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A  k t u a l n o œ c i

Pomoc dla seniora

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, i¿ 
realizacja zadania pod nazw¹ „Usuwanie az-
bestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z terenu 
Gminy Miñsk Mazowiecki - w roku 2020” 
zosta³a dofinansowana przez Wojewódzki Fun-
dusz Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wod-
nej Warszawie www.wfosigw.pl. Zgodnie z za-
wart¹ dnia 06.07.2020 roku umow¹ na realiza-
cjê przedmiotowego zadania przeznaczona zos-
ta³a dotacja w kwocie 27 742,70 z³. W ramach 
zadania wykonywane s¹ prace zwi¹zane z usu-
niêciem i unieszkodliwieniem azbestu tj. de-
monta¿ p³yt azbestowych, odebranie i transport 
azbestu do miejsca unieszkodliwienia oraz sa-
mo unieszkodliwienie. 

Usuwanie azbestu
- dofinansowanie

Seniorze! Masz wiêcej ni¿ 70 lat i potrzebujesz 
wsparcia? Zadzwoñ pod numer 22 505 11 11
Po wykonaniu telefonu Gminny Oœrodek Pomocy 
Spo³ecznej w Miñsku Mazowieckim otrzyma in-
formacjê o Twoim zg³oszeniu.

Zaczekaj na telefon! 
Pracownik GOPS-u skontaktuje siê z Tob¹.
Jesteœ bezpieczny ! Pracownik GOPS-u bêdzie 
mia³ przy sobie legitymacjê s³u¿bow¹. Wczeœ-
niej zostaniesz poinformowany o danych oso-
bowych   pracownika socjalnego i godzinie jego 
przyjazdu. Pracownik GOPS-u zrobi dla Ciebie 
zakupy. Wystarczy, ¿e przeka¿esz listê produ-
któw oraz fundusze pokrywaj¹ce jedynie koszty 
produktów. Pracownik GOPS-u za³atwi tak¿e za 
Ciebie wa¿ne sprawy urzêdowe. 

SprawdŸ jak to dzia³a na stronie: 
www.wspierajseniora.pl

Zgodnie z obowi¹zuj¹cymi przepisami prawa 
wyroby zawieraj¹ce azbest wykorzystuje siê w 
sposób nie stwarzaj¹cy zagro¿enia dla œrodo-
wiska i zdrowia ludzi w terminie do 31.12.2032 r. 
W³aœciciel, u¿ytkownik nieruchomoœci na 
których znajduj¹ siê wyroby zawieraj¹ce azbest, 
ma obowi¹zek corocznie je inwentaryzowaæ, 
poprzez sporz¹dzenie spisu z natury. Wynik tej 
inwentaryzacji ujmuje siê w „Informacji o 
wyrobach zawieraj¹cych azbest”.„Informacjê” 
nale¿y sporz¹dziæ siê w dwóch egzemplarzach, 
z których jeden sk³ada siê w terminie do dnia 31 
stycznia ka¿dego roku: 

Do wójta gminy - 
Osoby fizyczne, niebêd¹ce przedsiêbiorc¹ 

Do marsza³ka województwa mazowieckiego – 
podmioty gospodarcze

Program 500+ w nowym roku

Od nowego roku okres œwiadczeniowy bêdzie 
naliczany od 1 czerwca br. do 31 maja nastêpnego 
roku. St¹d koniecznoœæ z³o¿enia nowego wnio-
sku. Je¿eli tego nie zrobimy, pieni¹dze z progra-
mu mog¹ nie trafiæ na  nasze konto.
 Wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ od:
1 lutego 2021 r. drog¹ elektroniczn¹
1 kwietnia 2021 r. drog¹ tradycyjn¹
Wniosek drog¹ elektroniczn¹ bêdzie mo¿na z³o-
¿yæ za pomoc¹ bankowoœci elektronicznej, por-
talu emp@tia oraz portalu PUE ZUS. Mo¿na 
tak¿e osobiœci dostarczyæ odpowiednie 
dokumenty drog¹ tradycyjna do Gminnego 
Oœrodka Pomocy Spo³ecznej, ul J. Che³moñ-
skiego55, 05-300 Miñsk Mazowiecki.

Obowi¹zek zg³oszenia azbestu

Pomoc prawna dla ka¿degoTwój PIT - Twoja Gmina

Szanowni Pañstwo, je¿eli chcecie, aby nasza 
gmina szybciej budowa³a w Waszej miejsco-
woœci 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 miejsce za-
mieszkania 
Z pobranego wed³ug deklaracji PIT podatku od 
Pañstwa Ministerstwo Finansów przeleje czêœæ 
œrodków na konto wskazanej gminy. I bêd¹ one 
wykorzystane najlepiej jak to mo¿liwe dla 
naszego wspólnego dobra, dobra wszystkich 
mieszkañców Gminy Miñsk Mazowiecki. Je¿eli 
z jakiegoœ powodu nie jesteœcie jeszcze Pañstwo 
zameldowani w naszej gminie, ale tu miesz-
kacie, nie jest to ¿adn¹ przeszkod¹ we wska-
zaniu w deklaracji aktualnego miejsca zamie-
szkania w Gminie Miñsk Mazowiecki.

