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W numerze

Szanowni Pañstwo,

Jak co roku, we wrzeœniu, w trakcie zebrañ so-
³eckich, mieszkañcy Naszej Gminy decyduj¹, 
na jakie zadania zostan¹ przeznaczone przy-
znane im œrodki w ramach Funduszu So³ec-
kiego na przysz³y rok. S¹ to pieni¹dze w bud-
¿ecie gminy zagwarantowane dla ka¿dego so-
³ectwa na wykonanie przedsiêwziêæ s³u¿¹cych 
poprawie warunków ¿ycia mieszkañców, reali-
zacjê za³o¿eñ zawartych w strategii rozwoju gmi-
ny, czy te¿ s³u¿¹ce do usuwania skutków klêsk 
¿ywio³owych. Je¿eli mieszkañcy danej wsi uznaj¹, ¿e warto na przyk³ad.:
zbudowaæ lub wyremontowaæ plac zabaw dla dzieci, naprawiæ chodniki, zadbaæ 
o porz¹dek we wsi, posadziæ drzewa, krzewy, wyremontowaæ wiatê przy-
stankow¹ - to na ten w³aœnie cel mog¹ przeznaczyæ pieni¹dze z Funduszu 
So³eckiego.
Jednak¿e, co dane so³ectwo mo¿e faktycznie zrobiæ, zale¿y od wysokoœci œrod-
ków finansowych, które s¹ w jego dyspozycji. Iloœæ pieniêdzy w ramach fundu-
szu so³eckiego dla danego so³ectwa jest uzale¿niona od zamo¿noœci gminy.      
W ustawie o funduszu so³eckim zawarto wzór, za pomoc¹ którego oblicza siê 
wysokoœæ œrodków przypadaj¹cych na dane so³ectwo. So³ectwa jednak nie mu-
sz¹ dokonywaæ tych obliczeñ. Wójt corocznie do 31 lipca jest zobowi¹zany 
poinformowaæ so³tysów o wysokoœci œrodków, które bêd¹ do wykorzystania 
przez dane so³ectwo w nastêpnym roku bud¿etowym. 
Aby so³ectwo otrzyma³o œrodki z Funduszu So³eckiego musi zostaæ zwo³ane 
zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie tych¿e 
œrodków. We wniosku wskazywane jest co mieszkañcy chc¹ zrobiæ oraz 
przewidywany koszt tych prac. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, aby wysokoœæ 
kosztów wskazanych we wniosku nie by³a wy¿sza ni¿ ta, która zosta³a okreœlona 
dla danego so³ectwa. Uchwalony wniosek so³tys przekazuje Wójtowi w terminie 
do dnia 30 wrzeœnia.

Na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki dobiegaj¹ w³aœnie koñca zebrania, na 
których mieszkañcy decyduj¹ na co przeznacz¹ przydzielone w ramach 
Funduszu So³eckiego pieni¹dze. Dziêkujê wszystkim mieszkañcom, którzy 
wziêli udzia³ w zebraniach, przez co aktywnie w³¹czyli siê w ¿ycie naszych 
so³ectw. Pañstwa propozycje uchwalane na zebraniach bêd¹ realizowane w roku 
2021, natomiast dodatkowo zg³aszane uwagi i sugestie bêd¹ przedmiotem moich 
wnikliwych analiz przed z³o¿eniem projektu nowego bud¿etu.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

A  k t u a l n o œ c i
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Porz¹dek obrad
XX sesji Rady Gminy

MZM 
Nowe wyposa¿enie dla stra¿aków
z naszej gminy

XX sesja Rady Gminy Miñsk Mazowiecki 
odby³a siê w dniu 24 wrzeœnia o godzinie 11.
W zwi¹zku z zagro¿eniem epidemiologicznym 
COViD-19 zarz¹dzono obradowanie w trybie zdal-
nym, z wykorzystaniem œrodków porozumie-
wania siê na odleg³oœæ.
Proponowany porz¹dek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Sprawdzenie obecnoœci
3. Uchwalenie porz¹dku obrad sesji RG
4. Przyjêcie protoko³u z XIX sesji RG
5. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych
6. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wójta
7. Informacja z wykonania bud¿etu Gminy za I 
pó³rocze 2020 r.
8. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy 
Miñsk Mazowiecki na 2020 rok
9. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Miastu Miñsk Mazowiecki na pokrycie 
czêœci wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zada-
nia  pn. „Przebudowa ul. ̄ wirowej”
10. Uchwa³a w sprawie zachowania integral-
noœci Województwa Mazowieckiego
11. Wolne wnioski
12. Zamkniêcie obrad

Narodowe czytanie SP Janów

W sierpniu bie¿¹cego roku jednostki Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej w Stojad³ach oraz Ochotni-
cza Stra¿ Po¿arna w Zamieniu uzupe³ni³y swoje 
wyposa¿enie o nowe ubrania stra¿ackie.
Jednostka OSP Stojad³a zakupi³a 5 kompletów 
ubrañ specjalnych oraz 3 pary butów stra¿ackich 
za ³¹czn¹ kwotê 19590,00 z³otych. Mo¿liwe by-
³o to dziêki dotacji pozyskanej ze œrodków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska     
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która wy-
nios³a  14692,50 z³otych. Pozosta³¹ kwotê sfi-
nansowa³a jednostka ze œrodków w³asnych.

Natomiast OSP Zamienie zakupi³a 8 kompletów 
ubrañ specjalnych za kwotê 19 440,00 z³otych    
z czego dotacja pozyskana ze œrodków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska          
i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi³a 
kwotê 14 580,00 z³otych. Pozosta³¹ czêœæ sfi-
nansowa³a jednostk¹ ze œrodków w³asnych.
Wyposa¿enie to jest niezbêdne, aby stra¿acy 
mogli braæ udzia³ w dzia³aniach ratowniczych    
i gaœniczych. Spe³nia niezbêdne normy i posiada 
œwiadectwa dopuszczenia do u¿ytkowania 
przez stra¿aków, dlatego w znacz¹cy sposób po-
prawi ich bezpieczeñstwo w czasie dzia³añ.
Gratulujemy druhom nowego wyposa¿enia,       
a tak¿e ¿yczymy, aby jak najrzadziej musieli      
z niego korzystaæ. 

Zakup wyposa¿enia osobistego dla 
M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej OSP 

Stojad³a dofinansowany przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie , w formie dotacji, 
w kwocie 14 692,50 z³

Zakup nowych ubrañ typu Nomex 
dla M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej OSP 

w Zamieniu dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 14 580,00 z³

Klasa II wybra³a siê na rajd rowerowy. Piêkna 
pogoda i œwietne humory sprzyja³y wyprawie. 
Wszyscy siê œwietnie bawili, ca³a grupa wy-
cieczkowiczów przejecha³a trasê o d³ugoœci 
oko³o 10 km. JeŸdziliœmy i gminnymi drogami  
o nawierzchni asfaltowej, i drog¹ serwisow¹ 
autostrady A2, ale te¿ piêknymi drogami bocz-
nymi o nawierzchni szutrowej. Impreza zakoñ-
czy³a siê wspólnym ogniskiem z pieczeniem 
kie³basek. Na pewno powtórzymy tak¹ wypra-
wê jeszcze nie raz.
Dziêkujemy Panu Wojtkowi Ko³odziejczykowi 
i Panu Darkowi Gryzowi za pomoc w orga-
nizacji rajdu oraz „Kucykowej Zagrodzie” za 
mi³e przyjêcie.

Rajd rowerowy SP Brzóze

W sobotê 5 wrzeœnia nasza szko³a sta³a siê 
jednym z miejsc na mapie, gdzie odbywa³a siê 
akcja Narodowego Czytania. Od piêciu ju¿ lat 
czytamy w Janowie najwiêksze dzie³a literatury 
polskiej. Wydarzeniu, jak co roku, patronuje 
Para Prezydencka. Celem jest popularyzacja 
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebê 
dba³oœci o poprawn¹ polszczyznê oraz wzmoc-
nienie poczucia wspólnej to¿samoœci. W tym 
roku w ca³ym kraju czytaliœmy wspólnie  
„Balladynê” Juliusza S³owackiego. W naszej 
szkole ksi¹¿kê czytali uczniowie, grono nauczy-
cielskie z dyrekcj¹ szko³y, rodzice i zaproszeni 
goœcie. Piêkna, letnia pogoda stworzy³a ciep³¹ 
atmosferê tego interesuj¹cego spotkania.



w w w . m i n s k m a z o w i e c k i . p l

Wrzesieñ  2020 (206)

g³os
  Z i em i M iñ s k i e j

ISSN 1897-7448

WYDAWCA: Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki 
i Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

ZESPÓ£ REDAKCYJNY: Antoni Janusz Piechoski, Rados³aw Legat, 
Kinga Sadowska, Albert WoŸnica,

Andrzej B³aszczyk 

ADRES REDAKCJI: 
Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, 
tel. 25 756 25 00
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl

Jolanta Damasiewicz, 

PROJEKT GRAFICZNY I SK£AD ORAZ REKLAMY I OG£OSZENIA: 
ARW Modelex, ul. Koœciuszki 13/24
tel. 660 97 36 98, 604 44 22 45, e-mail: jacek@modelex.pl

Redakcja nie zwraca materia³ów nie zamówionych
i zastrzega sobie prawo do skracania artyku³ów 

NASZA OK£ADKA:
 
Centrum Handlowe w Stojad³ach 
po przejœciu ostatniej, letniej burzy
 

G³osZiemiMiñskiej 3

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.

