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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Szanowni Pañstwo,

Epidemia, która do nas dotar³a radykalnie 
zmienia nasze ¿ycie. Nic ju¿ nie bêdzie takie 
samo, jak kiedyœ. Nasze dotychczasowe ¿ycie, 
radoœci, codzienne k³opoty i troski, relacje 
spo³eczne zmieniaj¹ siê na naszych oczach. 
Ka¿da rodzina, ka¿dy z mieszkañców gminy 
dotkniêty jest tak¹ sytuacj¹, z któr¹ do tej pory 
nie mieliœmy do czynienia. Zamkniête dla na-
szych dzieci szko³y, nieczynne niektóre zak³a-
dy pracy, instytucje i urzêdy, i œwiadomoœæ nas 
wszystkich, ¿e to dopiero pocz¹tek drogi. 
Drogi, któr¹ musimy wspólnie przebyæ. Ka¿dy ma pytania, w¹tpliwoœci, zrozu-
mia³e obawy i strach. Boimy siê nieznanego, a to czego jesteœmy dziœ œwiad-
kami jest dla nas wszystkich wielkim znakiem  zapytaniem. Sprawa jest powa¿-
na. Mam ogromn¹ proœbê do Pañstwa - powa¿nie potraktujcie dzisiejsz¹ sytu-
acjê. W³adze kraju robi¹ to co jest w ich mocy, aby zatrzymaæ narastanie epi-
demii. Ale bez naszego zrozumienia i podporz¹dkowania siê prostym zasadom, 
ich dzia³ania nie mog¹ byæ skuteczne. Najwa¿niejsza jest izolacja. Ponawiam 
apel o jak najrzadsze przebywanie w miejscach publicznych. Je¿eli sami, dobro-
wolnie podejmiemy decyzje o czêœciowej - bo nie ma nakazu administracyjnego 
- kwarantannie, szanse na powstrzymanie koronawirusa bêd¹ bardzo ros³y. 
Takim dzia³aniem mo¿emy kupiæ sobie czas, sp³aszczyæ krzyw¹ zaka¿eñ, daæ 
mo¿liwoœæ naukowcom na opracowanie mo¿e jeszcze nie szczepionki, ale 
doraŸnych leków ³agodz¹cych przebieg choroby. 
To, co do tej pory obserwujê napawa mnie ostro¿nym optymizmem. Ulice 
opustosza³y. Tylko nieliczni mieszkañcy Gminy, pewnie przez swoje niedo-
informowanie, próbuj¹ jeszcze osobiœcie za³atwiæ pilne sprawy w Urzêdzie 
Gminy. Urz¹d pracuje, a nasi pracownicy do³o¿¹ wszelkich starañ, aby Pañstwa 
problemy jak najszybciej i jak najlepiej rozwi¹zaæ, czy te¿ za³atwiæ - ale zdalnie, 
przy pomocy telefonu czy poczty elektronicznej. Gminne szko³y ju¿ zaczê³y 
naukê naszych pociech przy pomocy platform do cyfrowych lekcji. Je¿eli  
wspólnie bêdziemy postêpowaæ m¹drze i konsekwentnie , szansa na szybki po-
wrót do normalnoœci bêdzie ros³a. To tylko od naszego postêpowania zale¿y, jak 
d³ugo bêdzie trwa³a epidemia. Ka¿da siê kiedyœ koñczy. Nam powinno przecie¿ 
zale¿eæ, ¿eby ta obecna trwa³a jak najkrócej.
Bacznie przygl¹daj¹c siê rozwojowi wypadków bêdê siê stara³ jak najszybciej   
i dok³adaj¹c wszelkiej starannoœci, jak najskuteczniej reagowaæ na nowe wyz-
wania, bo takie niew¹tpliwie s¹ jeszcze przed nami. Mam nadziejê, ¿e z Pañstwa 
wsparciem i pomoc¹, kosztem jak najmniejszym, wspólnie pokonamy tê drogê, 
na koñcu której czeka na nas ju¿ zwyk³y, normalny, uœmiechniêty dzieñ.
Szanowni Pañstwo, przed nami najwa¿niejsze dla bardzo wielu mieszkañców 
œwiêto. Œwiêto Wielkiej Nocy. Przygotowuj¹c siê do niego, pamiêtajcie, proszê, 
¿eby w trakcie tradycyjnej krz¹taniny nie traciæ z pola widzenia tego, ¿e w tym 
roku dzia³amy w jak¿e innych warunkach. I najsmaczniejsze œwi¹teczne smako-
³yki nie mog¹ byæ szykowane kosztem naszego bezpieczeñstwa, bezpieczeñ-
stwa i zdrowia naszych Bliskich. 

¯yczê Pañstwu spokoju, zdrowia i wiary w szybki powrót do zwyk³ej codziennoœci. 
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Redakcja zapewnia czytelników GZM, i¿ ka¿dy numer biule-
tynu jest wydrukowany w najlepszej drukarni z zachowaniem 
restrykcyjnych przepisów gwarantuj¹cych ca³kowit¹ steryl-
noœæ gazety. Papier, który ma higroskopijn¹ strukturê, jest bar-
dzo 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

Urz¹d Gminy
wa¿ne informacje

Nasze zwierzaki...

Kwalifikacja Wojskowa 2020
zakoñczona z dniem 13 marca 2020

Muzea, kina, baseny, boiska...

W czterech strefach p³atnego parkowania w Miñ-
sku Mazowieckim postanowieniem Bur-
mistrza od dnia 20 marca parkowanie jest bez-
p³atne. Decyzja obowi¹zuje do odwo³ania. Jest 
to doskona³a wiadomoœæ dla tych miesz-
kañców gminy, którzy musz¹ za³atwiaæ swoje 
wa¿ne sprawy w mieœcie. Zalecanym obecnie , 
ze wzglêdu na koronawirus, osobistym œrod-
kiem transportu powinien byæ w³asny samochód.
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UWAGA! 
Od pocz¹tku roku zmieniony jest

nr konta bankowego 
do wp³at za wywóz œmieci 

z terenu Gminy. 
Nowy numer podany jest ni¿ej

Wszystkie wezwania wydane przez wójta,do 
stawienia siê do kwalifikacji wojskowej w okre-
sie od 16 marca do 30 kwietnia trac¹ wa¿noœæ.
Zakoñczenie kwalifikacji wojskowej jest 
zwi¹zane z ryzykiem zara¿enia koronawirusem 
powoduj¹cym chorobê COVID-19. Jest to 
dzia³anie profilaktyczne, zapobiegaj¹ce roz-
przestrzenianiu siê wirusa. Rozporz¹dzenie 
przewiduje, ¿e od 13 marca zakoñcz¹ dzia³anie 
powiatowe komisje lekarskie kwalifikacji 
wojskowej na terenie ca³ego kraju. Osoby, 
które otrzyma³y wezwania do stawienia siê do 
kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca 
do 30 kwietnia nie maj¹ ju¿ tego obowi¹zku. 
Wezwania te trac¹ wa¿noœæ. Szacuje siê, ¿e w 
okresie od 2 lutego do chwili obecnej powiato-
we komisje lekarskie wyda³y orzeczenia 
lekarskie dla oko³o 35 - 40 proc. osób zobowi¹-
zanych do stawienia siê do kwalifikacji woj-
skowej w 2020 roku. Pozosta³e osoby zostan¹ 
wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

1 marca w Warszawie odby³ siê konkurs w ra-
mach turnieju Tañca Sportowego PRO - DAN-
CE 2020. Szko³ê Podstawow¹ w Mariance 
reprezentowa³a Malwinka Dyliñska - uczenni-
ca klasy Ia. Na parkiecie zaprezentowa³a trzy 
ciekawe uk³ady taneczne. Po doskona³ym wy-
konaniu uzyska³a wysok¹ ocenê sêdziów i  zdo-
by³a doskona³e III miejsce w swojej kategorii 
wiekowej.

Sukces uczennicy - SP Marianka

Szko³a Podstawowa - Janów

29 lutego w Szkole Podstawowej nr 353 w Sta-
rej Mi³oœnie odby³ siê Turniej Tañca Sporto-
wego PRO-DANCE, w którym sukcesy od-
nieœli nasi uczniowie. Z³ote medale zdobyli 
Szymon Muszalski i Piotr Wróblewski z odzia³u 
przedszkolnego. Drugie miejsce w swojej 
kategorii zajêli uczniowie klas IIb i IIIa:
Oliwia Nizio³, Olek Kaczmarek, Ola Madej, 
Miko³aj Wocial, Roksana Szarpak, Przemek 
Szczepañski i Adam Ga³an.
Cieszymy siê wszyscy i gratulujemy!

Wszystkie muzea, kina, teatry, sale wystawo-
we, baseny, hale sportowe i widowiskowe, 
boiska i inne tego rodzaju budynki u¿yte-
cznoœci publicznej s¹ zamkniête dla publi-
cznoœci do odwo³ania. Spowodowane to jest 
wprowadzeniem przez rz¹d stanu epidemii na 
terenie ca³ego kraju. Szanse na uchylenie 
zakazu do Œwi¹t Wielkiej Nocy s¹ zerowe.
Zalecane jest wszystkim mieszkañcom dobro-
wolne przebywanie w swoim domu, poza 
czasem wykonywania pracy.

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki nie prze-
rywaj¹c swojej pracy jest zamkniêty dla in-
teresantów do odwo³ania tej decyzji. Uprzej-
mie prosimy wszystkie osoby, które chcia³by 
za³atwiæ swoje sprawy w Urzêdzie, o doko-
nanie tego zdalnie. Do dyspozycji miesz-
kañców oddane s¹ kana³y informacyjne: tele-
foniczny oraz poczta elektroniczna. Na stronie 
4. zamieszczona jest szczegó³owa informacja, 
jak mo¿na siê kontaktowaæ z urzêdnikami 
za³atwiaj¹cymi sprawy w urzêdzie. 

Gminne szko³y nieczynne

Szko³y i przedszkola na terenie gminy s¹ nie-
czynne przynajmniej do Œwi¹t Wielkanoc-
nych. Uczniowie w tym czasie ucz¹ siê zdalnie 
w swoich domach. Ta forma nauki, wprowa-
dzona z koniecznoœci, zaczyna siê na szczêœcie 
ju¿ sprawdzaæ w praktycznym dzia³aniu. 

Przypominamy: wszystkie nasze zwierzêta do-
mowe takie jak psy, koty, króliki, myszki i inne 
drobne ssaki nie s¹ nosicielami koronawirusa, 
nie choruj¹ na choroby przez niego wywo³y-
wane. Oczywiœcie nale¿y zadbaæ o zachowa-
nie podstawowych wymogów sanitarnych, czyli 
po zabawie z pupilem trzeba umyæ sobie rêce.

Parkowanie w mieœcie za darmo
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Urz¹d Gminy
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Nasze zwierzaki...

Kwalifikacja Wojskowa 2020
zakoñczona z dniem 13 marca 2020

Muzea, kina, baseny, boiska...