Informujemy, ¿e w zwi¹zku z aktualn¹ sytuacj¹ 
epidemiologiczn¹ na terenie powiatu miñskiego 
do odwo³ania zawieszone jest udzielanie nieod-
p³atnej pomocy prawnej i œwiadczenie nieodp³a-
tnego poradnictwa obywatelskiego w kontakcie 
bezpoœrednim. Porady udzielane s¹ za poœred-
nictwem œrodków komunikacji na odleg³oœæ 
(np. telefon, e-mail) w dniach i godzinach dy¿u-
rów prawników oraz doradców, zgodnie z har-
monogramem pracy punktów. Najczêstszym œrod-
kiem komunikacji na odleg³oœæ wybieranym 
przez osoby korzystaj¹ce z pomocy jest telefon.
Numer  telefonu do prawników -  25 756-40-77
Przed rozmow¹ z prawnikiem lub doradc¹ o u-
mówionej godzinie warto przygotowaæ doku-
menty dotycz¹ce sprawy, o której chcemy roz-
mawiaæ, a tak¿e kartkê i d³ugopis, aby zapisaæ 
informacje przekazywane przez prawnika. 
Je¿eli zachodzi potrzeba sporz¹dzenia projektu 
pisma, mo¿e on byæ przes³any przez prawnika 
na adres e-mail osoby korzystaj¹cej z porady.

Zauwa¿y³eœ zwierzaka, który potrzebuje pomocy?
zadzwoñ - 25 756 25 40
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Redakcja zapewnia czytelników GZM, i¿ ka¿dy numer biuletynu jest wydrukowany 
w najlepszej drukarni z zachowaniem restrykcyjnych przepisów gwarantuj¹cych 
ca³kowit¹ sterylnoœæ gazety. Papier, który ma higroskopijn¹ strukturê, jest bardzo 
z³ym œrodowiskiem dla wszystkich drobnoustrojów, w tym wirusów, które mog¹ ¿yæ 
na nim najwy¿ej  kilka godzin.

Foto: Jacek Maria Jeliñski
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W numerze

Szanowni Pañstwo,

Serdecznie wszystkich zapraszam do w³¹czenia 
siê w realizacjê Narodowego Programu Szcze-
pieñ przeciwko COVID-19. Od wybuchu epi-
demii na COVID-19 zmar³o ju¿ ponad 2 mln 
ludzi na ca³ym œwiecie. Ka¿da zaszczepiona 
osoba to potencjalnie od kilku do kilkunastu 
osób uchronionych przed zara¿eniem.
Szczepionka to ogromna szansa na wyzwolenie siê z epidemii, nadzieja na 
lepsze jutro i szybszy powrót do normalnoœci. Ufajmy tylko rzetelnym i wia-
rygodnym informacjom na temat szczepieñ i podejmijmy œwiadom¹ decyzjê o pod-
daniu siê szczepieniu przeciwko COVID-19. Tylko w taki sposób mo¿emy 
przyczyniæ siê do podniesienia poziomu wszczepialnoœci w skali gminy, po-
wiatu, województwa i ca³ego kraju, a tym samym zwiêkszyæ bezpieczeñstwo 
epidemiologiczne naszego kraju.
Wynalezienie szczepionek stanowi³o jedno z kluczowych momentów w historii 
medycyny i ratunek na wielu milionów istnieñ ludzkich. Szczepionki s¹ naj-
bardziej skuteczn¹ metod¹ chroni¹c¹ przed zara¿eniem ró¿nymi chorobami. 
Ludzkoœæ z powodzeniem korzysta z tej zdobyczy cywilizacji od lat. Dziêki 
szczepionkom uda³o siê wyeliminowaæ albo istotnie zmniejszyæ nie-
bezpieczeñstwo zwi¹zane z takimi groŸnymi chorobami zakaŸnymi, jak: ospa 
prawdziwa, gruŸlica, b³onica, krztusiec, tê¿ec, dur wysypkowy, ¿ó³ta gor¹czka, 
grypa, odra, œwinka, ró¿yczka, ospa wietrzna, wirusowe zapalenie w¹troby typu 
A i B. Jednak wytworzenie i utrzymanie odpornoœci zbiorowej wymaga 
zaszczepienia jak najwiêkszej liczby osób.
W dobie panuj¹cej na ca³ym œwiecie pandemii COVID-19 ogromnym dobro-
dziejstwem dla ludzkoœci jest szczepionka, która jest dobrowolna, darmowa       
i bezpieczna. Jednaka aby efekty by³y jak najlepsze wszyscy musimy wykazaæ 
siê odpowiedzialnoœci¹ i solidarnoœci¹. Ka¿da osoba, która podda siê szcze-
pieniu, ma szansê przerwaæ ³añcuch zaka¿eñ. Nasze zaszczepienie to nie tylko 
ochrona dla nas. Szczepi¹c siê przeciwko COVID-19 bêdziemy chroniæ naszych 
najbli¿szych – dziadków, rodziców, dzieci i przyjació³. Poprzez szczepienie 
bêdziemy równie¿ chroniæ nasz¹ gospodarkê. Bo im wiêcej osób siê zaszczepi, 
tym szybciej bêdzie mo¿na otworzyæ restauracje, hotele oraz bezpiecznie 
wyjechaæ na urlop i wakacje.