Poznaj swoj¹ gminê Foto: Jacek Maria Jeliñski

Park przemys³owy w Stojad³ach

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

Wieœci z naszej Gminy - informacje

o Powszechnym Spisie  Rolnym . . . . . . . 4 - 6

Ekologia w Gminie - wymiana pieców . . . . . 7

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

Konsultacje spo³eczne MPZP . . . . . . . . . . . 10

Po¿egnanie emerytek . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Urodziny - 100 lat . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11

Gminne konsultacje spo³eczne  . . . . . . . . . 12

Informacje dla osób uzale¿nionych . . . . . . 13

Mamy to dziêki SKO  . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Biblioteczne nowoœci . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Darmowe e-booki . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14

Gminne inwestycje . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Laptopy dla uczniów . . . . . . . . . . . . . . . . 15

Reklamy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 

W numerze

Szanowni Pañstwo,

Jak co roku, we wrzeœniu, w trakcie zebrañ so-
³eckich, mieszkañcy Naszej Gminy decyduj¹, 
na jakie zadania zostan¹ przeznaczone przy-
znane im œrodki w ramach Funduszu So³ec-
kiego na przysz³y rok. S¹ to pieni¹dze w bud-
¿ecie gminy zagwarantowane dla ka¿dego so-
³ectwa na wykonanie przedsiêwziêæ s³u¿¹cych 
poprawie warunków ¿ycia mieszkañców, reali-
zacjê za³o¿eñ zawartych w strategii rozwoju gmi-
ny, czy te¿ s³u¿¹ce do usuwania skutków klêsk 
¿ywio³owych. Je¿eli mieszkañcy danej wsi uznaj¹, ¿e warto na przyk³ad.:
zbudowaæ lub wyremontowaæ plac zabaw dla dzieci, naprawiæ chodniki, zadbaæ 
o porz¹dek we wsi, posadziæ drzewa, krzewy, wyremontowaæ wiatê przy-
stankow¹ - to na ten w³aœnie cel mog¹ przeznaczyæ pieni¹dze z Funduszu 
So³eckiego.
Jednak¿e, co dane so³ectwo mo¿e faktycznie zrobiæ, zale¿y od wysokoœci œrod-
ków finansowych, które s¹ w jego dyspozycji. Iloœæ pieniêdzy w ramach fundu-
szu so³eckiego dla danego so³ectwa jest uzale¿niona od zamo¿noœci gminy.      
W ustawie o funduszu so³eckim zawarto wzór, za pomoc¹ którego oblicza siê 
wysokoœæ œrodków przypadaj¹cych na dane so³ectwo. So³ectwa jednak nie mu-
sz¹ dokonywaæ tych obliczeñ. Wójt corocznie do 31 lipca jest zobowi¹zany 
poinformowaæ so³tysów o wysokoœci œrodków, które bêd¹ do wykorzystania 
przez dane so³ectwo w nastêpnym roku bud¿etowym. 
Aby so³ectwo otrzyma³o œrodki z Funduszu So³eckiego musi zostaæ zwo³ane 
zebranie wiejskie, na którym zostanie uchwalony wniosek o przyznanie tych¿e 
œrodków. We wniosku wskazywane jest co mieszkañcy chc¹ zrobiæ oraz 
przewidywany koszt tych prac. Nale¿y przy tym pamiêtaæ, aby wysokoœæ 
kosztów wskazanych we wniosku nie by³a wy¿sza ni¿ ta, która zosta³a okreœlona 
dla danego so³ectwa. Uchwalony wniosek so³tys przekazuje Wójtowi w terminie 
do dnia 30 wrzeœnia.

Na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki dobiegaj¹ w³aœnie koñca zebrania, na 
których mieszkañcy decyduj¹ na co przeznacz¹ przydzielone w ramach 
Funduszu So³eckiego pieni¹dze. Dziêkujê wszystkim mieszkañcom, którzy 
wziêli udzia³ w zebraniach, przez co aktywnie w³¹czyli siê w ¿ycie naszych 
so³ectw. Pañstwa propozycje uchwalane na zebraniach bêd¹ realizowane w roku 
2021, natomiast dodatkowo zg³aszane uwagi i sugestie bêd¹ przedmiotem moich 
wnikliwych analiz przed z³o¿eniem projektu nowego bud¿etu.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

A  k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

Porz¹dek obrad
XX sesji Rady Gminy

MZM 
Nowe wyposa¿enie dla stra¿aków
z naszej gminy

XX sesja Rady Gminy Miñsk Mazowiecki 
odby³a siê w dniu 24 wrzeœnia o godzinie 11.
W zwi¹zku z zagro¿eniem epidemiologicznym 
COViD-19 zarz¹dzono obradowanie w trybie zdal-
nym, z wykorzystaniem œrodków porozumie-
wania siê na odleg³oœæ.
Proponowany porz¹dek obrad:
1. Otwarcie sesji
2. Sprawdzenie obecnoœci
3. Uchwalenie porz¹dku obrad sesji RG
4. Przyjêcie protoko³u z XIX sesji RG
5. Sprawozdanie z pracy Gminnej Komisji Roz-
wi¹zywania Problemów Alkoholowych
6. Sprawozdanie z dzia³alnoœci Wójta
7. Informacja z wykonania bud¿etu Gminy za I 
pó³rocze 2020 r.
8. Uchwa³a w sprawie zmian w bud¿ecie Gminy 
Miñsk Mazowiecki na 2020 rok
9. Uchwa³a w sprawie udzielenia pomocy finan-
sowej Miastu Miñsk Mazowiecki na pokrycie 
czêœci wydatków zwi¹zanych z realizacj¹ zada-
nia  pn. „Przebudowa ul. ̄ wirowej”
10. Uchwa³a w sprawie zachowania integral-
noœci Województwa Mazowieckiego
11. Wolne wnioski
12. Zamkniêcie obrad

Narodowe czytanie SP Janów

W sierpniu bie¿¹cego roku jednostki Ochotni-
czej Stra¿y Po¿arnej w Stojad³ach oraz Ochotni-
cza Stra¿ Po¿arna w Zamieniu uzupe³ni³y swoje 
wyposa¿enie o nowe ubrania stra¿ackie.
Jednostka OSP Stojad³a zakupi³a 5 kompletów 
ubrañ specjalnych oraz 3 pary butów stra¿ackich 
za ³¹czn¹ kwotê 19590,00 z³otych. Mo¿liwe by-
³o to dziêki dotacji pozyskanej ze œrodków Wo-
jewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska     
i Gospodarki Wodnej w Warszawie, która wy-
nios³a  14692,50 z³otych. Pozosta³¹ kwotê sfi-
nansowa³a jednostka ze œrodków w³asnych.

Natomiast OSP Zamienie zakupi³a 8 kompletów 
ubrañ specjalnych za kwotê 19 440,00 z³otych    
z czego dotacja pozyskana ze œrodków Woje-
wódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska          
i Gospodarki Wodnej w Warszawie stanowi³a 
kwotê 14 580,00 z³otych. Pozosta³¹ czêœæ sfi-
nansowa³a jednostk¹ ze œrodków w³asnych.
Wyposa¿enie to jest niezbêdne, aby stra¿acy 
mogli braæ udzia³ w dzia³aniach ratowniczych    
i gaœniczych. Spe³nia niezbêdne normy i posiada 
œwiadectwa dopuszczenia do u¿ytkowania 
przez stra¿aków, dlatego w znacz¹cy sposób po-
prawi ich bezpieczeñstwo w czasie dzia³añ.
Gratulujemy druhom nowego wyposa¿enia,       
a tak¿e ¿yczymy, aby jak najrzadziej musieli      
z niego korzystaæ. 

Zakup wyposa¿enia osobistego dla 
M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej OSP 

Stojad³a dofinansowany przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki 

Wodnej w Warszawie , w formie dotacji, 
w kwocie 14 692,50 z³

Zakup nowych ubrañ typu Nomex 
dla M³odzie¿owej Dru¿yny Po¿arniczej OSP 

w Zamieniu dofinansowany przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska

i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
w formie dotacji, w kwocie 14 580,00 z³

Klasa II wybra³a siê na rajd rowerowy. Piêkna 
pogoda i œwietne humory sprzyja³y wyprawie. 
Wszyscy siê œwietnie bawili, ca³a grupa wy-
cieczkowiczów przejecha³a trasê o d³ugoœci 
oko³o 10 km. JeŸdziliœmy i gminnymi drogami  
o nawierzchni asfaltowej, i drog¹ serwisow¹ 
autostrady A2, ale te¿ piêknymi drogami bocz-
nymi o nawierzchni szutrowej. Impreza zakoñ-
czy³a siê wspólnym ogniskiem z pieczeniem 
kie³basek. Na pewno powtórzymy tak¹ wypra-
wê jeszcze nie raz.
Dziêkujemy Panu Wojtkowi Ko³odziejczykowi 
i Panu Darkowi Gryzowi za pomoc w orga-
nizacji rajdu oraz „Kucykowej Zagrodzie” za 
mi³e przyjêcie.

Rajd rowerowy SP Brzóze

W sobotê 5 wrzeœnia nasza szko³a sta³a siê 
jednym z miejsc na mapie, gdzie odbywa³a siê 
akcja Narodowego Czytania. Od piêciu ju¿ lat 
czytamy w Janowie najwiêksze dzie³a literatury 
polskiej. Wydarzeniu, jak co roku, patronuje 
Para Prezydencka. Celem jest popularyzacja 
czytelnictwa, zwrócenie uwagi na potrzebê 
dba³oœci o poprawn¹ polszczyznê oraz wzmoc-
nienie poczucia wspólnej to¿samoœci. W tym 
roku w ca³ym kraju czytaliœmy wspólnie  
„Balladynê” Juliusza S³owackiego. W naszej 
szkole ksi¹¿kê czytali uczniowie, grono nauczy-
cielskie z dyrekcj¹ szko³y, rodzice i zaproszeni 
goœcie. Piêkna, letnia pogoda stworzy³a ciep³¹ 
atmosferê tego interesuj¹cego spotkania.
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Wojewódzkie Biuro Spisowe

Powszechny Spis Rolny 2020

Rolnicy, czas siê spisaæ!