W czterech strefach p³atnego parkowania w Miñ-
sku Mazowieckim postanowieniem Bur-
mistrza od dnia 20 marca parkowanie jest bez-
p³atne. Decyzja obowi¹zuje do odwo³ania. Jest 
to doskona³a wiadomoœæ dla tych miesz-
kañców gminy, którzy musz¹ za³atwiaæ swoje 
wa¿ne sprawy w mieœcie. Zalecanym obecnie , 
ze wzglêdu na koronawirus, osobistym œrod-
kiem transportu powinien byæ w³asny samochód.
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UWAGA! 
Od pocz¹tku roku zmieniony jest

nr konta bankowego 
do wp³at za wywóz œmieci 

z terenu Gminy. 
Nowy numer podany jest ni¿ej

Wszystkie wezwania wydane przez wójta,do 
stawienia siê do kwalifikacji wojskowej w okre-
sie od 16 marca do 30 kwietnia trac¹ wa¿noœæ.
Zakoñczenie kwalifikacji wojskowej jest 
zwi¹zane z ryzykiem zara¿enia koronawirusem 
powoduj¹cym chorobê COVID-19. Jest to 
dzia³anie profilaktyczne, zapobiegaj¹ce roz-
przestrzenianiu siê wirusa. Rozporz¹dzenie 
przewiduje, ¿e od 13 marca zakoñcz¹ dzia³anie 
powiatowe komisje lekarskie kwalifikacji 
wojskowej na terenie ca³ego kraju. Osoby, 
które otrzyma³y wezwania do stawienia siê do 
kwalifikacji wojskowej w okresie od 16 marca 
do 30 kwietnia nie maj¹ ju¿ tego obowi¹zku. 
Wezwania te trac¹ wa¿noœæ. Szacuje siê, ¿e w 
okresie od 2 lutego do chwili obecnej powiato-
we komisje lekarskie wyda³y orzeczenia 
lekarskie dla oko³o 35 - 40 proc. osób zobowi¹-
zanych do stawienia siê do kwalifikacji woj-
skowej w 2020 roku. Pozosta³e osoby zostan¹ 
wezwane do kwalifikacji wojskowej w 2021 r.

1 marca w Warszawie odby³ siê konkurs w ra-
mach turnieju Tañca Sportowego PRO - DAN-
CE 2020. Szko³ê Podstawow¹ w Mariance 
reprezentowa³a Malwinka Dyliñska - uczenni-
ca klasy Ia. Na parkiecie zaprezentowa³a trzy 
ciekawe uk³ady taneczne. Po doskona³ym wy-
konaniu uzyska³a wysok¹ ocenê sêdziów i  zdo-
by³a doskona³e III miejsce w swojej kategorii 
wiekowej.

Sukces uczennicy - SP Marianka

Szko³a Podstawowa - Janów

29 lutego w Szkole Podstawowej nr 353 w Sta-
rej Mi³oœnie odby³ siê Turniej Tañca Sporto-
wego PRO-DANCE, w którym sukcesy od-
nieœli nasi uczniowie. Z³ote medale zdobyli 
Szymon Muszalski i Piotr Wróblewski z odzia³u 
przedszkolnego. Drugie miejsce w swojej 
kategorii zajêli uczniowie klas IIb i IIIa:
Oliwia Nizio³, Olek Kaczmarek, Ola Madej, 
Miko³aj Wocial, Roksana Szarpak, Przemek 
Szczepañski i Adam Ga³an.
Cieszymy siê wszyscy i gratulujemy!

Wszystkie muzea, kina, teatry, sale wystawo-
we, baseny, hale sportowe i widowiskowe, 
boiska i inne tego rodzaju budynki u¿yte-
cznoœci publicznej s¹ zamkniête dla publi-
cznoœci do odwo³ania. Spowodowane to jest 
wprowadzeniem przez rz¹d stanu epidemii na 
terenie ca³ego kraju. Szanse na uchylenie 
zakazu do Œwi¹t Wielkiej Nocy s¹ zerowe.
Zalecane jest wszystkim mieszkañcom dobro-
wolne przebywanie w swoim domu, poza 
czasem wykonywania pracy.

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki nie prze-
rywaj¹c swojej pracy jest zamkniêty dla in-
teresantów do odwo³ania tej decyzji. Uprzej-
mie prosimy wszystkie osoby, które chcia³by 
za³atwiæ swoje sprawy w Urzêdzie, o doko-
nanie tego zdalnie. Do dyspozycji miesz-
kañców oddane s¹ kana³y informacyjne: tele-
foniczny oraz poczta elektroniczna. Na stronie 
4. zamieszczona jest szczegó³owa informacja, 
jak mo¿na siê kontaktowaæ z urzêdnikami 
za³atwiaj¹cymi sprawy w urzêdzie. 

Gminne szko³y nieczynne

Szko³y i przedszkola na terenie gminy s¹ nie-
czynne przynajmniej do Œwi¹t Wielkanoc-
nych. Uczniowie w tym czasie ucz¹ siê zdalnie 
w swoich domach. Ta forma nauki, wprowa-
dzona z koniecznoœci, zaczyna siê na szczêœcie 
ju¿ sprawdzaæ w praktycznym dzia³aniu. 

Przypominamy: wszystkie nasze zwierzêta do-
mowe takie jak psy, koty, króliki, myszki i inne 
drobne ssaki nie s¹ nosicielami koronawirusa, 
nie choruj¹ na choroby przez niego wywo³y-
wane. Oczywiœcie nale¿y zadbaæ o zachowa-
nie podstawowych wymogów sanitarnych, czyli 
po zabawie z pupilem trzeba umyæ sobie rêce.

Parkowanie w mieœcie za darmo
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koronawirusa SARS-Cov-2 
wywo³uj¹cy chorobê COVID-19

w a ¿ n e i n f o r m a c j e  z a l e c e n i a  s u g e s t i ew a ¿ n e i n f o r m a c j e  z a l e c e n i a  s u g e s t i e

Warunkiem jak najszybszego wyga-
szenia epidemii jest skuteczne przer-
wanie ³añcucha zaka¿eñ. Dlatego 
osoba proszona przez w³adze sani-
tarno-epidemiologiczne o poddanie 
siê kwarantannie powinna bezwzglê- 
dnie przestrzegaæ zakazu opuszcza-
nia mieszkania. Zwracamy siê te¿    
z apelem do mieszkañców gminy, 
aby ograniczali swoje wizyty w urzê-
dach i instytucjach. Zalecamy  za³at-
wianie spraw drog¹ internetow¹ 
lub telefoniczn¹. Op³aty na rzecz 
Urzêdu Gminy powinny byæ do-
konywane w formie przelewu.
Apelujemy te¿ do naszych miesz-
kañców, ¿eby zainteresowali siê 
swoimi s¹siadami, którzy s¹ albo   
w podesz³ym wieku, albo s¹ to oso-
by samotne, schorowane. Warto siê 
ich zapytaæ, co mo¿emy im kupiæ 
przy okazji robienia swoich zaku-
pów. Je¿eli w ich domu mieszkaj¹ 
zwierzêta codziennie wyprowa-
dzane na spacer, zaoferujmy tak¿e 
swoj¹ pomoc. Niew¹pliwie spotka siê 
to z wdziêcznoœci¹. 
Pamiêtajmy, ¿adne z domowych 
zwierzaków: koty, psy, króliki i inne 
drobne ssaki nie s¹ nosicielami wirusa 
SARS-Cov-2 i kontakt z nimi jest ab-
solutnie bezpieczny. Co nie znaczy, 
¿e po spacerze lub zabawie nie 
trzeba myæ r¹k. Trzeba i to jak 
najczêœciej!

Koronawirus SARS-Cov-2 jest no-
wym, w skali ca³ego globu, pato-
genem podobnym do wirusów 
grypy. Nie mamy jeszcze na niego 
ani lekarstwa, ani szczepionki, choæ 
prace nad nimi trwaj¹. Wirus prze-
nosi siê tylko drog¹ kropelkow¹ z no-
siciela (zara¿onej nim osoby). 
Atakuje b³onê komórkow¹ pêche-
rzyków p³ucnych. Typowymi obja-
wami zara¿enia s¹:

   

Poniewa¿ podobne objawy 
wystêpuj¹ przy innych chorobach, 
w tym grypie, ¿eby potwierdziæ 
lub wykluczyæ ewentualne zara-
¿enie wirusem SARS-Cov-2 trzeba 
poddaæ siê testowi na nosiciel-
stwo tego patogenu. Ka¿dy, kto 
podejrzewa zara¿enie tym wiru-
sem powinien niezw³ocznie udaæ 
siê do swojego domu i stamt¹d 
skontaktowaæ telefonicznie z Po-
wiatow¹ Stacj¹ Sanitarn¹, ewen-
tualnie samodzielnie dojechaæ 
samochodem do szpitala zakaŸ-
nego w Warszawie, przy ul. Wo³o-
wskiej. Wizyta u lekarza domo-
wego, przychodni rejonowej lub 
na SOR to tylko niebezpieczeñstwo 
zaka¿enia przebywaj¹cych tam 
osób i pracuj¹cych tam s³u¿b 
medycznych.

owysoka temperatura >38 C
   utrudnione oddychanie
   dusznoœci, kaszel
   ogólne z³e samopoczucie

Powiatowa stacja SANEPID
Miñsk Maz. pl. Kiliñskiego 10: 
tel. 25 758 22 32, 25 758 63 78

Wojewódzka stacja SENEPID
Warszawa, ul. ¯elazna 79
tel. 502 171 171

Szpitalny odzia³ zakaŸny W-wa
tel. 22 33 55 332

Informacja NFZ - 800 190 590

Osoby nale¿¹ce do grupy du¿ego 
ryzyka to:

osoby starsze
osoby przewlekle chore na choroby 
autoimmunologiczne
osoby choruj¹ce na nowotwory
osoby po przeszczepach narz¹dów 
wewnêtrznych

Pierwsze objawy od chwili zaka¿enia 
wirusem pojawiaj¹ siê œrednio po czte-
rech, piêciu dniach. Je¿eli  kontaktowa-
liœmy siê  z osob¹ podejrzan¹ o nosiciel-
stwo przez kilka dni nie stwierdzimy      
u siebie niepokoj¹cych objawów, to       
z du¿ym prawdopodobieñstwem nie je-
steœmy chorzy.

Gor¹co zalecamy, aby w najbli¿szych ty-
godniach ograniczaæ przebywanie w miej-
scach, w których przebywa du¿o osób. 
Rozmawiaj¹c z kimkolwiek nale¿y za-
chowaæ odleg³oœæ od drugiej osoby co 
najmniej metr. Poniewa¿ wirus prze-
nosi siê tylko drog¹ kropelkow¹ stanie   
w odleg³oœci wiêkszej jest bezpieczne. 
Patogen mo¿e te¿ znajdowaæ siê na 
powierzchniach przedmiotów, na które 
dosta³y siê kropelki z oddechu lub kich-
niêcia chorej osoby. Czas aktywnoœci 
wirusa poza organizmem nosiciela to 
kilka godzin.
Dlatego starajmy siê jak najrzadziej do-
tykaæ klamek, wózków sklepowych, po-
rêczy, zamiast banknotów i bilonu u¿y-
wajmy w sklepach kart p³atniczych. 
Mo¿na tak sobie ustawiæ limity w ban-
ku, ¿eby nie potwierdzaæ PIN na kla-
wiaturze terminala. Dobrym pomys³em 
jest robienie zakupów w jednorazo-
wych rêkawiczkach. Ju¿ wiele sklepów, 
stacji paliw, punktów us³ugowych udo-
stêpnia je za darmo. Nale¿y te¿ stoso-
waæ siê do ju¿ widocznej praktyki 
ustawiania siê w kolejkach z bardzo 
du¿ym odstêpem po ostatniej osobie.
Czêste i staranne mycie r¹k lub u¿ywa-
nie ¿elu bakteriobójczego jest niezbêd-
nym ju¿ nawykiem.