P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

Szko³a Podstawowa
im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Niedzia³ce

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

ZIMA 2021

Czynna jest ju¿ aplikacja mobilna z naszej gminy
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NAJBLI¯SZE  PUNKTY  SZCZEPIEÑ

Wszystkie aktualne informacje o szczepieniach przeciwko COVID-19 znajduj¹ siê na gminnej stronie internetowej w zak³adce: 
> "Mieszkaniec” >  "Szczepienia przeciwko COVID-19”

Nazwa punktu szczepieñ

Punkt szczepieñ

Gabinet lekarza POZ

Centrum Medyczne
COMPLEX - MED Sp. z o.o.

Przychodnia Zdrowia
Centrum D¹brówki

Adres

ul. Koœciuszki 9
05-300 Miñsk Mazowiecki

ul. Kresowa 65
05-300 Miñsk Mazowiecki

Pl. Kiliñskiego 4/1
Budynek „U pu³kownika” 
05-300 Miñsk Mazowiecki

ul. D¹brówki 52
05-300 Miñsk Mazowiecki

Numer telefonu

609 103 464
609 169 464

690 310 513

25 740 20 60

516 052 490

Nazwa podmiotu
(RPWDL)

Samodzielny Publiczny Zespó³ 
Opieki Zdrowotnej

w Miñsk Mazowieckim

Specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska
MILMED

Centrum Medyczne
COMPLEX - MED Sp. z o.o.

Centrum Medyczne- 
Diagnostyczne Sp. z o.o.

oficjalna strona rz¹dowa: https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Je¿eli chcesz zaszczepiæ siê 
w konkretnym punkcie szczepieñ - skontaktuj siê z nim.

Infolinia jest uruchomiona z myœl¹ o osobach posia-
daj¹cych aktualne orzeczenie o niepe³nosprawnoœ-
ciach w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub 
odpowiednio I grupê z w/w schorzeniami i osobach 
w takiej sytuacji ¿yciowej, która utrudnia dotarcie do 
punktu szczepieñ. Pomo¿emy.

Masz problem 
z dotarciem 

do punktu szczepieñ ?

Zadzwoñ na infoliniê 
25 756 25 79

Jak mo¿esz siê zarejestrowaæ na szczepienie?

Zadzwoñ na ca³odobow¹ i bezp³atn¹ infoliniê – 989
lub zarejestruj siê elektronicznie poprzez 
e-Rejestracjê dostêpn¹ na pacjent.gov.pl.

Na konkretny termin szczepienia 
mog¹ zarejestrowaæ siê:

• od 15 stycznia osoby, które skoñczy³y 80 lat
• od 22 stycznia osoby, które skoñczy³y 70 lat

Szczepienia dla tych osób rozpoczn¹ siê 25 stycznia

Aktywnym sk³adnikiem szczepionki jest informacyjne RNA 

(mRNA), czyli niewielki fragment materia³u genetycznego 

wirusa, zawieraj¹cy instrukcje dla komórki, jak ma zbudo-

waæ bia³ko. Skrót mRNA to inaczej matrycowe RNA  - kwas 

rybonukleinowy, który zawiera informacjê o tym, jak synte-

tyzowaæ bia³ko S kolca koronawirusa. To nie jest szczepion-

ka z wirusem, ale z genetyczn¹ informacj¹ o antygenie, 

czyli obcym bia³ku. Te w³aœnie bia³ko S odpowiada za pro-

ces zaka¿ania przez koronawirusa, s³u¿y mu bowiem jako 

„klucz” do wnêtrza komórki. Zatem w momencie infekcji 

unieszkodliwienie bia³ka S jest najwa¿niejsze dla naszego 

uk³adu immunologicznego. Szczepionka ma za zadanie 

„wytrenowaæ” uk³ad odpornoœciowy, przygotowaæ go do 

tej walki i uzbroiæ w narzêdzia. Zastrzyk zawieraj¹cy mRNA 

powoduje, ¿e w komórkach miêœniowych syntetyzowana 

jest niewielka iloœæ bia³ka kolca, zauwa¿ana przez nasz 

uk³ad immunologiczny. Ten wysy³a do walki przeciwcia³a    

i komórki odpornoœciowe oraz jednoczeœnie zaczyna budo-

waæ coœ, co okreœlane jest pamiêci¹ immunologiczn¹: po 

kilkunastu dniach pojawiaj¹ siê komórki, które potrafi¹ prze-

chowywaæ pamiêæ o antygenie...Kr¹¿¹ potem wraz z krwi¹ 

po naszym organizmie i reaguj¹, jeœli ponownie napotkaj¹ 

patogen.