Od 1 wrzeœnia trwaæ bêdzie najwiêksze i najwa¿niejsze badanie polskiego rolnictwa, czyli Powszechny Spis Rolny.

Na Mazowszu obowi¹zkowi spisowemu podlega ponad 250 tys. gospodarstw rolnych.

Powszechny Spis Rolny odbywa siê co 10 lat i jest obowi¹zkowy dla wszystkich u¿ytkowników gospodarstw rolnych. Badanie potrwa       

3 miesi¹ce i zakoñczy siê 30 listopada.

Najwygodniej spisaæ siê przez Internet

Ka¿dy u¿ytkownik gospodarstwa rolnego w Polsce otrzyma³ list Prezesa GUS informuj¹cy o badaniu.

Znajduje siê wnim równie¿ nr gospodarstwa rolnego, niezbêdny do zalogowania w aplikacji spisowej dostêpnej od pierwszego dnia spisu 

na stronie  https://spisrolny.gov.pl/. Ka¿dy rolnik ma obowi¹zek samodzielnie spisaæ siê przez Internet. Jest to w pe³ni wygodna i bez-

pieczna metoda. Jeœli ktoœ nie ma komputera lub telefonu z dostêpem do Internetu, powinien siê udaæ do Gminnego Punktu Spisowego 

zorganizowanego przez urz¹d gminy lub miasta. Uzupe³niaj¹ca metoda to spis przez telefon. Równie¿ bezpieczna, bo wykluczaj¹ca 

bezpoœredni kontakt z osobami z zewn¹trz. Dzwoni¹c na infoliniê spisow¹ pod numer 22 279 99 99 mo¿emy spisaæ siê przez telefon lub 

ustaliæ termin rozmowy z rachmistrzem. Osoby, które nie skorzystaj¹ z mo¿liwoœci samodzielnego spisu przez Internet i nie umówi¹ siê na 

wywiad telefoniczny poprzez infoliniê, mog¹ spodziewaæ siê telefonu z Urzêdu Statystycznego. 

Dlaczego trzeba i WARTO siê spisaæ?

Z punktu widzenia ka¿dego rolnika warto sobie uœwiadomiæ, ¿e Powszechny Spis Rolny - jako badanie obejmuj¹ce wszystkie gos-

podarstwa rolne w kraju - jest jedynym Ÿród³em informacji pozwalaj¹cym na ocenê stanu polskiego rolnictwa oraz zmian, jakie zasz³y na 

przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i dzia³alnoœci gospodarstw rolnych. Na podstawie danych spisowych podejmowane s¹ naj-

wa¿niejsze decyzje gospodarcze i spo³eczne na kolejne lata zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Tym samym poprzez 

udzia³ w spisie rolnicy poœrednio zyskuj¹ realny wp³yw na zmiany zachodz¹ce w najbli¿szym otoczeniu.

Spis rolny to NIE kontrola maj¹tku rolników

Formularz spisowy jest podzielony na 11 dzia³ów. Chocia¿ wydaje siê, ¿e to du¿o, nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie wszystkie pytania, czy nawet 

ca³e dzia³y bêd¹ dotyczyæ ka¿dego gospodarstwa rolnego. Statystycy zapytaj¹ m.in. o po³o¿enie i powierzchniê gospodarstwa, rodzaj 

u¿ytkowanych gruntów, upraw, zu¿ycie nawozów, czy posiadane zwierzêta gospodarskie. Rolnicy absolutnie nie maj¹ powodów do obaw 

– nikt nie zapyta o ich maj¹tek. Formularz spisowy zawiera pytania o sk³adowe elementy gospodarstwa rolnego, ale wy³¹cznie w ujêciu 

procentowym i bez wskazywania wartoœci. 

W spisie nie ma te¿ pytañ o zarobki rolników czy wartoœæ przychodów. Zbierane s¹ tylko informacje o wk³adzie pracy w gospodarstwo 

rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w gospodarstwie dzia³alnoœci pozarolniczej. W tym ostatnim przy-

padku nale¿y podaæ wy³¹cznie, jaki procentowy udzia³ stanowi¹ dochody zprowadzonej dzia³alnoœci rolniczej, dzia³alnoœci pozarolniczej, 

pracy najemnej i Ÿróde³ niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Z kolei w przypadku sprzedawanych przez gospodarstwa rolne produktów w formularzu znajduje siê pytanie, czygospodarstwo rolne w ogóle 

prowadzi sprzeda¿ produktów rolnych, a mo¿liwa odpowiedŸ to „tak” lub „nie”.

Urz¹d Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel. 22 464 23 15
SekretariatUSWAW@stat.gov.pl
Spisrolny.gov.pl 

W miastach Mazowsza te¿ mieszkaj¹ rolnicy

Województwo mazowieckie jest pod wzglêdem liczby gospodarstw rolnych liderem w skali kraju – spis rolny obejmie tu ponad 250 tys. 

u¿ytkowników gospodarstw rolnych. Wbrew pozorom, znaczna ich  czêœæ mieszka w miastach.

Jeœli wziêlibyœmy pod uwagê wy³¹cznie liczbê u¿ytkowników gospodarstw rolnych, to okaza³oby siê, ¿e g³ównym oœrodkiem 

mazowieckiego rolnictwa jest ... Warszawa. W stolicy mieszka prawie 9 tys. u¿ytkowników gospodarstw rolnych - oznacza to, ¿e co 28 

rolnik z Mazowsza, mieszka w Warszawie. Przypadek stolicy nie jest jedyny. Bior¹c pod uwagê liczbê u¿ytkowników gospodarstw rolnych 

we wszystkich gminach województwa mazowieckiego (zwy³¹czeniem Warszawy), to na dwóch pierwszych miejscach plasuj¹ siê: m. 

Radom (3 tys. u¿ytkowników gospodarstw rolnych) i m. Siedlce (2 tys.). Dopiero na nastêpnych miejscach znalaz³y siê gminy o charakterze 

rolniczym: Warka, I³¿a i Zbuczyn.

Co wiemy o mazowieckim rolnictwie z poprzedniego spisu?

Spisy rolne odbywaj¹ siê co 10 lat. Dziêki nim mo¿emy œledziæ ewolucjê mazowieckiego rolnictwa i poznaæ dok³adnie jego specyfikê. 

Znaj¹c wyniki poprzedniego spisu i porównuj¹c je z informacjami zebranymi w tym roku dowiemy siê, czy trwa³y jest trend zmniejszania 

siê liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroœcie ich œredniej powierzchni. Bêdziemy mogli sprawdziæ te¿, czy utrzymuje siê 

wzrost liczby osób kieruj¹cych gospodarstwem rolnym posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie rolnicze.

Wed³ug wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 liczba gospodarstw rolnych wynosi³a na Mazowszu 277,5 tys. istanowi³a 12,2% ogólnej 

liczby gospodarstw w kraju. Najwiêcej gospodarstw rolnych odnotowano w powiatach: radomskim, grójeckim, siedleckim i garwoliñskim.     

W porównaniu z wynikami spisu z 2002 r. liczba gospodarstw zmniejszy³a siê o 92 tys.(blisko o 25%). Najwiêkszy spadek odnotowano  w   

grupie   obszarowej   do   1   ha   u¿ytków   rolnych   w³¹cznie,   wzros³a   natomiast   liczba gospodarstw najwiêkszych, o powierzchni 50 ha. 

Œrednia powierzchnia u¿ytków rolnych przypadaj¹ca na 1 gospodarstwo w 2010 r. wynios³a 7,27 ha i w porównaniu z 2002 r. wzros³a        

o 1,18 ha. Wg danych spisowych z 2010 r. Wzros³a wtedy  znacz¹co liczba  osób kieruj¹cych z wy¿szym wykszta³ceniem rolniczym, 

chocia¿ ich udzia³ w ogólnej liczbie kieruj¹cych pozostawa³ jednak niewielki i wynosi³ 2,2% (w 2002 r. – 1,1%).

Mam pytanie o spis. Gdzie siê zwróciæ?

OdpowiedŸ na wszystkie pytania dotycz¹ce spisu rolnego uzyskamy dzwoni¹c na infoliniê spisow¹ pod numer 22279 99 99.

Od konsultanta dowiemy siê, jakie s¹ pytania spisowe i co zrobiæ, jeœli nie mo¿emy poradziæ sobie zsamodzielnym wype³nieniem

formularza przez Internet. 

PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

Termin trwania: 1 wrzeœnia – 30 listopada 2020 r., dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Obowi¹zkow¹ metod¹ spisow¹ jest samospis internetowy. Jeœli ktoœ nie posiada odpowiedniego sprzêtu lub Internetu,

Powinien skorzystaæ z Gminnego Punktu Spisowego we w³aœciwym urzêdzie miasta lub gminy.

Metoda uzupe³niaj¹ca - spis przez telefon

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Urz¹d Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel. 22 464 23 15
SekretariatUSWAW@stat.gov.pl
Spisrolny.gov.pl Wiêcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Wojewódzkie Biuro Spisowe

Powszechny Spis Rolny 2020
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Wojewódzkie Biuro Spisowe

Powszechny Spis Rolny 2020

Rolnicy, czas siê spisaæ!

Od 1 wrzeœnia trwaæ bêdzie najwiêksze i najwa¿niejsze badanie polskiego rolnictwa, czyli Powszechny Spis Rolny.

Na Mazowszu obowi¹zkowi spisowemu podlega ponad 250 tys. gospodarstw rolnych.

Powszechny Spis Rolny odbywa siê co 10 lat i jest obowi¹zkowy dla wszystkich u¿ytkowników gospodarstw rolnych. Badanie potrwa       

3 miesi¹ce i zakoñczy siê 30 listopada.

Najwygodniej spisaæ siê przez Internet

Ka¿dy u¿ytkownik gospodarstwa rolnego w Polsce otrzyma³ list Prezesa GUS informuj¹cy o badaniu.