GOPSGOPS

GZGKGZGK

GZOEASGZOEAS

W Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki do odwo³ania zawiesza siê:
- osobiste wizyty interesantów,
- przyjmowanie wp³at w kasie Urzêdu Gminy
wprowadza siê:
- wy³¹cznie kontakt telefoniczny, mailowy lub przez e-PUAP
- koniecznoœæ telefonicznego umówienia wizyty w przypadku 
  bardzo wa¿nych spraw
- przyjmowanie op³at tylko w formie przelewów na konto gminy

Aby zapewniæ mieszkañcom niezbêdn¹ obs³ugê oraz zachowaæ ci¹g³oœæ 
dzia³ania gminy w najwa¿niejszych sprawach prosimy kontaktowaæ siê
telefonicznie: 25 756 25 00
lub wys³aæ e-mail na adres: gmina@minskmazowiecki.pl

ZMIANA SPOSOBU FUNKCJONOWANIA
URZÊDU GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

W zwi¹zku z zagro¿eniem koronawirusem SARS-CoV-2,w obliczu narastaj¹cej liczby 
chorych oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeñstwo mieszkañców i pracowników 
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zostaje zamkniêty do odwo³ania

Wprowadza siê formê kontaktu telefoniczn¹ lub e-mail:
pracownicy socjalni:       25 756 25 18, 25 756 25, 25 756 25 24
Karta Du¿ej Rodzinny:    25 758 19 32
Bon ¿³obkowy:               25 756 25 24
Asystent rodziny:           605 979 404
Ksiêgowoœæ GOPS:         25 758 19 32
Kierownik GOPS:            25 756 25 22
œwiadczenie wychowawcze ( 500+), œwiadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny:  605 994 424

ogólny: gops@minskmazowiecki.pl
œwiadczenie wychowawcze( 500+), œwiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: 
gops.swiadczenia@minskmazowiecki.pl
pracownicy socjalni: gops.ps@minskmazowiecki.pl

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim ogranicza kontakt 
osobisty pracowników GZGK z odbiorcami us³ug

Dlatego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
Nr telefonu: 25 756 25 27 lub 25 756 25 28
e-mail: sekretariat@gzgk.pl

W sprawie: podania stanu wodomierza, zg³oszenia rozpoczêcia robót i odbioru robót,
cmentarza w Ignacowie
W nag³ych przypadkach po ustaleniu z pracownikiem mo¿liwy jest kontakt osobisty 
w biurze GZGK w ustalonej godzinie

Gminny Zespó³ Obs³ugi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkó³ informuje, ¿e sprawy 
szkó³ podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki, za³atwiane 
bêd¹ drog¹ e-mailow¹ lub telefoniczn¹

kontakt telefoniczny : 25 756 25 70, 25 756 25 71, 25 756 25 72
e-mail: gzoeas@op.pl

W przypadku wejœcia do budynku nale¿y obowi¹zkowo zdezynfekowaæ rêce!

Paczki i przesy³ki adresowane do Urzêdu Gminy odebrane zostan¹
przez obs³ugê sekretariatu przy zachowaniu wszelkich œrodków bezpieczeñstwa

Prosimy o wczeœniejszy kontakt: 25 756 25 00
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aby ograniczali swoje wizyty w urzê-
dach i instytucjach. Zalecamy  za³at-
wianie spraw drog¹ internetow¹ 
lub telefoniczn¹. Op³aty na rzecz 
Urzêdu Gminy powinny byæ do-
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kañców, ¿eby zainteresowali siê 
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w podesz³ym wieku, albo s¹ to oso-
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ich zapytaæ, co mo¿emy im kupiæ 
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swoj¹ pomoc. Niew¹pliwie spotka siê 
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Pamiêtajmy, ¿adne z domowych 
zwierzaków: koty, psy, króliki i inne 
drobne ssaki nie s¹ nosicielami wirusa 
SARS-Cov-2 i kontakt z nimi jest ab-
solutnie bezpieczny. Co nie znaczy, 
¿e po spacerze lub zabawie nie 
trzeba myæ r¹k. Trzeba i to jak 
najczêœciej!

Koronawirus SARS-Cov-2 jest no-
wym, w skali ca³ego globu, pato-
genem podobnym do wirusów 
grypy. Nie mamy jeszcze na niego 
ani lekarstwa, ani szczepionki, choæ 
prace nad nimi trwaj¹. Wirus prze-
nosi siê tylko drog¹ kropelkow¹ z no-
siciela (zara¿onej nim osoby). 
Atakuje b³onê komórkow¹ pêche-
rzyków p³ucnych. Typowymi obja-
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Poniewa¿ podobne objawy 
wystêpuj¹ przy innych chorobach, 
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lub wykluczyæ ewentualne zara-
¿enie wirusem SARS-Cov-2 trzeba 
poddaæ siê testowi na nosiciel-
stwo tego patogenu. Ka¿dy, kto 
podejrzewa zara¿enie tym wiru-
sem powinien niezw³ocznie udaæ 
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w odleg³oœci wiêkszej jest bezpieczne. 
Patogen mo¿e te¿ znajdowaæ siê na 
powierzchniach przedmiotów, na które 
dosta³y siê kropelki z oddechu lub kich-
niêcia chorej osoby. Czas aktywnoœci 
wirusa poza organizmem nosiciela to 
kilka godzin.
Dlatego starajmy siê jak najrzadziej do-
tykaæ klamek, wózków sklepowych, po-
rêczy, zamiast banknotów i bilonu u¿y-
wajmy w sklepach kart p³atniczych. 
Mo¿na tak sobie ustawiæ limity w ban-
ku, ¿eby nie potwierdzaæ PIN na kla-
wiaturze terminala. Dobrym pomys³em 
jest robienie zakupów w jednorazo-
wych rêkawiczkach. Ju¿ wiele sklepów, 
stacji paliw, punktów us³ugowych udo-
stêpnia je za darmo. Nale¿y te¿ stoso-
waæ siê do ju¿ widocznej praktyki 
ustawiania siê w kolejkach z bardzo 
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nie ¿elu bakteriobójczego jest niezbêd-
nym ju¿ nawykiem.
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W Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki do odwo³ania zawiesza siê:
- osobiste wizyty interesantów,
- przyjmowanie wp³at w kasie Urzêdu Gminy
wprowadza siê:
- wy³¹cznie kontakt telefoniczny, mailowy lub przez e-PUAP
- koniecznoœæ telefonicznego umówienia wizyty w przypadku 
  bardzo wa¿nych spraw
- przyjmowanie op³at tylko w formie przelewów na konto gminy

Aby zapewniæ mieszkañcom niezbêdn¹ obs³ugê oraz zachowaæ ci¹g³oœæ 
dzia³ania gminy w najwa¿niejszych sprawach prosimy kontaktowaæ siê
telefonicznie: 25 756 25 00
lub wys³aæ e-mail na adres: gmina@minskmazowiecki.pl

ZMIANA SPOSOBU FUNKCJONOWANIA
URZÊDU GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

W zwi¹zku z zagro¿eniem koronawirusem SARS-CoV-2,w obliczu narastaj¹cej liczby 
chorych oraz w trosce o zdrowie i bezpieczeñstwo mieszkañców i pracowników 
Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej zostaje zamkniêty do odwo³ania

Wprowadza siê formê kontaktu telefoniczn¹ lub e-mail:
pracownicy socjalni:       25 756 25 18, 25 756 25, 25 756 25 24
Karta Du¿ej Rodzinny:    25 758 19 32
Bon ¿³obkowy:               25 756 25 24
Asystent rodziny:           605 979 404
Ksiêgowoœæ GOPS:         25 758 19 32
Kierownik GOPS:            25 756 25 22
œwiadczenie wychowawcze ( 500+), œwiadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny:  605 994 424

ogólny: gops@minskmazowiecki.pl
œwiadczenie wychowawcze( 500+), œwiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: 
gops.swiadczenia@minskmazowiecki.pl
pracownicy socjalni: gops.ps@minskmazowiecki.pl

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim ogranicza kontakt 
osobisty pracowników GZGK z odbiorcami us³ug

Dlatego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
Nr telefonu: 25 756 25 27 lub 25 756 25 28
e-mail: sekretariat@gzgk.pl

W sprawie: podania stanu wodomierza, zg³oszenia rozpoczêcia robót i odbioru robót,
cmentarza w Ignacowie
W nag³ych przypadkach po ustaleniu z pracownikiem mo¿liwy jest kontakt osobisty 
w biurze GZGK w ustalonej godzinie

Gminny Zespó³ Obs³ugi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkó³ informuje, ¿e sprawy 
szkó³ podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki, za³atwiane 
bêd¹ drog¹ e-mailow¹ lub telefoniczn¹

kontakt telefoniczny : 25 756 25 70, 25 756 25 71, 25 756 25 72
e-mail: gzoeas@op.pl

W przypadku wejœcia do budynku nale¿y obowi¹zkowo zdezynfekowaæ rêce!

Paczki i przesy³ki adresowane do Urzêdu Gminy odebrane zostan¹
przez obs³ugê sekretariatu przy zachowaniu wszelkich œrodków bezpieczeñstwa

Prosimy o wczeœniejszy kontakt: 25 756 25 00
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Od maja 2019 r. zni¿kê w op³acie za gospodarowanie odpadami komunalnymi mog¹ 
uzyskaæ nie tylko ci w³aœciciele nieruchomoœci, na których zamieszkuj¹ mieszkañcy 
tworz¹cy rodzinê wielodzietn¹, zgodnie z jej definicj¹ zawart¹ w ustawie z dnia 5 
grudnia 2014 r. o Karcie Du¿ej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.), ale 
równie¿ ci w³aœciciele nieruchomoœci, na których zamieszkuje jakikolwiek cz³onek 
rodziny wielodzietnej w rozumieniu wy¿ej wymienionej ustawy. Zwolnienie 
przys³uguje ka¿demu cz³onkowi rodziny wielodzietnej w wysokoœci 3,00 z³ 
miesiêcznej op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu uzyskania 
zni¿ki nale¿y z³o¿yæ now¹ deklaracjê i potwierdziæ prawo do zwolnienia okazuj¹c 
wa¿n¹ kartê du¿ej rodziny lub jej kserokopiê. Obni¿ona op³ata za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi obowi¹zywaæ bêdzie od miesi¹ca, w którym zostanie z³o¿ona 
nowa deklaracja.

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

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

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

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

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

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

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

na pranie).