Tak powstaje odpornoœæ indukowana przez szczepionkê.

Co znajduje siê w szczepionce Pfizera?

SZCZEPIMY SiÊ!



Szanowni Pañstwo, sytuacja w jakiej siê teraz znajdujemy ukazuje jak 
wa¿ne jest budowanie silnych wiêzi spo³ecznych, wzajemne wsparcie 
s¹siedzkie i dostêp do rzetelnych informacji. Dlatego wdra¿amy dedy-
kowan¹ aplikacjê, która bêdzie w stanie zapewniæ wspomniane wy¿ej 
funkcje, a do tego stanie siê narzêdziem u³atwiaj¹cym wszystkim funk-
cjonowanie w naszej gminie. Aplikacja Moja Okolica zosta³a zbudo-
wana z myœl¹ o pog³êbianiu relacji pomiêdzy samorz¹dem terytorialnym 
a spo³ecznoœci¹ lokaln¹, a tak¿e w celu wparcia lokalnych dzia³añ 
biznesowych i komunikacyjnych. Dysponuj¹c ni¹, zawsze bêdziecie 
Pañstwo na bie¿¹co z najwa¿niejszymi informacjami pochodz¹cymi      
z jednostek gminnych takich jak: szko³y, przedszkola, oœrodki pomocy 
spo³ecznej, urz¹d gminy, itp. Dodatkowo bêdziecie mogli zamieœciæ in-
formacje o prowadzonej dzia³alnoœci i oferowanych produktach, a w za-
istnia³ej trudnej sytuacji oferowaæ i otrzymywaæ pomoc od spo³ecznoœci 
lokalnej. Aplikacja pozwoli tak¿e na stworzenie strefy bezpieczeñstwa 
dla naszych najbli¿szych, których opieka wymaga pe³niejszego nadzoru.

To bezp³atna aplikacja, ukierunkowana na budowanie i pog³êbianie 
relacji lokalnych spo³ecznoœci. Przede wszystkim wspiera informacyj-
nie mieszkañców i usprawnia komunikacjê w najbli¿szym s¹siedztwie.  
Wska¿ swoj¹ lokalizacjê i poznaj nastêpuj¹ce modu³y: 
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Historia gminy Miñsk Mazowiecki nieroz³¹cznie zwi¹zana jest z 
dziejami miasta o tej samej nazwie. Obszar po³o¿ony wzd³u¿   rozle-
wiska rzeki Mieni zwi¹zany  jest z osadnictwem wzd³u¿ tej rzeki i jej 
dop³ywami, w tym rzeki Srebrnej. Z okresu prehistorii ziem polskich   
pochodz¹ stanowiska archeologiczne na tym obszarze œwiadcz¹ce  
otym, ¿e by³ on miejscem najpierw czasowego, a póŸniej  sta³e-
go,osiedlania siê ludnoœci. Na przestrzeni dziesi¹tków tysiêcy lat 
nastêpowa³a ewolucjagospodarki prowadzonej przez cz³owieka   

od ³owieckiej do gospodarki rolniczo-hodowlanej. Œwiadcz¹ o tym 
m.in. znaleziska zabytków z epoki kamiennej, paleolitu schy³kowego 
(ok. 12000 lat temu), takich jak kamienny topór z okolic Miñska 
Mazowieckiego i inne, grotów i wiór z Podrudzia  oraz zbrojników 
strza³, skrobakówz okresu mezolitu (przed 5500 lat przed Chrys-
tusem – p.Chr.) Z Jêdrzejnika i Kobiernego (gm. Dêbe Wielkie), tj. 
wykopaliska z okresu miêdzywojennego czy te¿ z lat 80. XX w. 
zebrane w ramach planu „Archeologiczne Zdjêcie Polski” lub 
najnowsze. Wymieniæ nale¿y te z 2009 r. kiedy to odnaleziono œlady 
osadnicze z epoki kamiennej i wczesnego œredniowiecza w Cho-
szczówce Dêbskiej oraz osady spo³ecznoœci kultury ³u¿yckiej z epoki 
br¹zu ok. 1200 p.Chr. i wczesnej epoki ¿elaza. W wyniku interwencji 
archeologicznej w 2000 r. w Józefowie (gm. Miñsk Maz.) odkryto 
œlady osady (paleniska) i cmentarzyska spo³ecznoœci kultury ³u¿yckiej. 
Do ciekawych znalezisk ze starszej epoki kamiennej (paleolit schy³-
kowy ok. 15000-10 000 p.Chr.) nale¿¹ równe materia³y krzemienne 
ze stanowiska archeologicznego Marianka (groty strza³, rylce oraz 
drapaki), a tak¿e krzemienna siekierka kultury ceramiki sznurowej 
(ludnoœæ pasterska) z Kêdzieraku (ok. 3800 lat temu). W epoce br¹zu 
dzisiejsze okolice Miñska by³y zamieszka³e przez spo³ecznoœæ kultury 
³u¿yckiej (1200 p.Chr.) o czym œwiadczy znaleziony piêcioboczny 
kamienny topór i liczne fragmenty ceramiczne. Wymienione 
przyk³ady potwierdzaj¹ fakt istnienia osad ludzkich na interesuj¹cym 
nas obszarze, w odleg³ych epokach, tj. pradziejach Polsk.