Znajduje siê wnim równie¿ nr gospodarstwa rolnego, niezbêdny do zalogowania w aplikacji spisowej dostêpnej od pierwszego dnia spisu 

na stronie  https://spisrolny.gov.pl/. Ka¿dy rolnik ma obowi¹zek samodzielnie spisaæ siê przez Internet. Jest to w pe³ni wygodna i bez-

pieczna metoda. Jeœli ktoœ nie ma komputera lub telefonu z dostêpem do Internetu, powinien siê udaæ do Gminnego Punktu Spisowego 

zorganizowanego przez urz¹d gminy lub miasta. Uzupe³niaj¹ca metoda to spis przez telefon. Równie¿ bezpieczna, bo wykluczaj¹ca 

bezpoœredni kontakt z osobami z zewn¹trz. Dzwoni¹c na infoliniê spisow¹ pod numer 22 279 99 99 mo¿emy spisaæ siê przez telefon lub 

ustaliæ termin rozmowy z rachmistrzem. Osoby, które nie skorzystaj¹ z mo¿liwoœci samodzielnego spisu przez Internet i nie umówi¹ siê na 

wywiad telefoniczny poprzez infoliniê, mog¹ spodziewaæ siê telefonu z Urzêdu Statystycznego. 

Dlaczego trzeba i WARTO siê spisaæ?

Z punktu widzenia ka¿dego rolnika warto sobie uœwiadomiæ, ¿e Powszechny Spis Rolny - jako badanie obejmuj¹ce wszystkie gos-

podarstwa rolne w kraju - jest jedynym Ÿród³em informacji pozwalaj¹cym na ocenê stanu polskiego rolnictwa oraz zmian, jakie zasz³y na 

przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i dzia³alnoœci gospodarstw rolnych. Na podstawie danych spisowych podejmowane s¹ naj-

wa¿niejsze decyzje gospodarcze i spo³eczne na kolejne lata zarówno na poziomie krajowym jak i regionalnym. Tym samym poprzez 

udzia³ w spisie rolnicy poœrednio zyskuj¹ realny wp³yw na zmiany zachodz¹ce w najbli¿szym otoczeniu.

Spis rolny to NIE kontrola maj¹tku rolników

Formularz spisowy jest podzielony na 11 dzia³ów. Chocia¿ wydaje siê, ¿e to du¿o, nale¿y pamiêtaæ, ¿e nie wszystkie pytania, czy nawet 

ca³e dzia³y bêd¹ dotyczyæ ka¿dego gospodarstwa rolnego. Statystycy zapytaj¹ m.in. o po³o¿enie i powierzchniê gospodarstwa, rodzaj 

u¿ytkowanych gruntów, upraw, zu¿ycie nawozów, czy posiadane zwierzêta gospodarskie. Rolnicy absolutnie nie maj¹ powodów do obaw 

– nikt nie zapyta o ich maj¹tek. Formularz spisowy zawiera pytania o sk³adowe elementy gospodarstwa rolnego, ale wy³¹cznie w ujêciu 

procentowym i bez wskazywania wartoœci. 

W spisie nie ma te¿ pytañ o zarobki rolników czy wartoœæ przychodów. Zbierane s¹ tylko informacje o wk³adzie pracy w gospodarstwo 

rolne przy prowadzeniu produkcji rolniczej oraz o fakcie prowadzenia w gospodarstwie dzia³alnoœci pozarolniczej. W tym ostatnim przy-

padku nale¿y podaæ wy³¹cznie, jaki procentowy udzia³ stanowi¹ dochody zprowadzonej dzia³alnoœci rolniczej, dzia³alnoœci pozarolniczej, 

pracy najemnej i Ÿróde³ niezarobkowych, takich jak emerytury i renty.

Z kolei w przypadku sprzedawanych przez gospodarstwa rolne produktów w formularzu znajduje siê pytanie, czygospodarstwo rolne w ogóle 

prowadzi sprzeda¿ produktów rolnych, a mo¿liwa odpowiedŸ to „tak” lub „nie”.

Urz¹d Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel. 22 464 23 15
SekretariatUSWAW@stat.gov.pl
Spisrolny.gov.pl 

W miastach Mazowsza te¿ mieszkaj¹ rolnicy

Województwo mazowieckie jest pod wzglêdem liczby gospodarstw rolnych liderem w skali kraju – spis rolny obejmie tu ponad 250 tys. 

u¿ytkowników gospodarstw rolnych. Wbrew pozorom, znaczna ich  czêœæ mieszka w miastach.

Jeœli wziêlibyœmy pod uwagê wy³¹cznie liczbê u¿ytkowników gospodarstw rolnych, to okaza³oby siê, ¿e g³ównym oœrodkiem 

mazowieckiego rolnictwa jest ... Warszawa. W stolicy mieszka prawie 9 tys. u¿ytkowników gospodarstw rolnych - oznacza to, ¿e co 28 

rolnik z Mazowsza, mieszka w Warszawie. Przypadek stolicy nie jest jedyny. Bior¹c pod uwagê liczbê u¿ytkowników gospodarstw rolnych 

we wszystkich gminach województwa mazowieckiego (zwy³¹czeniem Warszawy), to na dwóch pierwszych miejscach plasuj¹ siê: m. 

Radom (3 tys. u¿ytkowników gospodarstw rolnych) i m. Siedlce (2 tys.). Dopiero na nastêpnych miejscach znalaz³y siê gminy o charakterze 

rolniczym: Warka, I³¿a i Zbuczyn.

Co wiemy o mazowieckim rolnictwie z poprzedniego spisu?

Spisy rolne odbywaj¹ siê co 10 lat. Dziêki nim mo¿emy œledziæ ewolucjê mazowieckiego rolnictwa i poznaæ dok³adnie jego specyfikê. 

Znaj¹c wyniki poprzedniego spisu i porównuj¹c je z informacjami zebranymi w tym roku dowiemy siê, czy trwa³y jest trend zmniejszania 

siê liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroœcie ich œredniej powierzchni. Bêdziemy mogli sprawdziæ te¿, czy utrzymuje siê 

wzrost liczby osób kieruj¹cych gospodarstwem rolnym posiadaj¹cych wy¿sze wykszta³cenie rolnicze.

Wed³ug wyników Powszechnego Spisu Rolnego 2010 liczba gospodarstw rolnych wynosi³a na Mazowszu 277,5 tys. istanowi³a 12,2% ogólnej 

liczby gospodarstw w kraju. Najwiêcej gospodarstw rolnych odnotowano w powiatach: radomskim, grójeckim, siedleckim i garwoliñskim.     

W porównaniu z wynikami spisu z 2002 r. liczba gospodarstw zmniejszy³a siê o 92 tys.(blisko o 25%). Najwiêkszy spadek odnotowano  w   

grupie   obszarowej   do   1   ha   u¿ytków   rolnych   w³¹cznie,   wzros³a   natomiast   liczba gospodarstw najwiêkszych, o powierzchni 50 ha. 

Œrednia powierzchnia u¿ytków rolnych przypadaj¹ca na 1 gospodarstwo w 2010 r. wynios³a 7,27 ha i w porównaniu z 2002 r. wzros³a        

o 1,18 ha. Wg danych spisowych z 2010 r. Wzros³a wtedy  znacz¹co liczba  osób kieruj¹cych z wy¿szym wykszta³ceniem rolniczym, 

chocia¿ ich udzia³ w ogólnej liczbie kieruj¹cych pozostawa³ jednak niewielki i wynosi³ 2,2% (w 2002 r. – 1,1%).

Mam pytanie o spis. Gdzie siê zwróciæ?

OdpowiedŸ na wszystkie pytania dotycz¹ce spisu rolnego uzyskamy dzwoni¹c na infoliniê spisow¹ pod numer 22279 99 99.

Od konsultanta dowiemy siê, jakie s¹ pytania spisowe i co zrobiæ, jeœli nie mo¿emy poradziæ sobie zsamodzielnym wype³nieniem

formularza przez Internet. 

PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

Termin trwania: 1 wrzeœnia – 30 listopada 2020 r., dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Obowi¹zkow¹ metod¹ spisow¹ jest samospis internetowy. Jeœli ktoœ nie posiada odpowiedniego sprzêtu lub Internetu,

Powinien skorzystaæ z Gminnego Punktu Spisowego we w³aœciwym urzêdzie miasta lub gminy.

Metoda uzupe³niaj¹ca - spis przez telefon

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Urz¹d Statystyczny w Warszawie
ul. 1 Sierpnia 21, 02-134 Warszawa
tel. 22 464 23 15
SekretariatUSWAW@stat.gov.pl
Spisrolny.gov.pl Wiêcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

Wojewódzkie Biuro Spisowe

Powszechny Spis Rolny 2020
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W dniu 20 lipca 2020 roku Wójt Gminy Antoni Janusz Piechoski podpisa³ umowê o udzielenie pomocy 
finansowej na realizacjê zadania pn. „Inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki”.  
Dotacja w kwocie193 725,00 z³ pochodzi ze œrodków bud¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach 
„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”. Obecnie Gmina og³osi³a 
postêpowanie o udzielenie zamówienia publicznego celem wy³onienia wykonawcy realizacji przedmiotowej us³ugi.

Zadanie bêdzie polega³o na przeprowadzeniu inwentaryzacji Ÿróde³ ciep³a z wykorzystaniem 
metody wywiadu bezpoœredniego tj. wype³nieniu ankiety w formie papierowej lub elektronicznej 
przez reprezentanta Wykonawcy podczas oglêdzin na posesjach mieszkañców. Powy¿sze dzia³ania 
pozwol¹ na oszacowanie obci¹¿enia œrodowiska poprzez zanieczyszczenia z tzw. niskiej emisji oraz umo¿liwi¹ 
okreœlenie liczby mieszkañców, do których bêdzie mo¿na adresowaæ wsparcie w zakresie wymiany ogrzewania 
na ekologiczne. 