 

     

     WOREK CZARNY

Ministerstwo Œrodowiska, chc¹c poprawiæ efektywnoœæ segregacji od-
padów komunalnych, wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³o-
wego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 
Zgodnie z prawem UE w 2020 roku musimy uzyskaæ 50% poziom 
recyklingu i przygotowania do ponownego u¿ycia: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szk³a. Nowoœci¹ w segregacji odpadów na terenie 
Gminy bêdzie dodatkowy worek w kolorze niebieskim, do którego trafi 
papier i tektura. Pozosta³e kolory worków nie ulegn¹ zmianie, czyli do 
zielonego trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpa-
dy opakowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹-
ce biodegradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ 
obowi¹zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W no-
wych regulacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru nie-
bieskiego, opisany „Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z na-
pisem „Szk³o”, pojemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz 
opakowañ wielo-materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale  
i tworzywa sztuczne”, pojemnik na odpady kuchenne ulegaj¹ce 
biodegradacji  w kolorze br¹zowym z napisem „Bio”. Dlatego te¿ 
zwracamy siê do w³aœcicieli nieruchomoœci o zastosowanie siê do ww. 
kolorystyki oraz oznakowania pojemników. Czêstotliwoœæ odbioru 
odpadów komunalnych nie ulegnie zmianie. Odpady szk³a, papieru, 
tworzyw sztucznych oraz metalu bêd¹ odbierane raz w miesi¹cu. 
Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji oraz odpady zmieszane 
(czarny worek) dwa razy w miesi¹cu. Ponadto do Punktu Selekywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Przemys³owej 17 w Miñsku 
Mazowieckim  mieszkañcy Gminy dostarczaj¹: meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne, 
przeterminowane leki i chemikalia, zu¿yte akumulatory, baterie, zu¿yte 
opony, odpady zielone ogrodowe: czêœci roœlin pochodz¹ce z pielê-
gnacji terenów zielonych tj. trawa, liœcie, pociête do d³ugoœci 1 m 
ga³êzie drzew i krzewów, owoce opad³e z drzew i krzewów, wyciête 
roœliny, z wy³¹czeniem ziemi, pni, karp i konarów powsta³ych w wy-
niku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: zanie-
czyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedze-
niowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, odpadów 
budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - powsta³e w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych pozwo-
lenia na budowê ani zg³oszenia zamiaru prowadzenia robót 
(niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika). 
Dodatkowo mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ dostarczenia odpadów ko-
munalnych z papieru, szk³a, tworzyw sztucznych, metali oraz 
kuchennych ulêgaj¹cych biodegradacji (odpowiednio posegrego-
wanych). Na terenie naszej Gminy zmiany w segregacji odpadów 
komunalnych obowi¹zywaæ bêd¹ od dnia 1 kwietnia 2018 roku
W terminach odbioru odpady nale¿y wystawiæ przed wjazd/wejœcie na 
posesjê. Odpady nale¿y wystawiæ do drogi publicznej. Firma nie ma 
obowi¹zku wje¿d¿ania w drogi prywatne, drogi wewnêtrzne stanowi¹ce 
w³asnoœæ w³aœcicieli nieruchomoœci.

ZASADY SEGREGACJI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki

ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA ZNI¯KI  
W OP£ACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y200 numerów G³osu Ziemi Miñskiej 

Jest rok 2000. Samorz¹d w Polsce obchodzi 
dziesiêciolecie swojego istnienia. W tym czasie 
w³odarzami gminy Miñsk Mazowiecki byli: 
Antoni Tarczyñski – wójt Gminy i Sylwester 
D¹browski – zastêpca wójta. To w³aœnie pan 
D¹browski jest pomys³odawc¹ utworzenia biu-
letynu i za zgod¹ wójta Tarczyñskiego podej-
muje pierwsze kroki zmierzaj¹ce do jego 
wydania. Ma w tym zakresie ju¿ niema³e doœwiad-
czenie, albowiem by³ wtedy jednym z redak-
torów „Dzwonu” - prywatnego tygodnika wy-
dawanego w latach dziewiêædziesi¹tych. Tygo-
dnik ten staje siê równie¿ pierwowzorem uk-
³adu graficznego dla biuletynu informacyjnego 
Gminy Miñsk Mazowiecki – któremu nadano 
tytu³ „G³os Ziemi Miñskiej”.
Zgodnie z za³o¿eniem biuletyn mia³ zamykaæ 
siê w 10 – 12 stronach, ok³adka zawieraæ 2 – 3 
zdjêcia obrazuj¹ce najwa¿niejsze wydarzenia 
w gminie, a jeœli zaœ chodzi o sam¹ zawartoœæ 
biuletynu, to mia³ on zaprezentowaæ kilka 
podstawowych dzia³ów: Gmina odpowiada na 
zadawane pytania dotycz¹ce uzyskania pozwo-
lenia na budowê, wyrobienia dowodu, za³o¿e-
nia dzia³alnoœci gospodarczej. Gminne miej-
scowoœci – z za³o¿enia materia³u by³o na 40 
numerów G³osu, redakcja mog³a wykorzystaæ 
szczegó³owe informacje o takiej liczbie gmin-
nych miejscowoœci.

Informacja dla osób uzale¿nionych i ich 
rodzin – to dzia³, który mia³ przede wszystkim 
sfinansowaæ wydanie biuletyn. Zgodnie z liter¹ 
prawa pieni¹dze zebrane przez gminê za wy-
dawanie pozwoleñ na handel alkoholem mog³y 
byæ wydatkowane w³aœnie na profilaktykê i prze-
ciwdzia³anie alkoholizmowi. Pozosta³e mater-
ia³y mia³y dotyczyæ wydarzeñ w szko³ach, b¹dŸ 
dotyczyæ kwestii rolniczych. Biuletyn by³ dru-
kowany przez  miñsk¹ drukarniê „Zarys”. Reda-
gowaniem materia³ów, sk³adem oraz póŸniej ju¿ 
dystrybucj¹ zaj¹³ siê m³ody, w owym czasie, 
pracownik Urzêdu, awansowany do roli redak-
tora technicznego, pan Albert WoŸnica. Pierw-
sze numery zosta³y entuzjastycznie przyjête 
przez mieszkañców gminy. W takiej formie 
GZM by³ wydawany do 2004 roku. Po nawi¹-
zaniu wspó³pracy z agencj¹ wydawnicz¹ 
„MODELX” miesiêcznik wypiêknia³ - by³ ju¿ 
drukowany na papierze kredowym, pocz¹tko-
wo tylko ok³adki w kolorze, ale rok póŸniej ju¿ 
ca³y numer by³ barwny. Objêtoœæ wzros³a do 16 
stron. Nastêpne zmiany przyniós³ rok 2010. Po 
jesiennych wyborach samorz¹dowych nowym 
wójtem zosta³ pan Antoni Janusz Piechoski. 
Wtedy nast¹pi³ lekki lifting uk³adu graficz-
nego, zmiany logo i sta³ych dzia³ów. Biuletyn 
jest tak¿e publikowany w wersji elektronicznej 
na gminnej stronie internetowej. W czasach 

rewolucji cyfrowej wydawa³oby siê, ¿e czas 
papierowego wydania G³osu powoli mija. 
Trzeba jednak mocno zaakcentowaæ fakt, ¿e 
prasa papierowa nie jest prze¿ytkiem minio-
nych lat. Na pewno m³ode pokolenia – zapa-
trzone w ekrany swoich smartfonów – nie siêga 
po gazety, jakie by kolorowe i ³adne nie by³y. 
Oni szukaj¹ informacji tylko w cyberprzestrz-
eni. Ale to tylko  m³odzi. Starsze pokolenie doce-
nia jeszcze przyjemnoœæ czytania s³owa druko-
wanego. Pokolenia œredniego wieku siêgaj¹ do 
mediów internetowych nie odmawiaj¹c sobie 
relaksu przy papierowych wydaniach. Gmina 
Miñsk Mazowiecki mo¿e siê dziœ pochwaliæ 
jedn¹ z ³adniejszych gazet samorz¹dowych. 
Czekamy na numer 250!

wydanych przez 20 lat...

W imieniu mieszkañców naszej Gminy 
chcia³bym w tym miejscu z³o¿yæ 

serdeczne podziêkowania
za wk³adany trud i poœwiêcenie 

tak ca³emu Zespo³owi Redakcyjnemu, 
jak i licznej rzeszy osób, dziêki którym, 

co miesi¹c, powstaje nasz biuletyn

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

opracowanie - JMJ



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

G³osZiemiMiñskiej 7

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

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

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

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

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

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

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

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

na pranie).

 

     

     WOREK CZARNY

Ministerstwo Œrodowiska, chc¹c poprawiæ efektywnoœæ segregacji od-
padów komunalnych, wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³o-
wego sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. 
Zgodnie z prawem UE w 2020 roku musimy uzyskaæ 50% poziom 
recyklingu i przygotowania do ponownego u¿ycia: papieru, metali, 
tworzyw sztucznych i szk³a. Nowoœci¹ w segregacji odpadów na terenie 
Gminy bêdzie dodatkowy worek w kolorze niebieskim, do którego trafi 
papier i tektura. Pozosta³e kolory worków nie ulegn¹ zmianie, czyli do 
zielonego trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpa-
dy opakowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹-
ce biodegradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ 
obowi¹zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W no-
wych regulacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru nie-
bieskiego, opisany „Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z na-
pisem „Szk³o”, pojemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz 
opakowañ wielo-materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale  
i tworzywa sztuczne”, pojemnik na odpady kuchenne ulegaj¹ce 
biodegradacji  w kolorze br¹zowym z napisem „Bio”. Dlatego te¿ 
zwracamy siê do w³aœcicieli nieruchomoœci o zastosowanie siê do ww. 
kolorystyki oraz oznakowania pojemników. Czêstotliwoœæ odbioru 
odpadów komunalnych nie ulegnie zmianie. Odpady szk³a, papieru, 
tworzyw sztucznych oraz metalu bêd¹ odbierane raz w miesi¹cu. 
Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji oraz odpady zmieszane 
(czarny worek) dwa razy w miesi¹cu. Ponadto do Punktu Selekywnej 
Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Przemys³owej 17 w Miñsku 
Mazowieckim  mieszkañcy Gminy dostarczaj¹: meble i inne odpady 
wielkogabarytowe, zu¿yte urz¹dzenia elektryczne i elektroniczne, 
przeterminowane leki i chemikalia, zu¿yte akumulatory, baterie, zu¿yte 
opony, odpady zielone ogrodowe: czêœci roœlin pochodz¹ce z pielê-
gnacji terenów zielonych tj. trawa, liœcie, pociête do d³ugoœci 1 m 
ga³êzie drzew i krzewów, owoce opad³e z drzew i krzewów, wyciête 
roœliny, z wy³¹czeniem ziemi, pni, karp i konarów powsta³ych w wy-
niku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: zanie-
czyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedze-
niowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, odpadów 
budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - powsta³e w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych pozwo-
lenia na budowê ani zg³oszenia zamiaru prowadzenia robót 
(niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika). 
Dodatkowo mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ dostarczenia odpadów ko-
munalnych z papieru, szk³a, tworzyw sztucznych, metali oraz 
kuchennych ulêgaj¹cych biodegradacji (odpowiednio posegrego-
wanych). Na terenie naszej Gminy zmiany w segregacji odpadów 
komunalnych obowi¹zywaæ bêd¹ od dnia 1 kwietnia 2018 roku
W terminach odbioru odpady nale¿y wystawiæ przed wjazd/wejœcie na 
posesjê. Odpady nale¿y wystawiæ do drogi publicznej. Firma nie ma 
obowi¹zku wje¿d¿ania w drogi prywatne, drogi wewnêtrzne stanowi¹ce 
w³asnoœæ w³aœcicieli nieruchomoœci.