US£UGI

KOMUNIKACJA

BEZPIECZEÑSTWO

KALENDARZ WYDARZEÑ

RYNEK

MOI S¥SIEDZI (modu³ wkrótce dostêpny)

Funkcjonalnoœæ ukierunkowana g³ównie na lokalnych przedsiêbiorców, 
którzy mog¹ wykorzystywaæ platformê do promocji swoich us³ug wœród 
klientów, a mieszkañcom u³atwi szybkie znalezienie poszukiwanych 
produktów i us³ug w najbli¿szym s¹siedztwie.

Wybieraj nadawców lokalnych wiadomoœci poprzez subskrypcje wizy-
tówki. Poznaj nadawców krajowych. Otrzymuj wa¿ne i potwierdzone 
informacje wzglêdem swojej lokalizacji. Ju¿ wkrótce komunikacja dwu-
kierunkowa z Twoj¹ Gmin¹, co pozwoli ograniczyæ potrzebny czas i pie-
ni¹dze, które tracisz je¿d¿¹c do urzêdu. 

Nawiguj do najbli¿szych placówek pomocy medycznej oraz otwartych 
aptek. ZnajdŸ najbli¿szy defibrylator. Wszystkie informacje s¹ prezento-
wane wzglêdem Twojej lokalizacji. Okreœlaj strefy bezpiecznego poru-
szania siê Twoich podopiecznych. Okreœl obszar. Ka¿de wejœcie/wyjœcie 
wygeneruje dla Ciebie powiadomienie.

Sprawdzaj dostêpne wydarzenia w Twojej okolicy i ustawiaj przypom-
nienia  w swoim kalendarzu. Od teraz nie przeoczysz ju¿ ¿adnego wyda-
rzenia organizowanego na terenie gminy. 

Publikuj og³oszenia i zachêcaj do swoich produktów lub us³ug.  Przeszu-
kuj bazê og³oszeñ z Twojej okolicy i nie traæ czasu ani pieniêdzy na 
przesy³ki.   

Twórz lokalne i zaufane grupy s¹siedzkie dziêki funkcji zaufanego 
chatu. Daj siê poznaæ swoim najbli¿szym s¹siadom i komunikuj siê        
z nimi w razie jakiejkolwiek potrzeby. 

podejrzyj

MOJA OKOLICA  
j e d n a a p l i k a c j a - w i e l e k o r z y œ c i

Zapraszamy do zapoznania siê 
z pe³nymi funkcjonalnoœciami aplikacji i jej instalacji.

Moja Okolica jest ju¿ aktywna w naszej gminie

Materia³ powsta³ dziêki wspó³pracy z Januszem Kuligowskim

czyli pierwsze osadnictwo 
na terenach

Gminy Miñsk Mazowiecki i okolic

 PREHISTORIÊ PREHISTORIÊ
 Czêœæ 1
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Szanowni Mieszkañcy.

Na terenie naszej gminy rozpoczê³a siê inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a. Jest ona realizowana w zwi¹zku z koniecznoœci¹ dzia³añ na rzecz 

poprawy jakoœci powietrza jakie prowadzone s¹ na obszarze ca³ego województwa mazowieckiego. Podstawowym celem inwen-

taryzacji jest zlokalizowanie wszystkich Ÿróde³ niskiej emisji (lokalnych kot³owni wêglowych i pieców grzewczych). „Inwentaryzacja 

Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki” realizowana jest przy pomocy œrodków z bud¿etu Województwa Mazowieckiego 

w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020”.

Informujemy, i¿ na zlecenie Gminy Miñsk Mazowiecki „Inwentaryzacjê Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki” realizuje 

firma Grupa BST sp. z o.o. z siedzib¹ w Katowicach. 

Ankietê dotycz¹c¹ inwentaryzacji Ÿróde³ ciep³a dla Pañstwa wygody i bezpieczeñstwa mo¿na wype³niæ równie¿ w formie online: 

https://minskmazowiecki.pl, w zak³adce Inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a. 