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

Gmina Miñsk Mazowiecki pozyska³a 1,5 miliona z³ na wymianê pieców, 
tym samym kontynuuj¹c wieloletnie d¹¿enia do zmniejszenia emisji 
zanieczyszczeñ na swoim terenie.
31 sierpnia 2020 r. w sali konferencyjnej Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki, Wójt Gminy Antoni Janusz Piechoski wraz ze Skarbnik 
Gminy Ann¹ Kosobudzk¹, podpisali umowê na dofinansowanie wy-
miany pieców - przedsiêwziêcia realizowanego w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020.
Przedstawicielami Zarz¹du Województwa Mazowieckiego by³a Pani 
El¿bieta Lanc oraz Pani Janina Ewa Orze³owska, które to uroczyœcie prze-
kaza³y Wójtowi czek na kwotê 1 499 911,20 z³.

Jest to kolejne przedsiêwziêcie w Gminie Miñsk Mazowiecki, d¹¿¹ce do 
zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ. Jak wspomnia³ Wójt Gminy 
podczas podpisania umowy - na terenie gminy ka¿dy budynek 
u¿ytecznoœci publicznej jest wyposa¿ony w pompy ciep³a oraz panele 
fotowoltaiczne, pora postawiæ kolejne kroki w kierunku ekologii i walki 
z globalnym ociepleniem.

Szczegó³owe informacje dotycz¹ce realizacji przedsiêwziêcia bêd¹ 
podawane na bie¿¹co na naszej stronie internetowej: 
www.minskmazowiecki.pl
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Wymiana pieców - kolejne przedsiêwziêcie 
w Gminie Miñsk Mazowiecki, d¹¿¹ce do zmniejszenia 

emisji zanieczyszczeñ
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y
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Dziêki Pañstwa zaufaniu s³u¿ymy pomoc¹
w trudnych chwilach ¿a³oby

w Miñsku Mazowieckim i ca³ym powiecie od 20 lat 
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Konsultacje spo³eczne 
nad Miejscowymi Planami Zagospodarowania Przestrzennego 

dla czêœci miejscowoœci Ignaców, Janów i Dziêkowizna 

oraz czêœciow¹ zmian¹ Studium Uwarunkowañ i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miñsk Mazowiecki

G³osZiemiMiñskiej10

Foto - Jacek Maria Jeliñski

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, ¿e trwaj¹ prace projektowe w ramach procedury planistycznej dotycz¹ce:

! zmiany Studium Uwarunkowañ i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Miñsk Mazowiecki 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. 
! sporz¹dzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla czêœci miejscowoœci 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 wskazanych w uchwa³ach intencyjnych. 
Zainicjowane procedury planistyczne s¹ obecnie na etapie sporz¹dzania wstêpnego projektu dokumentów, w zwi¹zku z powy¿szym zapraszamy 
zainteresowanych wœcieli nieruchomoœci do zapoznania siê z projektami dokumentów. 

Termin konsultacji: 
od 28 wrzeœnia 2020 r. do 19 paŸdziernika 2020 r. 
Miejsce udostepnienia projektów: 
! wersja elektroniczna na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Miñsk Mazowiecki pod adresem www.bip.minskmazowiecki.pl w zak³adce 

Zagospodarowania przestrzenne po wybraniu Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego w trakcie sporz¹dzania lub Zmiana studium 
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania gminy Miñsk Mazowiecki.
! wersja papierowa  w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki ul. J. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki (obs³uga interesantów w holu 

urzêdu, prosimy pytaæ o pracowników ds. gospodarki przestrzennej)
Forma:
! dodatkowe konsultacje spo³eczne nad wstêpnymi projektami dokumentów planistycznych (nie stanowi¹ one wy³o¿enia projektu studium lub 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, o którym mowa w art. 11 ust. 7 i art. 17 ust. 9 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym).

Mo¿liwoœæ sk³adania uwag:
! w trakcie wy³o¿enia oraz 14 dni po jego zakoñczeniu,
! forma: wersja papierowa lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej (ePUAP /6i99j9rde7/skrytka lub poczta elektroniczna 

gmina@minskmazowiecki.pl)
Kontakt:
pracownicy ds. gospodarki przestrzennej pok. 11, tel.  25 756 25 11

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

W ubieg³ym miesi¹cu odesz³y trzy d³ugoletnie pracownice jednostek gminnych:

Pani Halina £ukasiak 
wieloletnia Dyrektor Biblioteki Publicznej Gminy z siedzib¹ w Stojad³ach

Pani Anna Zasada 
wieloletnia Dyrektor Przedszkola Publicznego „Akwarelka” w Nowych Osinach

Pani Jolanta Milewska
wieloletni pracownik gospodarczy Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki

5 wrzeœnia 2020 r., swoje 100 urodziny obchodzi³a Pani Stanis³awa ¯uber. Wieloletnia 
mieszkanka Janowa w Gminie Miñsk Mazowiecki doczeka³a siê  4 dzieci, 8 wnucz¹t oraz 
6 prawnucz¹t.  Z tej okazji Wójt Gminy Antoni Janusz Piechoski, Sekretarz Gminy Jolanta 
Damasiewicz, Dyrektor Szko³y Podstawowej w Janowie Jerzy Wierzbicki, Radna okrêgu 
Janów/Ignaców Ewa Szczeœniak i So³tys Janowa/Ignacowa Marek Prasa³ z³o¿yli wizytê 
jubilatce, wrêczaj¹c pami¹tkowe suweniry oraz pisemne gratulacje. Jak sama jubilatka 
wspomnia³a: „Czas leci jak woda”, jednak dziêki „wspania³ej rodzince” jest wspierana w 
swojej staroœci. Podczas wizyty by³a obecna córka jubilatki, która swoim zachowaniem 
potwierdza³a s³owa Pani Stanis³awy. Ukoñczenie 100 lat to nie lada wyczyn, jak sama 
jubilatka wspomnia³a: „Nie ma w okolicy takiej jak ja”. 
Raz jeszcze sk³adamy najlepsze ¿yczenia Pani Stanis³awie i ¿yczymy dalszych wielu 
wspania³ych lat w zdrowiu i rodzinnym szczêœciu. 

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y
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Raz jeszcze sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia 

spe³nienia wszelkich marzeñ i zamierzeñ,

satysfakcji p³yn¹cej z dalszych ¿yciowych przedsiêwziêæ 

oraz zdrowia, pogody ducha i radoœci z dnia codziennego.

 

Niech ten czas bêdzie okazj¹ do realizacji 

wszystkich dot¹d niezrealizowanych celów, na które brakowa³o czasu. 

Jednoczeœnie dziêkujemy za wk³ad, wysi³ek oraz zaanga¿owanie  

w codziennie wykonywanych obowi¹zkach s³u¿bowych

oraz owocn¹ wspó³pracê. 

Mieszkanki Gminy Miñsk Mazowiecki

100 lat100 lat

Tekst oraz fotografie - Edyta Rek

Po¿egnanie d³ugoletnich pracownic gminy
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Wskazanie proponowanego 
brzmienia dokumentu w tej czêœci

Uzasadnienie uwagi
Czêœæ dokumentu, 

do której odnosi siê uwaga
Lp. 

foto: Jacek Maria Jeliñski
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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 

Na³ogowe pijañstwo mê¿a pustoszy ¿ycie ¿ony i dzieci, którzy dr¿¹ 
przed nastêpnym pijañstwem i z bólem patrz¹ na proces degradacji 
bliskiej im osoby. ¯ony spychane w stany ¿a³osnego wspó³czucia i za-
ciek³ej z³oœci. W stanach wspó³czucia modl¹ siê aby m¹¿ przesta³ piæ, 
b³agaj¹ go o to, cierpliwie czekaj¹ a gdy to nie nastêpuje wpadaj¹ we 
wœciek³oœæ i histeriê. Czuj¹ siê sterroryzowane, szukaj¹ wspó³czucia     
i zdarza siê, ¿e nawi¹zuj¹ przelotne romanse z niepij¹cymi mê¿czy-
znami.
Wiêkszoœæ ¿on robi³o wszystko co mog³y aby podtrzymaæ mi³oœæ ich 
dzieci do ojców t³umacz¹c, ¿e tata jest chory na alkoholizm i dlatego 
gdy jest pijany zachowuje siê Ÿle, ale to przecie¿ ich ojciec. Dzieciom 
nie zawsze trafia to do œwiadomoœci, zw³aszcza gdy maj¹ ju¿ kilka-
naœcie lat. Myœl¹, ¿e jak ktoœ jest chory to powinien za¿ywaæ leki 
zapisane przez lekarza i wyzdrowieje. Problem tkwi w tym, ¿e do tej 
pory nie wynaleziono leku, który zahamowa³by chêæ do spo¿ywania 
napoi alkoholowych.
Wiele ¿on alkoholików nie traci nadziei, ¿e ze wzglêdów zdrowotnych 
albo z powodu tego, ¿e picie obrzydnie ich mê¿owi i przestanie on piæ. 
Czasami tak jest, ale w wiêkszoœci tak siê nie staje. Tkwi¹ce w toksycz-
nych zwi¹zkach ze swoimi mê¿ami godz¹c z tym, ¿e zosta³y zepchniête 
„na boczne tory”. Kobiety te „przesta³y byæ sob¹” i pogodzi³y siê z tym, 
¿e innego ¿ycia ju¿ nie bêd¹ mia³y. Nie stara³y siê robiæ cokolwiek, aby 
ich ¿ycie siê zmieni³o i np. odejœæ od takiego mê¿a. 
To smutne, ale prawdziwe.