ZASADY SEGREGACJI 
ODPADÓW KOMUNALNYCH

na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y200 numerów G³osu Ziemi Miñskiej 

Jest rok 2000. Samorz¹d w Polsce obchodzi 
dziesiêciolecie swojego istnienia. W tym czasie 
w³odarzami gminy Miñsk Mazowiecki byli: 
Antoni Tarczyñski – wójt Gminy i Sylwester 
D¹browski – zastêpca wójta. To w³aœnie pan 
D¹browski jest pomys³odawc¹ utworzenia biu-
letynu i za zgod¹ wójta Tarczyñskiego podej-
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wydania. Ma w tym zakresie ju¿ niema³e doœwiad-
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torów „Dzwonu” - prywatnego tygodnika wy-
dawanego w latach dziewiêædziesi¹tych. Tygo-
dnik ten staje siê równie¿ pierwowzorem uk-
³adu graficznego dla biuletynu informacyjnego 
Gminy Miñsk Mazowiecki – któremu nadano 
tytu³ „G³os Ziemi Miñskiej”.
Zgodnie z za³o¿eniem biuletyn mia³ zamykaæ 
siê w 10 – 12 stronach, ok³adka zawieraæ 2 – 3 
zdjêcia obrazuj¹ce najwa¿niejsze wydarzenia 
w gminie, a jeœli zaœ chodzi o sam¹ zawartoœæ 
biuletynu, to mia³ on zaprezentowaæ kilka 
podstawowych dzia³ów: Gmina odpowiada na 
zadawane pytania dotycz¹ce uzyskania pozwo-
lenia na budowê, wyrobienia dowodu, za³o¿e-
nia dzia³alnoœci gospodarczej. Gminne miej-
scowoœci – z za³o¿enia materia³u by³o na 40 
numerów G³osu, redakcja mog³a wykorzystaæ 
szczegó³owe informacje o takiej liczbie gmin-
nych miejscowoœci.

Informacja dla osób uzale¿nionych i ich 
rodzin – to dzia³, który mia³ przede wszystkim 
sfinansowaæ wydanie biuletyn. Zgodnie z liter¹ 
prawa pieni¹dze zebrane przez gminê za wy-
dawanie pozwoleñ na handel alkoholem mog³y 
byæ wydatkowane w³aœnie na profilaktykê i prze-
ciwdzia³anie alkoholizmowi. Pozosta³e mater-
ia³y mia³y dotyczyæ wydarzeñ w szko³ach, b¹dŸ 
dotyczyæ kwestii rolniczych. Biuletyn by³ dru-
kowany przez  miñsk¹ drukarniê „Zarys”. Reda-
gowaniem materia³ów, sk³adem oraz póŸniej ju¿ 
dystrybucj¹ zaj¹³ siê m³ody, w owym czasie, 
pracownik Urzêdu, awansowany do roli redak-
tora technicznego, pan Albert WoŸnica. Pierw-
sze numery zosta³y entuzjastycznie przyjête 
przez mieszkañców gminy. W takiej formie 
GZM by³ wydawany do 2004 roku. Po nawi¹-
zaniu wspó³pracy z agencj¹ wydawnicz¹ 
„MODELX” miesiêcznik wypiêknia³ - by³ ju¿ 
drukowany na papierze kredowym, pocz¹tko-
wo tylko ok³adki w kolorze, ale rok póŸniej ju¿ 
ca³y numer by³ barwny. Objêtoœæ wzros³a do 16 
stron. Nastêpne zmiany przyniós³ rok 2010. Po 
jesiennych wyborach samorz¹dowych nowym 
wójtem zosta³ pan Antoni Janusz Piechoski. 
Wtedy nast¹pi³ lekki lifting uk³adu graficz-
nego, zmiany logo i sta³ych dzia³ów. Biuletyn 
jest tak¿e publikowany w wersji elektronicznej 
na gminnej stronie internetowej. W czasach 

rewolucji cyfrowej wydawa³oby siê, ¿e czas 
papierowego wydania G³osu powoli mija. 
Trzeba jednak mocno zaakcentowaæ fakt, ¿e 
prasa papierowa nie jest prze¿ytkiem minio-
nych lat. Na pewno m³ode pokolenia – zapa-
trzone w ekrany swoich smartfonów – nie siêga 
po gazety, jakie by kolorowe i ³adne nie by³y. 
Oni szukaj¹ informacji tylko w cyberprzestrz-
eni. Ale to tylko  m³odzi. Starsze pokolenie doce-
nia jeszcze przyjemnoœæ czytania s³owa druko-
wanego. Pokolenia œredniego wieku siêgaj¹ do 
mediów internetowych nie odmawiaj¹c sobie 
relaksu przy papierowych wydaniach. Gmina 
Miñsk Mazowiecki mo¿e siê dziœ pochwaliæ 
jedn¹ z ³adniejszych gazet samorz¹dowych. 
Czekamy na numer 250!

wydanych przez 20 lat...

W imieniu mieszkañców naszej Gminy 
chcia³bym w tym miejscu z³o¿yæ 

serdeczne podziêkowania
za wk³adany trud i poœwiêcenie 

tak ca³emu Zespo³owi Redakcyjnemu, 
jak i licznej rzeszy osób, dziêki którym, 

co miesi¹c, powstaje nasz biuletyn

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

opracowanie - JMJ
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Dziêki Pañstwa zaufaniu s³u¿ymy pomoc¹
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w Miñsku Mazowieckim i ca³ym powiecie od 20 lat 
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24 1600 1462 1030 9079 0000 0032

KRS 0000135274
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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

tylko 150 z³!

604 44 22 45 jacek@modelex.pl
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PALENIE W PIECU
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 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

Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzedawcy dowodów sprzeda¿y oraz dokumentów 
potwierdzaj¹cych 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¿ytkowaæ 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 wymienione, na takie, które spe³niaj¹ wymogi
  ekoprojektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpowiednie urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê
  py³u.

Trwa ju¿ drugi nabór wniosków o dofinanso-
wanie domowych instalacji PV. Z³o¿enie 
wniosku jest mo¿liwe na stronie gov.pl po 
zalogowaniu siê do panelu Mój GOV i wybra-
niu e-us³ugi „Skorzystaj z programu Mój pr¹d”. 
Ubiegaæ siê o czêœciow¹ refundacjê kosztów 
inwestycji mo¿e ka¿dy, kto w ubieg³ym lub ju¿ 
w tym roku zbudowa³, uruchomi³ i pod³¹czy³ do 
ogólnopolskiej sieci energetycznej PGE swoj¹ 
przydomow¹ instalacjê fotowoltaiczn¹.
Wystarczy przys³aæ wniosek.
Maksymalna kwota, jak¹ mo¿emy otrzymaæ to 
ok. 5 tys. z³. „Mój pr¹d” pokrywa do po³owy 
koszty zakupu i monta¿u mikro-instalacji foto-
woltaicznych. Program jest dofinansowany z bud-
¿etu Pañstwa.

zielona gminaE k o l o g i a w g m i n i e

Czy mo¿na zbudowaæ najprostsz¹, ale 
funkcjonaln¹ instalacjê fotowolta-
iczn¹?

Mo¿emy siê pokusiæ o jej samodzielne 
wykonanie. Bez problemu, przy pomocy 
internetowych portali zakupowych, mo¿-
na nabyæ panel fotowoltaiczny 12 V o mocy 
szczytowej 60-75 W. Jego rozmiary to 
œrednio 120x60 cm. Taki panel, o masie 
kilku kilogramów, ³atwo mo¿emy za-
montowaæ w dowolnym, nas³onecznio-
nym miejscu. Mo¿na go nawet powiesiæ 
na przyk³ad na balkonie. Do instalacji bê-
dziemy jeszcze potrzebowaæ dowolnego 
akumulatora na napiêcie 12 V o poje-
mnoœci 100-300 Ah, mo¿e to byæ zu¿yty 
ju¿ akumulator z komputerowego zasi-
lacza awaryjnego UPS, albo stary akumu-
lator samochodowy. Ostatnim potrze-
bnym urz¹dzeniem jest przetwornica na 
napiêcie 8-40 V z wyjœciem 12 V. Taki 
zestaw z powodzeniem mo¿e s³u¿yæ do 
zasilania dodatkowego oœwietlenia na lam-
pach LED 12 V w ogrodzie, gara¿u, czy 
przed wejœciem do domu. Instalacja musi 
byæ odseparowana galwanicznie od 
domowej sieci 230V. Mo¿na z niej uzyskaæ 
trwa³¹ moc rzêdu 35W, co odpowiada u¿y-
ciu dwóch, trzech „starych” ¿arówek 
100W. To jest ju¿ du¿o œwiat³a. Za darmo. 
Taka instalacja jest praktycznie bez-
obs³ugowa. Koszt wykonania to 100 z³ 
plus lampy LED i przewody ³¹cz¹ce wszy-
stko w ca³oœæ. Powodzenia!

Jak za³o¿yæ w³asn¹ 
elektrowniê s³oneczn¹?

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!

E-mobilnoœæ

Pierwszym pojazdem, który zosta³ szybko zele-
ktryfikowany jest skuter. £atwoœæ przeróbki 
by³a w tym wypadku decyduj¹ca. W miejscu 
zbiornika paliwa zosta³y umieszczone akumu-
latory, zamiast spalinowego zespo³u napêdo-
wego - silnik elektryczny. Sposób kierowania 
praktycznie siê nie zmieni³. Od wielu ju¿ lat 
skutery z napêdem spalinowym pozbawione 
by³y klasycznych skrzyñ biegów. Zast¹pi³ je 
wariator - bezstopniowy przek³adnik momentu 
obrotowego. Tym samym sterowanie skutera 
elektrycznego niczym siê nie ró¿ni od wersji 
spalinowej. Ca³a reszta pojazdu jest taka sama 
w obu wcieleniach. Rosn¹ca moda na pojazdy 
ekologiczne, szczególnie w zat³oczonych mias-
tach wymusi³a powstanie firm, zajmuj¹cych siê 
wypo¿yczaniem skuterów elektrycznych. S¹ to 
jednak, z przyczyn prawnych, pojazdy ze s³a-
bymi silnikami. Prêdkoœæ maksymalna ogra-
niczona jest do 45 km/godz, w pe³ni na³ado-
wany akumulator pozwala na przejazd na od-
leg³oœæ 30-40 km. Jazda dwóch osób znacz¹co, 
co jest zrozumia³e, obni¿a te osi¹gi. Skutery 
dostêpne w handlu - niestety nie s¹ to tanie 
zabawki - s¹ ju¿ wyposa¿one w wiêksze silniki. 
Przy mocy ok. 10-15 kW pojazd rozpêdza siê,    
i to ¿wawo, do prêdkoœci rzêdu 100 km/godz. 
Przy spokojnej jeŸdzie zasiêg wynosi 100 km. 
£adowanie akumulatora odbywa siê przy po-
mocy niewielkiego zasilacza wpinanego do 
sieci 230 V. Czas ³adowania to ok. 8 godzin. 
Niestety, trudno liczyæ na na³adowanie baterii 
w trasie. Mo¿na siê wspomóc zabraniem dru-
giego, na³adowanego wczeœniej akumulatora, 
wymiana ich nie jest skomplikowana. Niestety, 
problemy z zasiêgiem s¹ dziœ zmor¹ e-pojaz-
dów. Rosn¹ca sieæ stacji ³adowania nie 
rozwi¹zuje k³opotów u¿ytkowników skuterów.