Zachêcamy do korzystania z tej formy spisu. Ponadto informujemy, ¿e dla ka¿dego budynku, w którym znajduje siê Ÿród³o ciep³a 

nale¿y wype³niæ osobne ankiety. Prosimy o Pañstwa wsparcie w realizacji tego zadania oraz wspó³pracê z Wykonawc¹ realizuj¹cym 

Inwentaryzacjê Ÿróde³ ciep³a. Prosimy o podawanie rzetelnych i zgodnych z prawd¹ odpowiedzi.

„Inwentaryzacja Ÿróde³ ciep³a na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki” 

realizowana jest przy pomocy œrodków 

z bud¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach 

„Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” 

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

Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu 
ochrony œrodowiska Wójt Gminy przypomina, 
¿e od dnia 1.07.2018 roku na terenie naszej 
Gminy, jak i ca³ego Mazowsza zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ antysmogow¹ w piecach 
nie wolno spalaæ: mu³ów i flotokoncentratów 
wêglowych oraz mieszanek produkowanych z 
ich wykorzystaniem, wêgla brunatnego oraz 
paliw sta³ych produkowanych z wykorzys-
taniem tego wêgla, wêgla kamiennego w po-
staci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawie-
raj¹cych biomasê o wilgotnoœci w stanie robo-
czym powy¿ej 20 proc. (np. mokrego drewna)

Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu: plastiko-
wymi 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, ekogro-
szkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, 
drewnem sezonowanym
Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzeda-
wcy 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¿ytko-
waæ kot³ów spe³niaj¹cych wymogi emisyjne 
klas 3 i 4 ww. normy.
- kot³y 5 klasy wg ww. normy mo¿na u¿ywaæ do 
koñca ich ¿ywotnoœci.
- do koñca 2022 kominki musz¹ zostaæ wymie-
nione, na takie, które spe³niaj¹ wymogi eko-
projektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpowied-
nie urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.



•WOREK NIEBIESKI 
Papier, tektura
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papie-
rowe. Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ 
obok worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opako-
wania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru termicznego i fak-
sowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, pieluch itp.); opa-
kowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, odpadów budowlanych.

Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowania plastikowe po napo-
jach i innych p³ynach. Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. 
Kubki i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze i inne plastiki, opakowa-
nia wielomateria³owe. Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, powi¹zaæ 
i ustawiæ obok worków. 
Nie wrzucamy: m.in. pe³nych opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 
styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 
puszek po farbach, baterii, sprzêtu AGD, odpadów budowlanych itp.
Metale
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, itp. Du¿e bla-
chy, gruby z³om metalowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
Opakowania wielomateria³owe
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 
napojach, winie, piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.

•WOREK ̄ Ó£TY

•WOREK ZIELONY
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Zasady segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki w 2021

Nie wrzucamy: m.in. porcelany, ceramiki, szyb samochodowych, doni-
czek, ¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 
reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony pa-
pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: m.in. odpadów trawy, ga³êzi i liœci, owoce opad³e z drzew 
i krzewów (te odpady dostarczamy do PSZOK)
•WOREK CZARNY
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 , 
artyku³y higieniczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, itp.),
Nie wrzucamy: m.in. odpadów niebezpiecznych, 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 akumulato-
rów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabarytowych 
(m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek na pra-
nie), materia³ów zawieraj¹cych azbest, papy, styropianu budowlanego, 
odpadów budowlanych.

•WOREK BR¥ZOWY

Gmina Miñsk Mazowiecki planuje ubiegaæ siê o przyznanie œrodków w formie dotacji 
na dofinansowanie demonta¿u, transportu i unieszkodliwiania wyrobów zawiera-
j¹cych azbest z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej. 
Dlatego te¿ informujemy o mo¿liwoœci sk³adania wniosków o dofinansowanie ww. 
Zadañ. Œrodki Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej 
nie mog¹ byæ przeznaczone na wykonanie nowych pokryæ dachowych, natomiast do-
finansowanie obejmuje koszty: demonta¿u p³yt azbestowych, przewiezienia azbestu   
z miejsca demonta¿u do miejsca unieszkodliwienia oraz samego unieszkodliwienia.
Prace prowadzone bêd¹ przez firmê wskazan¹ przez Gminê. Osoby fizyczne (nie pro-
wadz¹ce dzia³alnoœci gospodarczej) zainteresowane udzia³em w zadaniu, proszone s¹ 
o z³o¿enie stosownych wniosków wraz z kompletem wymaganych za³¹czników. Druki 
wniosków mo¿na pobraæ ze strony internetowej www.bip.minskmazowiecki.pl. 