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

Ponad po³owa badanych w okresie pandemii doœwiadcza natê¿onego  stre-
su  i pogorszenia stanu zdrowia psychicznego – wynika z raportu z pier-
wszej czêœci badañ „¯ycie w dobie pandemii” autorstwa zespo³u prof. Jana   
Chodkiewicza z Uniwersytetu £ódzkiego. Choæ badania nie s¹ reprezen-
tatywne (zosta³y przeprowadzone w internecie), nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e 
sytuacja jest niepokoj¹ca. 
– Koronawirus dotyczy nie tylko ludzi zaka¿onych, ale tak¿e tych osób, 
których zdrowie psychiczne uleg³o pogorszeniu w zwi¹zku z pandemi¹. 
Mog¹ one np. czêœciej siêgaæ po alkohol lub dopuszczaæ siê przemocy   
domowej – podkreœla Katarzyna £ukowska, p.o. Dyrektor Pañstwowej   
Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Lekarstwo na stres?
Dorota dr¿y o ¿ycie mamy, której nie mo¿e odwiedzaæ – na dwa tygodnie 
przed wybuchem epidemii seniorka zakoñczy³a chemioterapiê i jest w gru- 
pie osób najbardziej zagro¿onych zaka¿eniem. Grzegorz, recepcjonista, 

straci³ pracê w drugim tygodniu po zamkniêciu hoteli. Krzysztof próbuje 
uratowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ale kolejne telefony od klientów 
odwo³uj¹cych zlecenia kompletnie wytr¹caj¹ go z równowagi. Dorotê, 
Grzegorza i Krzysztofa ³¹czy nie tylko to, ¿e ¿yj¹ w stanie ogromnego 
napiêcia, ale te¿ sposób, w jaki sobie próbuj¹ z nim poradziæ. – Kiedy na 
koniec dnia telefon przestaje dzwoniæ, a ¿ona i córka ju¿ œpi¹, otwieram 
butelkê czegoœ mocnego. Dopiero po kilku drinkach czujê, ¿e stres mi 
odpuszcza i dziêki temu mogê zasn¹æ – przyznaje Krzysztof.
Jak podkreœla Katarzyna £ukowska, p.o. Dyrektor PARPA obecna sytuacja 
sprzyja zwiêkszonemu spo¿yciu alkoholu. – Do siêgania po niego sk³ania 
przed³u¿aj¹ca siê sytuacja wysokiego poziomu napiêcia powodowanego 
lêkiem o zdrowie i ¿ycie w³asne i swoich bliskich, niepokojem o pracê, 
zarobki – a tym samym zaspokojenie podstawowych potrzeb ¿yciowych – 
podkreœla. •ród³em stresu jest tak¿e izolacja zwi¹zana z ograniczeniem 
kontaktów z ludŸmi i poczucia wolnoœci. Nasze utrwalone schematy 
funkcjonowania, nawyki i rytua³y zosta³y zburzone.
Alkohol to depresant
Niestety, poczucie ulgi i poprawy nastroju, o jakim opowiada Krzysztof      
w odniesieniu do alkoholu, jest tylko krótkotrwa³e. Rzadko mówi siê o tym, 
¿e alkohol jest tak naprawdê depresantem. Tylko w pierwszej fazie po 
wypiciu dzia³a pobudzaj¹co. Czujemy siê o¿ywieni i rozluŸnieni, czasem 
wrêcz w euforii. PóŸniej daje o sobie znaæ dzia³anie t³umi¹ce, przejawiaj¹ce 
siê znu¿eniem i spowolnieniem. Nadu¿ywanie alkoholu prowadzi do obni-
¿enia nastroju, stanów lêkowych, depresji i innych zaburzeñ psychicznych. 
W³aœnie dlatego nie mo¿na traktowaæ picia jako sposobu na radzenie sobie 
ze stresem,który w czasie epidemii towarzyszy wiêkszoœci z nas.
Jak w zdrowy sposób redukowaæ napiêcie? WHO namawia na to, by pomi-
mo izolacji nie zapominaæ o aktywnoœci fizycznej. Nie pójdziemy na fitness 
ani na si³owniê na œwie¿ym powietrzu, ale proste æwiczenia z wirtualnym 
instruktorem mo¿emy wykonaæ w domu, np. w rodzaju przysiadów czy tzw. 
brzuszków. 
Nie nale¿y zaniedbywaæ relacji z innymi ludŸmi – wykorzystajmy czas w do-
mu na zabawê z dzieæmi, wspólne ogl¹danie filmów (postawmy na komedie!). 
Umówmy siê na wideorozmowê z przyjació³mi, jeœli czujemy siê przyt³o-
czeni problemami i nie radzimy sobie z niepokojem. Rozmowa uœwiadomi 
nam, ¿e nie jesteœmy z tym problemem sami – stres towarzyszy teraz bardzo 
wielu ludziom; wa¿ne, by umiejêtnie redukowaæ napiêcie. Wielu pomagaj¹ 
joga i techniki relaksacyjne, dla innych niezbêdne bêdzie profesjonalne 
wsparcie. Mo¿na je otrzymaæ m.in. na infolinii prowadzonej przez Fundacjê 
Vis Salutis, œwiadcz¹c¹ telefoniczn¹ pomoc psychologiczn¹ dla osób 
dotkniêtych skutkami COVID-19 tel. 888 960 980, 888 900 980, codziennie 
w godzinach 10:00-18:00

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

do ¿on 
alkoholików

ZAMIAST ALKOHOLU
Jak radziæ sobie ze stresem

w czasie epidemii?

Zarz¹dzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 1 wrzeœnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami Gminy Miñsk Mazowiecki

Na podstawie art. 5a i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.2020.713 ze zm.) oraz uchwa³y Nr XXIX/261/13 Rady 
Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 26 wrzeœnia 2013r. w sprawie okreœlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami 
Gminy Miñsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 3 paŸdziernika 2013 roku poz. 9925) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1 Og³asza siê konsultacje spo³eczne z mieszkañcami Gminy Miñsk Mazowiecki w sprawie projektu uchwa³y w sprawie zmiany uchwa³y 
w sprawie podjêcia Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Miñsk Mazowiecki

§ 2 Ustala siê termin konsultacji w dniach 2-9 wrzeœnia 2020 roku.

§ 3 Konsultacje prowadzone bêd¹ w formie ankiety skierowanej do mieszkañców Gminy Miñsk Mazowiecki stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego 
zarz¹dzenia. Treœæ ankiety zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzêdu Gminy www.minskmazowiecki.pl. 

§ 4 Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Zastêpcy Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki.

§ 5 Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu na stronie internetowej Gminy Miñsk Mazowiecki oraz w Biuletynie „G³os Ziemi Miñskiej”.

§ 6 Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Wójt Antoni Janusz Piechoski

Dane osoby/podmiotu zg³aszaj¹cego propozycje:
1. Nazwa organizacji lub podmiotu:…………………………………………………………………………
2. Imiê i nazwisko osoby:……………………………………………………………………………………..
3. Dane teleadresowe ( telefon, e-mail):…………………………………………………………..…………

Dziêkujemy za wype³nienie formularza  konsultacji!

Wskazanie proponowanego 
brzmienia dokumentu w tej czêœci

Uzasadnienie uwagi
Czêœæ dokumentu, 

do której odnosi siê uwaga
Lp. 

ANKIETA - FORMULARZ KONSULTACJI SPO£ECZNYCH

Uprzejmie informujê, i¿ dnia 2 wrzeœnia 2020 roku rozpoczn¹ siê konsultacje: projektu uchwa³y w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie 
podjêcia Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Miñsk Mazowiecki.
W zwi¹zku z powy¿szym zapraszam mieszkañców Gminy Miñsk Mazowiecki do udzia³u w tych konsultacjach.
Wype³nione formularze konsultacji projektu uchwa³y nale¿y sk³adaæ osobiœcie do Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki lub za poœrednictwem 
poczty elektronicznej: kamila.andrasik@minskmazowiecki.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 wrzeœnia 2020 roku.

ZG£ASZANE UWAGI, WNIOSKI I PROPOZYCJE

Miñsk Mazowiecki, dnia 11 wrzeœnia 2020 roku

WYNIKI KONSULTACJI SPO£ECZNYCH

W trakcie trwania konsultacji  wp³ynê³a 1 ankieta: 

1          ca³oœæ                                                                                    -                                                 proponowane zmiany s¹ rozs¹dne 

 i spe³niaj¹ oczekiwania mieszkañców

2                  §1. 1 (koñcowa czêœæ)                        œcieki takie nie mog¹ byæ odprowadzane                    „ziemi” -- „gruntu” szersze pojêcie  
bezpoœrednio do zbiorników wodnych, gruntu.
kanalizacji deszczowej:

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y



Wskazanie proponowanego 
brzmienia dokumentu w tej czêœci

Uzasadnienie uwagi
Czêœæ dokumentu, 

do której odnosi siê uwaga
Lp. 

foto: Jacek Maria Jeliñski
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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 

Na³ogowe pijañstwo mê¿a pustoszy ¿ycie ¿ony i dzieci, którzy dr¿¹ 
przed nastêpnym pijañstwem i z bólem patrz¹ na proces degradacji 
bliskiej im osoby. ¯ony spychane w stany ¿a³osnego wspó³czucia i za-
ciek³ej z³oœci. W stanach wspó³czucia modl¹ siê aby m¹¿ przesta³ piæ, 
b³agaj¹ go o to, cierpliwie czekaj¹ a gdy to nie nastêpuje wpadaj¹ we 
wœciek³oœæ i histeriê. Czuj¹ siê sterroryzowane, szukaj¹ wspó³czucia     
i zdarza siê, ¿e nawi¹zuj¹ przelotne romanse z niepij¹cymi mê¿czy-
znami.
Wiêkszoœæ ¿on robi³o wszystko co mog³y aby podtrzymaæ mi³oœæ ich 
dzieci do ojców t³umacz¹c, ¿e tata jest chory na alkoholizm i dlatego 
gdy jest pijany zachowuje siê Ÿle, ale to przecie¿ ich ojciec. Dzieciom 
nie zawsze trafia to do œwiadomoœci, zw³aszcza gdy maj¹ ju¿ kilka-
naœcie lat. Myœl¹, ¿e jak ktoœ jest chory to powinien za¿ywaæ leki 
zapisane przez lekarza i wyzdrowieje. Problem tkwi w tym, ¿e do tej 
pory nie wynaleziono leku, który zahamowa³by chêæ do spo¿ywania 
napoi alkoholowych.
Wiele ¿on alkoholików nie traci nadziei, ¿e ze wzglêdów zdrowotnych 
albo z powodu tego, ¿e picie obrzydnie ich mê¿owi i przestanie on piæ. 
Czasami tak jest, ale w wiêkszoœci tak siê nie staje. Tkwi¹ce w toksycz-
nych zwi¹zkach ze swoimi mê¿ami godz¹c z tym, ¿e zosta³y zepchniête 
„na boczne tory”. Kobiety te „przesta³y byæ sob¹” i pogodzi³y siê z tym, 
¿e innego ¿ycia ju¿ nie bêd¹ mia³y. Nie stara³y siê robiæ cokolwiek, aby 
ich ¿ycie siê zmieni³o i np. odejœæ od takiego mê¿a. 
To smutne, ale prawdziwe.