Skuter
-

+

ograniczony zasiêg
wysoka cena zakupu
umiarkowana moc
k³opoty z ³adowaniem 
w trasie

du¿e bezpieczeñstwo
³atwoœæ manewrów
spore przyspieszenia
skuteczne hamulce
niskie koszty ³adowania
du¿a prêdkoœæ jazdy
dobra ochrona w deszczu

Opracowanie - JMJ

eko

5 marca Wójt Gminy podpisa³ umowê z Sa-
morz¹dem Województwa Mazowieckiego na do-
finansowanie realizacji inwestycji pod nazw¹ 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz za-
kup wyposa¿enia do SUW (Stacja Uzdatniania 
Wody)”. Gmina Miñsk Mazowiecki uzyska³a 
dofinansowanie w kwocie 192  490,00 z³.
Jest to ponad po³owa kosztów, jaka jest potrze-
bna na zrealizowanie inwestycji. Celem 
operacji jest poprawa jakoœci ¿ycia miesz-
kañców poprzez budowê sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz zakup wyposa¿enia do SUW. W ra-
mach przedsiêwziêcia, zostan¹ wybudowane 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœ-
ciach: Kolonia Janów, Osiny oraz zostanie 
zakupione dodatkowe wyposa¿enie na Stacjê 
Uzdatniania Wody w Zamieniu.

 Inwestycja bêdzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

inwestycje 
W GMINIE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz zakup wyposa¿enia

do Stacji Uzdatniania Wody

E k o l o g i a w g m i n i e
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obs³ugowa. Koszt wykonania to 100 z³ 
plus lampy LED i przewody ³¹cz¹ce wszy-
stko w ca³oœæ. Powodzenia!

Jak za³o¿yæ w³asn¹ 
elektrowniê s³oneczn¹?

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!

E-mobilnoœæ

Pierwszym pojazdem, który zosta³ szybko zele-
ktryfikowany jest skuter. £atwoœæ przeróbki 
by³a w tym wypadku decyduj¹ca. W miejscu 
zbiornika paliwa zosta³y umieszczone akumu-
latory, zamiast spalinowego zespo³u napêdo-
wego - silnik elektryczny. Sposób kierowania 
praktycznie siê nie zmieni³. Od wielu ju¿ lat 
skutery z napêdem spalinowym pozbawione 
by³y klasycznych skrzyñ biegów. Zast¹pi³ je 
wariator - bezstopniowy przek³adnik momentu 
obrotowego. Tym samym sterowanie skutera 
elektrycznego niczym siê nie ró¿ni od wersji 
spalinowej. Ca³a reszta pojazdu jest taka sama 
w obu wcieleniach. Rosn¹ca moda na pojazdy 
ekologiczne, szczególnie w zat³oczonych mias-
tach wymusi³a powstanie firm, zajmuj¹cych siê 
wypo¿yczaniem skuterów elektrycznych. S¹ to 
jednak, z przyczyn prawnych, pojazdy ze s³a-
bymi silnikami. Prêdkoœæ maksymalna ogra-
niczona jest do 45 km/godz, w pe³ni na³ado-
wany akumulator pozwala na przejazd na od-
leg³oœæ 30-40 km. Jazda dwóch osób znacz¹co, 
co jest zrozumia³e, obni¿a te osi¹gi. Skutery 
dostêpne w handlu - niestety nie s¹ to tanie 
zabawki - s¹ ju¿ wyposa¿one w wiêksze silniki. 
Przy mocy ok. 10-15 kW pojazd rozpêdza siê,    
i to ¿wawo, do prêdkoœci rzêdu 100 km/godz. 
Przy spokojnej jeŸdzie zasiêg wynosi 100 km. 
£adowanie akumulatora odbywa siê przy po-
mocy niewielkiego zasilacza wpinanego do 
sieci 230 V. Czas ³adowania to ok. 8 godzin. 
Niestety, trudno liczyæ na na³adowanie baterii 
w trasie. Mo¿na siê wspomóc zabraniem dru-
giego, na³adowanego wczeœniej akumulatora, 
wymiana ich nie jest skomplikowana. Niestety, 
problemy z zasiêgiem s¹ dziœ zmor¹ e-pojaz-
dów. Rosn¹ca sieæ stacji ³adowania nie 
rozwi¹zuje k³opotów u¿ytkowników skuterów.

Skuter
-

+

ograniczony zasiêg
wysoka cena zakupu
umiarkowana moc
k³opoty z ³adowaniem 
w trasie

du¿e bezpieczeñstwo
³atwoœæ manewrów
spore przyspieszenia
skuteczne hamulce
niskie koszty ³adowania
du¿a prêdkoœæ jazdy
dobra ochrona w deszczu

Opracowanie - JMJ

eko

5 marca Wójt Gminy podpisa³ umowê z Sa-
morz¹dem Województwa Mazowieckiego na do-
finansowanie realizacji inwestycji pod nazw¹ 
„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz za-
kup wyposa¿enia do SUW (Stacja Uzdatniania 
Wody)”. Gmina Miñsk Mazowiecki uzyska³a 
dofinansowanie w kwocie 192  490,00 z³.
Jest to ponad po³owa kosztów, jaka jest potrze-
bna na zrealizowanie inwestycji. Celem 
operacji jest poprawa jakoœci ¿ycia miesz-
kañców poprzez budowê sieci kanalizacji sani-
tarnej oraz zakup wyposa¿enia do SUW. W ra-
mach przedsiêwziêcia, zostan¹ wybudowane 
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœ-
ciach: Kolonia Janów, Osiny oraz zostanie 
zakupione dodatkowe wyposa¿enie na Stacjê 
Uzdatniania Wody w Zamieniu.

 Inwestycja bêdzie realizowana w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

inwestycje 
W GMINIE

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
oraz zakup wyposa¿enia

do Stacji Uzdatniania Wody

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



Dziêki finansowemu wsparciu Gminnej Ko-
misji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych w naszej szkole odby³y siê dwie tury war-
sztatów profilaktycznych. By³y one realizowa-
ne we wspó³pracy z Centrum Profilaktyki Spo-
³ecznej i prowadzone przez ekspertów z Fundacji 
Bonum Humanum: prof. dr hab. Mariusza Jê-
drzejko, mgr Leszka Roszczenko, mgr Macieja  
Szczodrowskiego i mgr Agnieszkê Taper. 
8 stycznia zajmowaliœmy siê problemami zwi¹-
zanymi z cyber-przestrzeni¹. Uczniowie klas 
IV-VIII brali udzia³ w warsztatach na temat 
„Cyberprzemoc  czym jest i jak na ni¹ reago-
waæ”. Klasy IV, Va, Vb, VIa  i VIb odby³y cykl 
1-godzinnych zajêæ, a klasy VII, VIIIa i VIIIb  
zajêcia 2-godzinne. Po zajêciach dla uczniów 
przysz³a kolej na nauczycieli, którzy zajmowali 
siê z kolei „Aktywnoœci¹ dzieci i nastolatków  
w cyberprzestrzeni”. Poznali charakterystykê 

WARSZTATY PROFILAKTYCZNE
w Szkole Podstawowej  im. ks. A. Tyszki w Janowie
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

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

Twój podatek wesprze:

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

twoja

Wielki Post to czas pokuty, przygotowuj¹cy do 
prze¿ycia najwa¿niejszych dla chrzeœcijan 
Œwi¹t Wielkanocnych. 
W koœciele ³aciñskim zaczyna siê w Œrodê 
Popielcow¹ przed pierwsz¹ niedziel¹ Wiel-
kiego Postu i trwa do Wielkiej Soboty.
Po co nam wielki Post? W czasie jego trwania 
trzeba sobie uœwiadomiæ stan w³asnej duszy, 
w³asn¹ ma³oœæ i grzesznoœæ. Nie poprzesta-
wajmy na posypaniu g³owy popio³em, ale 
przygotowujmy swoj¹ duszê do Zmartwych-
wstania Jezusa. Pomagaj¹ w tym Rekolekcje 
Wielkopostne. W Wielkim Poœcie nie chodzi    
o to, aby tylko wystrzegaæ siê ob¿arstwa, ale     

WIELKI POST

CZY

WIELKIE PICIE?

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

obszarów i problemów oraz nowe technologie 
cyfrowe wp³ywaj¹ce na rozwój emocjonalny i 
edukacyjny dziecka.
Fina³em tego pracowitego dnia by³y warsztaty 
dla rodziców pt. „Cyberzagro¿enia i agresja    
w sieci co powinni wiedzieæ rodzice. Profilak-
tyka zagro¿eñ na poziomie rodziny".
6 lutego tematem naszych zajêæ by³a profilak-
tyka narkotykowa. Uczniowie klas IV-VIII tak, 
jak przed miesi¹cem brali udzia³ w jedno i dwu-
godzinnych warsztatach. Tym razem temat 
przeprowadzonych spotkañ w klasach brzmia³: 
„Co doda ci skrzyde³  czyli fakty, a nie bajki     
o energetykach i innych substancjach wzmac-
niaj¹cych". Nauczyciele swój czas poœwiêcili 
na profilaktykê narkotykow¹. W trakcie zajêæ 
zapoznali siê z charakterystyk¹ wiod¹cych sub-
stancji, wp³ywem narkotyków i dopalaczy na 
zdrowie psychofizyczne, dowiedzieli siê o fak-

tach bez mitów zwi¹zanych z marihuan¹. 
Tematem zajêæ dla rodziców by³o: „Nowe 
pu³apki chemiczne: e-papierosy, substancje 
pobudzaj¹ce i suplementy  co powinni wie-
dzieæ rodzice".
Warsztaty by³y bardzo dobrze odebrane 
zarówno przez uczniów, jak równie¿ nau-
czycieli i rodziców. Dowodem na to by³o du¿e 
zainteresowanie uczniów podczas zajêæ, opinie 
wyra¿ane przez nauczycieli oraz podziê-
kowania rodziców wychodz¹cych ze spot-
kania. Trudno oceniæ, jak bardzo warsztaty 
wp³yn¹ na dalszy rozwój naszych uczniów, jed-
nak œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e zawsze 
wa¿niejsza jest prewencja ni¿ interwencja. 
Mamy nadziejê, ¿e tak skomplikowany proces, 
jakim jest wychowanie m³odego pokolenia 
skoñczy siê tylko na prewencji.