Do dofinansowania zakwalifikowane zostan¹ tylko kompletne wnioski, wype³nione 
prawid³owo - wed³ug kolejnoœci z³o¿enia. W ramach powy¿szego zostanie opracowa-
na lista wniosków zakwalifikowanych do realizacji. W przypadku du¿ej liczby zg³oszeñ 
zostanie stworzona lista rezerwowa. Demonta¿ wyrobów zawieraj¹cych azbest oraz 
odbiór p³yt azbestowych nast¹pi w terminie uzgodnionym pomiêdzy w³aœcicielem, za-
rz¹dc¹ lub u¿ytkownikiem budynku a firm¹ wykonuj¹ca us³ugê. Prawdopodobne jest, 
¿e w ramach dotacji wnioskodawcy zobligowani bêd¹ do uiszczenia podatku docho-
dowego od osób fizycznych – w wysokoœci wynikaj¹cej z obowi¹zuj¹cych w tym zakre-
sie przepisów prawa. Informujemy, i¿ demonta¿ pokryæ azbestowych zwi¹zany jest          
z obowi¹zkowym zg³oszeniem przez wnioskodawcê do Starostwa  Powiatowego w Miñ-
sku Mazowieckim Wydzia³ Architektury i Budownictwa  zamiaru rozpoczêcia robót 
budowlanych.

DOTACJE na usuniêcie azbestu 

Wype³nione wnioski wraz z za³¹cznikami nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym 
terminie do 12 lutego osobiœcie do Urzêdu Gminy. W trosce o bezpieczeñstwo 
termin osobistej wizyty w urzêdzie nale¿y uzgodniæ telefoniczne z pracownikiem 
merytorycznym (tel. 25 756 25 30). Dokumenty i za³¹czniki wnoszone w formie 
e-dokumentu powinny byæ podpisane podpisem elektronicznym, albo za 
pomoc¹ profilu zaufanego.

W tegorocznym sezonie grzewczym popió³ z palenisk do-
mowych nale¿y wystawiaæ, zgodnie z harmonogramem 
odbioru odpadów, w osobnych workach, które musi za-
pewniæ w³aœciciel we w³asnym zakresie.



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

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

DOM POGRZEBOWY

Bia³kowskiB

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

w Miñsku Mazowieckim i ca³ym powiecie od 20 lat 

Per³y
Ceramiki UE

2018

The Pearls
of Ceramics EU

ul. Pi³sudskiego 41/43
Miñsk Mazowiecki

tel. 602 292 006
www.argoag.pl

KOLEKCJA
VAKER

£AZIENKI



wizytówki - ulotki - foldery - piecz¹tki
Miñsk Maz. Koœciuszki 13/24    e-mail: hanka@modelex.pl

Jak szybko sprzedaæ
dom, mieszkanie, dzia³kê?

Pokazuj¹c swoj¹ ofertê 
na zdjêciu lotniczym!

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

Teraz jeden wylot

150 z³!
604 44 22 45 jacek@modelex.pl

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

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

tel. 25 758 11 58

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

https://www.facebook.com/brateksklepzielarski

 minsk.mazowiecki@rcu.pl

Pierwsza prawdziwa

multiagencja w Miñsku

30 TOWARZYSTW
Miñsk Maz. ul. Pi³sudskiego 32

tel.784 810 310
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Gmina Miñsk Mazowiecki uprzejmie informuje, i¿ prace zwi¹zane     
z budow¹ kanalizacji sanitarnej w 2020 roku  zosta³y zakoñczone.
Nieruchomoœci mog¹ byæ przy³¹czane do wybudowanego systemu ka-
nalizacji sanitarnej. W³aœciciele nieruchomoœci znajduj¹cych siê w re-
jonach objêtych tym projektem maj¹ obowi¹zek pod³¹czyæ swoje 
budynki do sieci kanalizacyjnej w terminie:

Aby spe³niæ formalnoœci zwi¹zane z wykonaniem przy³¹cza nale¿y:
 
Pobraæ wyci¹g z projektu budowlanego – Urz¹d Gminy, pok. nr 21, 
tel. 25 756 25 23 lub e-mail: inwestycje@minskmazowiecki.pl 

Zg³osiæ w formie pisemnej do GZGK zamiar budowy przy³¹cza kanaliza-
cyjnego co najmniej na 3 dni robocze przed jego rozpoczêciem. Wiêcej 
informacji pod nr telefonu: 25 756 25 28, 25 756 25 27 lub e-mail: 
sekretariat@gzgk.pl

Wykonaæ przy³¹cze kanalizacyjne przez osobê uprawnion¹, zgodnie z opra-
cowanym przez Gminê projektem technicznym,a przed jego zasypaniem 
ustaliæ odbiór techniczny ze strony GZGK.