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

Ponad po³owa badanych w okresie pandemii doœwiadcza natê¿onego  stre-
su  i pogorszenia stanu zdrowia psychicznego – wynika z raportu z pier-
wszej czêœci badañ „¯ycie w dobie pandemii” autorstwa zespo³u prof. Jana   
Chodkiewicza z Uniwersytetu £ódzkiego. Choæ badania nie s¹ reprezen-
tatywne (zosta³y przeprowadzone w internecie), nie ulega w¹tpliwoœci, ¿e 
sytuacja jest niepokoj¹ca. 
– Koronawirus dotyczy nie tylko ludzi zaka¿onych, ale tak¿e tych osób, 
których zdrowie psychiczne uleg³o pogorszeniu w zwi¹zku z pandemi¹. 
Mog¹ one np. czêœciej siêgaæ po alkohol lub dopuszczaæ siê przemocy   
domowej – podkreœla Katarzyna £ukowska, p.o. Dyrektor Pañstwowej   
Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych.
Lekarstwo na stres?
Dorota dr¿y o ¿ycie mamy, której nie mo¿e odwiedzaæ – na dwa tygodnie 
przed wybuchem epidemii seniorka zakoñczy³a chemioterapiê i jest w gru- 
pie osób najbardziej zagro¿onych zaka¿eniem. Grzegorz, recepcjonista, 

straci³ pracê w drugim tygodniu po zamkniêciu hoteli. Krzysztof próbuje 
uratowaæ swoj¹ dzia³alnoœæ gospodarcz¹, ale kolejne telefony od klientów 
odwo³uj¹cych zlecenia kompletnie wytr¹caj¹ go z równowagi. Dorotê, 
Grzegorza i Krzysztofa ³¹czy nie tylko to, ¿e ¿yj¹ w stanie ogromnego 
napiêcia, ale te¿ sposób, w jaki sobie próbuj¹ z nim poradziæ. – Kiedy na 
koniec dnia telefon przestaje dzwoniæ, a ¿ona i córka ju¿ œpi¹, otwieram 
butelkê czegoœ mocnego. Dopiero po kilku drinkach czujê, ¿e stres mi 
odpuszcza i dziêki temu mogê zasn¹æ – przyznaje Krzysztof.
Jak podkreœla Katarzyna £ukowska, p.o. Dyrektor PARPA obecna sytuacja 
sprzyja zwiêkszonemu spo¿yciu alkoholu. – Do siêgania po niego sk³ania 
przed³u¿aj¹ca siê sytuacja wysokiego poziomu napiêcia powodowanego 
lêkiem o zdrowie i ¿ycie w³asne i swoich bliskich, niepokojem o pracê, 
zarobki – a tym samym zaspokojenie podstawowych potrzeb ¿yciowych – 
podkreœla. •ród³em stresu jest tak¿e izolacja zwi¹zana z ograniczeniem 
kontaktów z ludŸmi i poczucia wolnoœci. Nasze utrwalone schematy 
funkcjonowania, nawyki i rytua³y zosta³y zburzone.
Alkohol to depresant
Niestety, poczucie ulgi i poprawy nastroju, o jakim opowiada Krzysztof      
w odniesieniu do alkoholu, jest tylko krótkotrwa³e. Rzadko mówi siê o tym, 
¿e alkohol jest tak naprawdê depresantem. Tylko w pierwszej fazie po 
wypiciu dzia³a pobudzaj¹co. Czujemy siê o¿ywieni i rozluŸnieni, czasem 
wrêcz w euforii. PóŸniej daje o sobie znaæ dzia³anie t³umi¹ce, przejawiaj¹ce 
siê znu¿eniem i spowolnieniem. Nadu¿ywanie alkoholu prowadzi do obni-
¿enia nastroju, stanów lêkowych, depresji i innych zaburzeñ psychicznych. 
W³aœnie dlatego nie mo¿na traktowaæ picia jako sposobu na radzenie sobie 
ze stresem,który w czasie epidemii towarzyszy wiêkszoœci z nas.
Jak w zdrowy sposób redukowaæ napiêcie? WHO namawia na to, by pomi-
mo izolacji nie zapominaæ o aktywnoœci fizycznej. Nie pójdziemy na fitness 
ani na si³owniê na œwie¿ym powietrzu, ale proste æwiczenia z wirtualnym 
instruktorem mo¿emy wykonaæ w domu, np. w rodzaju przysiadów czy tzw. 
brzuszków. 
Nie nale¿y zaniedbywaæ relacji z innymi ludŸmi – wykorzystajmy czas w do-
mu na zabawê z dzieæmi, wspólne ogl¹danie filmów (postawmy na komedie!). 
Umówmy siê na wideorozmowê z przyjació³mi, jeœli czujemy siê przyt³o-
czeni problemami i nie radzimy sobie z niepokojem. Rozmowa uœwiadomi 
nam, ¿e nie jesteœmy z tym problemem sami – stres towarzyszy teraz bardzo 
wielu ludziom; wa¿ne, by umiejêtnie redukowaæ napiêcie. Wielu pomagaj¹ 
joga i techniki relaksacyjne, dla innych niezbêdne bêdzie profesjonalne 
wsparcie. Mo¿na je otrzymaæ m.in. na infolinii prowadzonej przez Fundacjê 
Vis Salutis, œwiadcz¹c¹ telefoniczn¹ pomoc psychologiczn¹ dla osób 
dotkniêtych skutkami COVID-19 tel. 888 960 980, 888 900 980, codziennie 
w godzinach 10:00-18:00

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

do ¿on 
alkoholików

ZAMIAST ALKOHOLU
Jak radziæ sobie ze stresem

w czasie epidemii?

Zarz¹dzenie Nr 72/2020 Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 1 wrzeœnia 2020 roku w sprawie przeprowadzenia 
konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami Gminy Miñsk Mazowiecki

Na podstawie art. 5a i art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorz¹dzie gminnym (Dz. U.2020.713 ze zm.) oraz uchwa³y Nr XXIX/261/13 Rady 
Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 26 wrzeœnia 2013r. w sprawie okreœlenia zasad i trybu przeprowadzania konsultacji spo³ecznych z mieszkañcami 
Gminy Miñsk Mazowiecki (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 3 paŸdziernika 2013 roku poz. 9925) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1 Og³asza siê konsultacje spo³eczne z mieszkañcami Gminy Miñsk Mazowiecki w sprawie projektu uchwa³y w sprawie zmiany uchwa³y 
w sprawie podjêcia Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Miñsk Mazowiecki

§ 2 Ustala siê termin konsultacji w dniach 2-9 wrzeœnia 2020 roku.

§ 3 Konsultacje prowadzone bêd¹ w formie ankiety skierowanej do mieszkañców Gminy Miñsk Mazowiecki stanowi¹cej za³¹cznik do niniejszego 
zarz¹dzenia. Treœæ ankiety zostanie opublikowana na stronie internetowej Urzêdu Gminy www.minskmazowiecki.pl. 

§ 4 Wykonanie zarz¹dzenia powierza siê Zastêpcy Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki.

§ 5 Zarz¹dzenie podlega og³oszeniu na stronie internetowej Gminy Miñsk Mazowiecki oraz w Biuletynie „G³os Ziemi Miñskiej”.

§ 6 Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Wójt Antoni Janusz Piechoski

Dane osoby/podmiotu zg³aszaj¹cego propozycje:
1. Nazwa organizacji lub podmiotu:…………………………………………………………………………
2. Imiê i nazwisko osoby:……………………………………………………………………………………..
3. Dane teleadresowe ( telefon, e-mail):…………………………………………………………..…………

Dziêkujemy za wype³nienie formularza  konsultacji!

Wskazanie proponowanego 
brzmienia dokumentu w tej czêœci

Uzasadnienie uwagi
Czêœæ dokumentu, 

do której odnosi siê uwaga
Lp. 

ANKIETA - FORMULARZ KONSULTACJI SPO£ECZNYCH

Uprzejmie informujê, i¿ dnia 2 wrzeœnia 2020 roku rozpoczn¹ siê konsultacje: projektu uchwa³y w sprawie zmiany uchwa³y w sprawie 
podjêcia Regulaminu utrzymania czystoœci i porz¹dku na terenie gminy Miñsk Mazowiecki.
W zwi¹zku z powy¿szym zapraszam mieszkañców Gminy Miñsk Mazowiecki do udzia³u w tych konsultacjach.
Wype³nione formularze konsultacji projektu uchwa³y nale¿y sk³adaæ osobiœcie do Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki lub za poœrednictwem 
poczty elektronicznej: kamila.andrasik@minskmazowiecki.pl w nieprzekraczalnym terminie do 9 wrzeœnia 2020 roku.