Jerzy Wierzbicki

Nr XV.129.2020 sprawie zmian w bud¿ecie Gminy 
Miñsk Mazowiecki na 2020 rok
Nr XV.130.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Miñsk Mazowiecki na 
lata 2020-2028
Nr XV.131.2020 w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej dla Województwa Mazowieckiego z sie-
dzib¹ w Warszawie na dofinansowanie realizacji Pro-
jektu "Regionalne partnerstwo samorz¹dów Mazow-
sza dla aktywizacji spo³eczeñstwa informacyjnego  
w zakresie e-administracji   i geoinformacji"
Nr XV.132.2020  w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej Powiatowi Miñskiemu na pokrycie czêœci 
wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadania pn. "Prze-
budowa drogi powiatowej 2222W Dêbe Wielkie  - 
Chroœla - Jêdrzejnik - Kêdzierak od km 10+300 do 
km 11+017”
Nr XV.133.2020  w sprawie przyst¹pienia do stowa-
rzyszenia o nazwie Zwi¹zek Gmin Wiejskich Rzecz-
ypospolitej Polskiej
Nr XV.134.2020  w sprawie przyst¹pienia Gminy 
Miñsk Mazowiecki do Stowarzyszenia Gmin 
"Metropolia Warszawa"
Nr XV.135.2020 w sprawie "Programu opieki nad 
zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobieganiu bez-
domnoœci zwierz¹t na terenie Gminy Miñsk Maz." 
Nr XV.136.2020  w sprawie ustalenia wysokoœci sta-
wek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych, 
których zarz¹dc¹ jest Gmina Miñsk Mazowiecki
Nr XV.137.2020  w sprawie uchwalenia statutów 
so³ectw Gminy Miñsk Mazowiecki

Uchwa³y Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020

Nr XV.138.2020  w sprawie uchylenia uchwa³y Nr 
XIII.114.19 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 
28 listopada 2019 r. w sprawie wyst¹pienia z wnios-
kiem do Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji za poœrednictwem Wojewody Mazowiec-
kiego o zniesienie urzêdowej nazwy miejscowoœci 
Karolina  Kolonia
Nr XV.139.2020  w sprawie wyst¹pienia z wnios-
kiem do Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji, za poœrednictwem Wojewody Mazowiec-
kiego, o zniesienie urzêdowej nazwy miejscowoœci 
Karolina  Kolonia
Nr XV.140.2020  w sprawie rozstrzygniêcia o sposo-
bie rozpatrzenia nieuwzglêdnionych przez Wójta 
Gminy Miñsk Mazowiecki uwag z³o-¿onych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzen-nego dla gminy Miñsk Mazowiecki 
obejmuj¹cego etap "A4" - tereny znajduj¹ce siê w 
miejscowoœciach Karolina i Wólka Miñska
Nr XV.141.2020  w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk 
Mazowiecki obejmuj¹cego etap "A4" - tereny 
znajduj¹ce siê w miejscowoœciach Karolina i Wólka 
Miñska
Nr XV.142.2020 w sprawie rozstrzygniêcia o spo-
sobie rozpatrzenia nieuwzglêdnionych przez Wójta 
Gminy Miñsk Mazowiecki uwag z³o-¿onych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
prze-strzennego dla gminy Miñsk Mazowiecki 
obejmuj¹cego etap "A8" - tereny znajduj¹ce siê w 
miejscowoœci Targówka

Nr XV.143.2020  w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk 
Mazowiecki obejmuj¹cego etap "A8" - tereny 
znajduj¹ce siê w miejscowoœci Targówka
Nr XV.144.2020  w sprawie zmiany uchwa³y Nr 
VII.72.19 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 25 
kwietnia 2019 r. w sprawie przyst¹pienia do spo-
rz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Miñsk Mazowiecki
Nr XV.145.2020 w sprawie przyst¹pienia do spo-
rz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obej-
muj¹cego czêœci miejscowoœci Ignaców i Janów
Nr XV.146.2020 w sprawie przyst¹pienia do spo-
rz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmu-
j¹cego czêœci miejscowoœci Dziêkowizna
Nr XV.147.2020 w sprawie przyst¹pienia do spo-
rz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmu-
j¹cego czêœci miejscowoœci Janów
Nr XV.148.2020 w sprawie zmiany uchwa³y Nr 
II.3.18 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 29 
listopada 2018 r. w sprawie ustalenia sk³adów 
osobowych sta³ych komisji Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki oraz zadañ i trybu dzia³ania Komisji 
Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr XV.149.2020  w sprawie ustalenia nazw ulic we 
wsi Targówka

o to aby ograniczyæ je. G³ównym zadaniem jest 
duchowe prze¿ycie tego czasu.
A co z uzale¿nieniami, a zw³aszcza z uzale¿-
nieniem od napoi alkoholowych?
Ci, którzy pij¹ codziennie nie przejmuj¹ siê 
Wielkim Postem. Pij¹ tak od lat i ¿aden post nie 
jest im potrzebny. Dla tych, którzy pij¹ towa-
rzysko okres Wielkiego Postu jest okazj¹ do nie 
spo¿ywania napoi alkoholowych  i czêsto to ro-
bi¹, bo nie sprawia im to wiêkszych trudnoœci. 
Dla niepij¹cych alkoholików zrzeszonych we 
Wspólnocie Anonimowych Alkoholików to 
przede wszystkim okazja do prze¿yæ ducho-
wych. Jeœli nie pij¹ przez kilka lat to nie picie   

w tym czasie jest dla nich „normalne”. Nie 
„przymulaj¹c siê” napojami alkoholowymi 
wiedz¹ do czego Wielki Post powinien ich 
przygotowaæ. Pomagaj¹ im w tym rekolekcje, 
w których chêtnie uczestnicz¹. Z ob¿arstwem 
te¿ nie maj¹ k³opotu, bo ³atwiej jest im poradziæ 
sobie z ograniczeniem jedzenia nie tylko         
w Œrodê Popielcow¹ i Wielki Pi¹tek, ale w ca-
³ym okresie tego postu. Dla nich nie ma 
WIELKIEGO PICIA, ani te¿ WIELKIEGO 
OB¯ARSTWA i nie czuj¹ siê z tego powodu 
osobami „gorszego sortu”.

WIELKI POST

CZY

WIELKIE PICIE?

ZREZYGNUJ Z NA£OGÓW, MYŒL DYNAMICZNIE,

UPRAWIAJ SPORTY, WZMACNIAJ SIÊ FIZYCZNIE
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki



Dziêki finansowemu wsparciu Gminnej Ko-
misji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholo-
wych w naszej szkole odby³y siê dwie tury war-
sztatów profilaktycznych. By³y one realizowa-
ne we wspó³pracy z Centrum Profilaktyki Spo-
³ecznej i prowadzone przez ekspertów z Fundacji 
Bonum Humanum: prof. dr hab. Mariusza Jê-
drzejko, mgr Leszka Roszczenko, mgr Macieja  
Szczodrowskiego i mgr Agnieszkê Taper. 
8 stycznia zajmowaliœmy siê problemami zwi¹-
zanymi z cyber-przestrzeni¹. Uczniowie klas 
IV-VIII brali udzia³ w warsztatach na temat 
„Cyberprzemoc  czym jest i jak na ni¹ reago-
waæ”. Klasy IV, Va, Vb, VIa  i VIb odby³y cykl 
1-godzinnych zajêæ, a klasy VII, VIIIa i VIIIb  
zajêcia 2-godzinne. Po zajêciach dla uczniów 
przysz³a kolej na nauczycieli, którzy zajmowali 
siê z kolei „Aktywnoœci¹ dzieci i nastolatków  
w cyberprzestrzeni”. Poznali charakterystykê 
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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

Twój podatek wesprze:

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

twoja

Wielki Post to czas pokuty, przygotowuj¹cy do 
prze¿ycia najwa¿niejszych dla chrzeœcijan 
Œwi¹t Wielkanocnych. 
W koœciele ³aciñskim zaczyna siê w Œrodê 
Popielcow¹ przed pierwsz¹ niedziel¹ Wiel-
kiego Postu i trwa do Wielkiej Soboty.
Po co nam wielki Post? W czasie jego trwania 
trzeba sobie uœwiadomiæ stan w³asnej duszy, 
w³asn¹ ma³oœæ i grzesznoœæ. Nie poprzesta-
wajmy na posypaniu g³owy popio³em, ale 
przygotowujmy swoj¹ duszê do Zmartwych-
wstania Jezusa. Pomagaj¹ w tym Rekolekcje 
Wielkopostne. W Wielkim Poœcie nie chodzi    
o to, aby tylko wystrzegaæ siê ob¿arstwa, ale     
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Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

obszarów i problemów oraz nowe technologie 
cyfrowe wp³ywaj¹ce na rozwój emocjonalny i 
edukacyjny dziecka.
Fina³em tego pracowitego dnia by³y warsztaty 
dla rodziców pt. „Cyberzagro¿enia i agresja    
w sieci co powinni wiedzieæ rodzice. Profilak-
tyka zagro¿eñ na poziomie rodziny".
6 lutego tematem naszych zajêæ by³a profilak-
tyka narkotykowa. Uczniowie klas IV-VIII tak, 
jak przed miesi¹cem brali udzia³ w jedno i dwu-
godzinnych warsztatach. Tym razem temat 
przeprowadzonych spotkañ w klasach brzmia³: 
„Co doda ci skrzyde³  czyli fakty, a nie bajki     
o energetykach i innych substancjach wzmac-
niaj¹cych". Nauczyciele swój czas poœwiêcili 
na profilaktykê narkotykow¹. W trakcie zajêæ 
zapoznali siê z charakterystyk¹ wiod¹cych sub-
stancji, wp³ywem narkotyków i dopalaczy na 
zdrowie psychofizyczne, dowiedzieli siê o fak-

tach bez mitów zwi¹zanych z marihuan¹. 
Tematem zajêæ dla rodziców by³o: „Nowe 
pu³apki chemiczne: e-papierosy, substancje 
pobudzaj¹ce i suplementy  co powinni wie-
dzieæ rodzice".
Warsztaty by³y bardzo dobrze odebrane 
zarówno przez uczniów, jak równie¿ nau-
czycieli i rodziców. Dowodem na to by³o du¿e 
zainteresowanie uczniów podczas zajêæ, opinie 
wyra¿ane przez nauczycieli oraz podziê-
kowania rodziców wychodz¹cych ze spot-
kania. Trudno oceniæ, jak bardzo warsztaty 
wp³yn¹ na dalszy rozwój naszych uczniów, jed-
nak œmia³o mo¿na stwierdziæ, ¿e zawsze 
wa¿niejsza jest prewencja ni¿ interwencja. 
Mamy nadziejê, ¿e tak skomplikowany proces, 
jakim jest wychowanie m³odego pokolenia 
skoñczy siê tylko na prewencji.