ZG£ASZANE UWAGI, WNIOSKI I PROPOZYCJE

Miñsk Mazowiecki, dnia 11 wrzeœnia 2020 roku

WYNIKI KONSULTACJI SPO£ECZNYCH

W trakcie trwania konsultacji  wp³ynê³a 1 ankieta: 

1          ca³oœæ                                                                                    -                                                 proponowane zmiany s¹ rozs¹dne 

 i spe³niaj¹ oczekiwania mieszkañców

2                  §1. 1 (koñcowa czêœæ)                        œcieki takie nie mog¹ byæ odprowadzane                    „ziemi” -- „gruntu” szersze pojêcie  
bezpoœrednio do zbiorników wodnych, gruntu.
kanalizacji deszczowej:

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y
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Wybra³a: Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 2020.
Bohaterka powieœci jest ¿on¹ himalaisty. Wie, ¿e wspi-
naczka górska jest najwiêksz¹ mi³oœci¹ jej mê¿a. Z cza-
sem uœwiadamia sobie jednak, ¿e z ka¿dym kolejnym 
wyjazdem, bezpowrotnie traci wiêŸ z ukochanym 
mê¿czyzn¹. Trudy lat osiemdziesi¹tych, zmieniaj¹ca 
siê sytuacja polityczna i gospodarcza wp³ywaj¹ na losy 
kobiety i jej powiêkszaj¹cej siê rodziny. Wyjazd goni 
wyjazd, a popularnoœæ wspinacza staje siê namacalna. 
Bohaterka ka¿dego roku zostaje w domu sama na  wiele 
miesiêcy. Czy w œwiecie pe³nym pasji, jest miejsce na 
rodzinê i mi³oœæ? 

Poznañ : Filia, 2020.
Alicja Nowiñska uœmiecha siê do mnie. Unosi na powitanie d³oñ i siê wyprostowuje. Wskazuje na g³êboki fotel przy stoliku 
kawowym. Kiedy do niego podchodzê wyje¿d¿a na swoim obrotowym krzeœle zza biurka. Gdy rozmawiamy, nie mo¿e byæ 
pomiêdzy nami barier. To jedna z zasad udanej terapii. Ale mnie ju¿ nic nie mo¿e pomóc. Nie jestem dobra. 
Tkwi we mnie gen z³a. Nigdy go nie odpokutujê.  Córka nazisty to przejmuj¹ca powieœæ o przesz³oœci, która nie pozwala o sobie 
zapomnieæ. O strasznych czasach II wojny œwiatowej i o mi³oœci na przekór wszystkiemu. O dzieciach, które nie powinny 
odpowiadaæ za winy swoich rodziców. I o odkupieniu, które przynosi dopiero zmierzenie siê z prawd¹. 
Czasem, by na nowo  odnaleŸæ spokój i mi³oœæ, trzeba przejœæ przez piek³o. 

Kraków : Mando, copyright 2020.
Historia naszej mi³oœci jest prosta. Pozna³em wspa-
nia³¹ kobietê. Zakochaliœmy siê. Zwierzaliœmy siê so-
bie z najwiêkszych marzeñ i najmroczniejszych sekre-
tów. Przeprowadziliœmy siê na przedmieœcia. A potem 
zwyk³e ¿ycie przesta³o nam wystarczaæ...¯yjemy i wy-
gl¹damy jak zwyczajna para. Jesteœmy twoimi s¹sia-
dami, nasze dzieci przyjaŸni¹ siê ze sob¹, a my uma-
wiamy siê czasem na obiad. Ka¿de ma³¿eñstwo ma 
jednak swoj¹ ciemn¹ stronê. Swoje tajemnice. I spo-
soby na ratowanie zwi¹zku, który czêsto zabija rutyna. 
Nikt jednak nie chce zabijaæ. Ale czasem to 
Nieuniknione. 

Ju¿ je mamy. A co? Kolorowe roboty Dash i Dot. Te dwa roboty o niezliczonych mo¿liwoœciach    
i walorach edukacyjnych zabior¹ uczniów Szko³y Podstawowej im. Rodziny Sa¿yñskich w Sta-
rej Niedzia³ce w wielk¹ przygodê po œwiecie wiedzy. Pomog¹ one zapamiêtaæ zasady przecho-
dzenia przez jezdniê, utrwaliæ kierunki na mapie, rozwin¹æ umiejêtnoœci jêzykowe i matema-
tyczne, podnios¹ tak¿e kompetencje zwi¹zane z nauk¹ programowania. 
Wygraliœmy je w Konkursie z okazji 85-lecia SKO, otrzymuj¹c nagrodê I stopnia.
Zachêcamy inne szko³y do przyst¹pienia do SKO i korzystania z wielu propozycji kszta³cenia 
finansowego wychowanków. 

Opiekunki SKO - El¿bieta Wójcicka i Agnieszka Zdanowicz

Mamy to dziêki SKO!Mamy to dziêki SKO!
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Jest rok 1914. Œwiat stoi u progu wielkiej wojny, a Niemcy szykuj¹ siê do konfliktu zbrojnego. Osiemnastoletnia 
Felicja wiedzie spokojne ¿ycie w rodzinnym maj¹tku w Prusach Wschodnich. Dumna i uparta dziewczyna nie 
interesuje siê œwiatem polityki, do którego mimowolnie wprowadza j¹ jej przyjaciel Maksym. Miêdzy m³odymi 
rodzi siê uczucie, ale ch³opak marzy, by poœwiêciæ swoje ¿ycie dla socjalistycznych idea³ów. Dlatego odrzuca 
Felicjê i opuszcza Prusy, a¿ w koñcu trafia do ogarniêtej rewolucj¹ Rosji.
Rozczarowana dziewczyna wychodzi za przystojnego przedsiêbiorcê z Monachium, Alexa Lombarda. Ten trudny 
cz³owiek kocha swoj¹ ¿onê, ale silne osobowoœci ma³¿onków nie pozwalaj¹ im siê porozumieæ. Gdy wojenne 
koleje losu znowu stawiaj¹ na drodze Felicji Maksyma, ta – targana emocjami i dawnym uczuciem – podejmuje 
decyzje, które mog¹ zawa¿yæ na jej przysz³oœci…

Gor¹ce œródziemnomorskie powietrze, przystojny i intryguj¹cy Grek. Czego chcieæ wiêcej?
Czy ambitna, elegancka i elokwentna mê¿atka pozwoli sobie na chwilê zapomnienia? Zofia jest ambitn¹ 
dziennikark¹ i per-fekcyjn¹ kobiet¹. Ma dobr¹ pracê i poczciwego mê¿a, do pe³ni szczêœcia brakuje jej tylko… 
mi³oœci. Takiej rodem z roman-tycznych lektur albo filmowych romansów. Niestety m¹¿, pospolity zjadacz chleba, 
nie bardzo siê nadaje na p³omiennego kochanka. Kiedy splot okolicznoœci i przypadków rzuca ma³¿onków do 
przepiêknych Aten – Zofii od razu wpada w oko przystojny Grek, Sokrates. Atmosfera upalnych dni i d³ugich 
zmys³owych wieczorów sprzyja ognistemu romansowi, który ju¿ wisi w powietrzu…
Czy Zofia odnajdzie spe³nienie u boku Sokratesa? A mo¿e nie wszystko z³oto, co siê œwieci?

Autor: Charlotte Link, Wydawca: Horyzont

Autor: Seeman-W³odarczak Barbara, Wydawca: Replika

CZAS BURZ

Mi³oœæ po grecku

do pobrania ze strony 

Gmina Miñsk Mazowiecki podpisa³a umowê o powierzenie grantu w ramach programu 
Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I „Powszechny dostêp 
do szybkiego Internetu" dzia³ania 1.1 „Wyeliminowanie terytorialnych ró¿nic w mo¿liwoœci 
dostêpu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowoœciach dotycz¹c¹ reali-
zacji projektu grantowego pn. zdalna Szko³a + w ramach ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej. 
Celem projektu jest zapewnienie uczniom mo¿liwoœci realizowania zdalnej nauki. 
W ramach powy¿szej umowy Grantobiorca - Gmina Miñsk Mazowiecki otrzyma³a dofi-
nansowanie w kwocie 95 000,00 z³ na zakup 38 sztuk laptopów dla uczniów z rodzin 
wielodzietnych (+3) Szkó³ Podstawowych z terenu Gminy. 

Laptopy
Zakup i dostawa laptopów dla Szkó³ Podstawowych z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki 

w ramach realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szko³a+ 

Trwa jeszcze drugi nabór wniosków o dofi-
nansowanie domowych instalacji PV. Z³o-
¿enie wniosku jest mo¿liwe na stronie 
gov.pl po zalogowaniu siê do panelu Mój 
GOV i wybraniu e-us³ugi „Skorzystaj z pro-
gramu Mój pr¹d”. Ubiegaæ siê o czêœciow¹ 
refundacjê kosztów inwestycji mo¿e ka¿dy, 
kto w ubieg³ym lub w tym roku zbudowa³, 
uruchomi³ i pod³¹czy³ do ogólnopolskiej sie-
ci 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 mikroinstalacji fotowoltaicznych. 

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!

zielona gmina

G³osZiemiMiñskiej 15

Po wylaniu ³aw fundamentowy rozpocz¹³ siê proces budowy œcian noœnych 
i dzia³owych w nowym budynku szko³y. Pogoda póŸnego lata i pocz¹tku jesieni 
jest na tyle sprzyjaj¹ca, ¿e prace budowlane wyprzedzaj¹ harmonogram robót.
Uczniowie i personel szko³y ju¿ siê przyzwyczaili do obecnoœci ekip budowlanych.

foto: Jacek Maria Jeliñski

G m i n n e i n w e s t y c j e

Program jest dofinansowany

z bud¿etu Pañstwa.

 dla uczniów

Ca³kowita wartoœæ projektu:  93 480,00 z³

Wartoœæ dofinansowania: 93 480,00 z³

Rozbudowa Szko³y Podstawowej
w Hucie Miñskiej.

Stan prac na pocz¹tek wrzeœnia
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Warszawa : Skarpa Warszawska, copyright 2020.
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