Jerzy Wierzbicki

Nr XV.129.2020 sprawie zmian w bud¿ecie Gminy 
Miñsk Mazowiecki na 2020 rok
Nr XV.130.2020 w sprawie zmian w Wieloletniej 
Prognozie Finansowej Gminy Miñsk Mazowiecki na 
lata 2020-2028
Nr XV.131.2020 w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej dla Województwa Mazowieckiego z sie-
dzib¹ w Warszawie na dofinansowanie realizacji Pro-
jektu "Regionalne partnerstwo samorz¹dów Mazow-
sza dla aktywizacji spo³eczeñstwa informacyjnego  
w zakresie e-administracji   i geoinformacji"
Nr XV.132.2020  w sprawie udzielenia pomocy fi-
nansowej Powiatowi Miñskiemu na pokrycie czêœci 
wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zadania pn. "Prze-
budowa drogi powiatowej 2222W Dêbe Wielkie  - 
Chroœla - Jêdrzejnik - Kêdzierak od km 10+300 do 
km 11+017”
Nr XV.133.2020  w sprawie przyst¹pienia do stowa-
rzyszenia o nazwie Zwi¹zek Gmin Wiejskich Rzecz-
ypospolitej Polskiej
Nr XV.134.2020  w sprawie przyst¹pienia Gminy 
Miñsk Mazowiecki do Stowarzyszenia Gmin 
"Metropolia Warszawa"
Nr XV.135.2020 w sprawie "Programu opieki nad 
zwierzêtami bezdomnymi oraz zapobieganiu bez-
domnoœci zwierz¹t na terenie Gminy Miñsk Maz." 
Nr XV.136.2020  w sprawie ustalenia wysokoœci sta-
wek op³at za zajêcie pasa drogowego dróg gminnych, 
których zarz¹dc¹ jest Gmina Miñsk Mazowiecki
Nr XV.137.2020  w sprawie uchwalenia statutów 
so³ectw Gminy Miñsk Mazowiecki

Uchwa³y Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 2020

Nr XV.138.2020  w sprawie uchylenia uchwa³y Nr 
XIII.114.19 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 
28 listopada 2019 r. w sprawie wyst¹pienia z wnios-
kiem do Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji za poœrednictwem Wojewody Mazowiec-
kiego o zniesienie urzêdowej nazwy miejscowoœci 
Karolina  Kolonia
Nr XV.139.2020  w sprawie wyst¹pienia z wnios-
kiem do Ministra Spraw Wewnêtrznych i Admi-
nistracji, za poœrednictwem Wojewody Mazowiec-
kiego, o zniesienie urzêdowej nazwy miejscowoœci 
Karolina  Kolonia
Nr XV.140.2020  w sprawie rozstrzygniêcia o sposo-
bie rozpatrzenia nieuwzglêdnionych przez Wójta 
Gminy Miñsk Mazowiecki uwag z³o-¿onych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzen-nego dla gminy Miñsk Mazowiecki 
obejmuj¹cego etap "A4" - tereny znajduj¹ce siê w 
miejscowoœciach Karolina i Wólka Miñska
Nr XV.141.2020  w sprawie miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk 
Mazowiecki obejmuj¹cego etap "A4" - tereny 
znajduj¹ce siê w miejscowoœciach Karolina i Wólka 
Miñska
Nr XV.142.2020 w sprawie rozstrzygniêcia o spo-
sobie rozpatrzenia nieuwzglêdnionych przez Wójta 
Gminy Miñsk Mazowiecki uwag z³o-¿onych do 
projektu miejscowego planu zagospodarowania 
prze-strzennego dla gminy Miñsk Mazowiecki 
obejmuj¹cego etap "A8" - tereny znajduj¹ce siê w 
miejscowoœci Targówka

Nr XV.143.2020  w sprawie miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk 
Mazowiecki obejmuj¹cego etap "A8" - tereny 
znajduj¹ce siê w miejscowoœci Targówka
Nr XV.144.2020  w sprawie zmiany uchwa³y Nr 
VII.72.19 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 25 
kwietnia 2019 r. w sprawie przyst¹pienia do spo-
rz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i kierun-
ków zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Miñsk Mazowiecki
Nr XV.145.2020 w sprawie przyst¹pienia do spo-
rz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obej-
muj¹cego czêœci miejscowoœci Ignaców i Janów
Nr XV.146.2020 w sprawie przyst¹pienia do spo-
rz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmu-
j¹cego czêœci miejscowoœci Dziêkowizna
Nr XV.147.2020 w sprawie przyst¹pienia do spo-
rz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmu-
j¹cego czêœci miejscowoœci Janów
Nr XV.148.2020 w sprawie zmiany uchwa³y Nr 
II.3.18 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 29 
listopada 2018 r. w sprawie ustalenia sk³adów 
osobowych sta³ych komisji Rady Gminy Miñsk 
Mazowiecki oraz zadañ i trybu dzia³ania Komisji 
Rewizyjnej i Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Nr XV.149.2020  w sprawie ustalenia nazw ulic we 
wsi Targówka

o to aby ograniczyæ je. G³ównym zadaniem jest 
duchowe prze¿ycie tego czasu.
A co z uzale¿nieniami, a zw³aszcza z uzale¿-
nieniem od napoi alkoholowych?
Ci, którzy pij¹ codziennie nie przejmuj¹ siê 
Wielkim Postem. Pij¹ tak od lat i ¿aden post nie 
jest im potrzebny. Dla tych, którzy pij¹ towa-
rzysko okres Wielkiego Postu jest okazj¹ do nie 
spo¿ywania napoi alkoholowych  i czêsto to ro-
bi¹, bo nie sprawia im to wiêkszych trudnoœci. 
Dla niepij¹cych alkoholików zrzeszonych we 
Wspólnocie Anonimowych Alkoholików to 
przede wszystkim okazja do prze¿yæ ducho-
wych. Jeœli nie pij¹ przez kilka lat to nie picie   

w tym czasie jest dla nich „normalne”. Nie 
„przymulaj¹c siê” napojami alkoholowymi 
wiedz¹ do czego Wielki Post powinien ich 
przygotowaæ. Pomagaj¹ im w tym rekolekcje, 
w których chêtnie uczestnicz¹. Z ob¿arstwem 
te¿ nie maj¹ k³opotu, bo ³atwiej jest im poradziæ 
sobie z ograniczeniem jedzenia nie tylko         
w Œrodê Popielcow¹ i Wielki Pi¹tek, ale w ca-
³ym okresie tego postu. Dla nich nie ma 
WIELKIEGO PICIA, ani te¿ WIELKIEGO 
OB¯ARSTWA i nie czuj¹ siê z tego powodu 
osobami „gorszego sortu”.
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ZREZYGNUJ Z NA£OGÓW, MYŒL DYNAMICZNIE,

UPRAWIAJ SPORTY, WZMACNIAJ SIÊ FIZYCZNIE
Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki
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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

Wydawnictwo Literatura, 2019
Gustlik mieszka w Bytomiu. Ojciec niedawno wróci³ z wojny. Jeden z wujków zgin¹³, od drugiego nie ma wiadomoœci. A walka o 
Œl¹sk dopiero siê zaczyna. Pomiêdzy podwórkiem, go³êbnikiem a Domem Polskim, zwanym Ulem, krzy¿uj¹ siê ludzkie losy. 
Decyzje narzucone przez mocarstwa, wybory ró¿nych grup Œl¹zaków, domowe plany i próby normalnego ¿ycia przerywane s¹ 
kolejnymi powstaniami. W ¿yciu ch³opca strach o bliskich miesza siê z radoœci¹ z hodowli go³êbi, które nie uznaj¹ granic i lataj¹ 
po polsko-niemieckim pograniczu œl¹skim. Powstania Œl¹skie - po I wojnie œwiatowej Górny Œl¹sk nie zosta³ przy³¹czony do 
Polski. O jego dalszym losie mia³ zadecydowaæ plebiscyt. Zarówno odrodzona Rzeczpospolita, jak i Niemcy zainteresowane 
by³y przejêciem bogatego regionu. Mieszkañcy Œl¹ska trzykrotnie siêgali po broñ, by wywalczyæ jak najlepsze warunki powrotu 
do Polski. Ale byli te¿ Œl¹zacy, którzy woleliby pozostaæ w granicach Niemiec. Konflikty zbrojne, propaganda, bojówki, terror, 
korpus wojsk miêdzynarodowych, strajki i trudne wybory.

HarperCollins Polska, 2020
Rok 1928. Do willi nad jeziorem w B³êkitnych Brzegach przyje¿d¿a Maria, która ma obj¹æ posadê guwernantki dwóch sióstr - 
Matyldy i starszej Adeli. Ale Maria ma tak¿e inny, ukryty cel. Chce rozwik³aæ pewn¹ zagadkê z przesz³oœci. Nie wie jednak, ¿e 
mo¿e okazaæ siê to niebezpieczne.  Nie tylko dla niej samej. Rok 2017. Stary dom Matyldy po³o¿ony nad brzegiem jeziora w 
B³êkitnych Brzegach ma swoje tajemnice. Sekrety skrywa te¿ Ma³gorzata, która pewnego letniego dnia wraz 
z kilkumiesiêcznym niemowlêciem staje przed jego drzwiami. Ma za sob¹ baga¿ trudnych doœwiadczeñ i tylko jedn¹ proœbê. 
Losy kobiet skrzy¿uj¹ siê na d³u¿ej. Po³¹czy je miêdzy innymi zagadka œmierci Adeli, starszej siostry Matyldy, która zginê³a jako 
dziecko niemal sto lat wczeœniej. Zawartoœæ skrytki znalezionej na strychu rzuca na jej œmieræ nowe œwiat³o.

Wydawnictwo Czarne, 2020
Ma³¹ Mart¹ chcia³ siê zaj¹æ ksi¹dz egzorcysta. Na rodziców awanturuj¹cego siê Piotrka s¹siedzi nasy³aj¹ policjê i pomoc 
spo³eczn¹. Matka autystycznego Mateusza us³ysza³a, ¿e powinna go oddaæ do oœrodka. Aleœ roz³adowuje energiê, œcigaj¹c siê na 
rowerze. Tamara ma ADHD i œwiadectwa z czerwonym paskiem. Nastoletni Kacper z zespo³em Aspergera by³ gnêbiony w 
szkole. Dzieci i m³odzie¿ z widoczn¹ niepe³nosprawnoœci¹ wywo³uj¹ w nas empatiê. Sprawne i zdrowe, ale zachowuj¹ce siê 
nietypowo - agresywne, nadpobudliwe lub nieprzestrzegaj¹ce norm spo³ecznych - wzbudzaj¹ gniew i oburzenie. Postrzegamy je 
jak niewychowane i niekulturalne, a ich rodzice s¹ w naszych oczach z³ymi matkami i ojcami. Krzywdz¹ce oceny, brak 
zrozumienia i pomocy oraz próby wt³oczenia na si³ê w wyznaczone przez nas ramy "normalnoœci" to codziennoœæ moich 
bohaterek i bohaterów.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
wraz z pracownikami

Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki

Przewodnicz¹cy Rady Gminy
wraz z Rad¹ Gminy
Miñsk Mazowiecki

Z okazji Waszego œwiêta
przypadaj¹cego na dzieñ 11 marca

¿yczymy Wam wszelkiej pomyœlnoœci, zdrowia
oraz sukcesów w podejmowanych

dzia³aniach na rzecz lokalnej spo³ecznoœci.
So³tys pe³ni funkcjê gospodarza wsi
- niech Wasza praca przyniesie wiele

satysfakcji i spo³ecznego uznania

So³tyski i So³tysi
z Gminy Miñsk Mazowiecki

399,-
KOSIARKA ELEKTRYCZNA

MasteerCut K1400W
Moc 1400W

Szerokoœæ no¿a 38cm
Pojemnoœæ kosza 40L

KOSIARKA SPALINOWA
MasterCut SH51 4 LC196
Silnik Loncin 6,5 KM
Szerokoœæ no¿a 51 cm
pojemnoœæ kosza 60L
wyrzut do kosza, mielenie,
wyrzut tylny, wyrzut boczny

998,-

KOSIARKA SPALINOWA
PowerCut KS500
Moc 2,7 KM

399,-

1599,-

W zestawie:
maska, okulary, szelki, tarcza tn¹ca,
g³owica ¿y³kowa, komplet kluczy

Gratis:
Olej, 3szt. ¿y³ki tn¹cej 

KOSA SPALINOWA
Maruyama BC421H-RS+T
Moc 2,2 KM
Wspomaganie rozruchu
Podwójny pas noœny
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