Po dokonaniu odbioru wykonanego przy³¹cza przez przedstawiciela 
GZGK Miñsk Mazowiecki, nale¿y podpisaæ umowê na odprowadzenie 
œcieków – pok. 27, tel. kontaktowy: 25 756 25 28 lub  25 756 25 27

Inwestycja obejmowa³a budowê o

Ogrodzenie panelowe - d³ugoœæ 385 mb
Brama A - szerokoœæ 3 mb
Brama B - szerokoœæ 6 mb

Zadanie dofinansowane  
W ramach  „MIWIS MAZOWSZE 2020” - 100.000z³

grodzenia panelowego  
terenu boiska, monta¿ pi³kochwytów o wysokoœci 8 m       
i d³ugoœci 247 m oraz dwóch bramek 2,44 x 7,32 m przy 
Szkole Podstawowej w Stojad³ach. Poniewa¿ na szkolnym 
boisku jest wyznaczone oficjalne certyfikowane l¹dowis-
ko dla œmig³owców Lotniczego Pogotowia Ratunkowego 
w ogrodzeniu zabudowano dwie automatycznie otwiera-
ne bramy i dwie furty. Bramy mo¿e otworzyæ za³oga ka¿-
dego uprzywilejowanego pojazdu, takiego jak wozu bojowe-
go Stra¿y Po¿arnej, karetki Pogotowia lub Policji.

Ca³kowita wartoœæ prac  - 226.562 z³

Ogrodzenie boiska - SP Stojad³a

109 712,32

ul. Leœna w Kolonii Janów
do 30 czerwca 2021

Targówka ul. Kolejowa i ul. W¹ska
do 31 maja 2021

Nowe Osiny i Osiny - czêœæ po³udniowa
do 15 lipca 2021 

wiêcej informacji mo¿na uzyskaæ w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki ul. Che³moñskiego 14, Miñsk Mazowiecki 
pokój nr 21, tel. 25 756 25 23lub e-mail: inwestycje@minskmazowiecki.pl 

Pod³¹czenie 
do kanalizacji sanitarnej



WiêŸba dachowa zosta³a ju¿ zabudowana na II-ej kondygnacji. Na drewnianej konstrukcji 
po³o¿ono warstwy izolacji paroprzepuszczalnej. Intensywne prace nad przykryciem
budynku blachodachówk¹ zakoñczy³y siê sukcesem. Dach zosta³ dokoñczony przed
intensywnymi opadami œniegu, co umo¿liwi monta¿ izolacji termicznej zadaszenia. 

W po³aci dachowej tak¿e zainstalowane s¹ ju¿ kominy.

 
f o t o : J a c e k M a r i a J e l i ñ s k i

rozbudowa 
Szko³y Podstawowej

w Hucie Miñskiej

rozbudowa 
Szko³y Podstawowej

w Hucie Miñskiej
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W dniu 15 grudnia 2020 roku Gmina Miñsk Mazowiecki repre-
zentowana przez Wójta Gminy Antoniego Janusza Piechoskiego 
podpisa³a umowy na realizacjê zadañ inwestycyjnych zaplano-
wanych na 2021 rok w zakresie prac projektowych kanalizacji 
sanitarnej na terenie gminy. 

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie kompletnych doku-
mentacji projektowych kanalizacji sanitarnej na terenie gminy 
Miñsk Mazowiecki. Zadanie obejmuje opracowanie wielobran-
¿owych dokumentacji w podziale na piêæ odrêbnych czêœci (A, B, 
C, D, E) we wskazanych miejscowoœciach gminy Miñsk Mazo-
wiecki: Brzóze, Stare Zakole, Zakole Wiktorowo, Budy Barcz¹c-
kie, Barcz¹ca, Gliniak, Cielechowizna, Huta Miñska, Marianka, 
Podrudzie, Zamienie, Maliszew, Budy Janowskie, Dziêkowizna   
i Janów o ³¹cznej d³ugoœci oko³o 12 km sieci grawitacyjnej. 
Podmioty realizuj¹ce prace projektowe to: Projektowanie i Nad-
zór w Budownictwie Roman Stañczyk z siedzib¹ w Gi¿ycku przy 
ul. Koszarowej 15 oraz Zak³ad Obs³ugi Inwestycji „KOMPLEX-
BUD” Marta Skar¿yñska-Stañczyk z siedzib¹ w Gi¿ycku przy ul. 
Królowej Jadwigi 18C lok. 4 – dla czêœci B oraz  WOD-KAN 
S³awomir Baran z siedzib¹ w Garwolinie przy ul. Jagodziñskiej 
40 – dla czêœci A, C, D, E. 

Kwota przeznaczona na realizacjê projektów wynosi 525 578,00 
z³ brutto. Nadrzêdnym celem przedsiêwziêcia jest podniesienie 
atrakcyjnoœci inwestycyjnej gminy Miñsk Mazowiecki, przy rów-
noczesnej ochronie i poprawie stanu œrodowiska poprzez wyposa-
¿enie gminy  w kanalizacjê sanitarn¹, co zapewni poprawê gospo-
darki wodno-œciekowej oraz jej uporz¹dkowanie, a w koñcowym 
efekcie wp³ynie na poprawê jakoœci ¿ycia mieszkañców.

rozpoczête prace nad zadaniami inwestycyjnymi 2021



foto: Jacek Maria Jeliñski
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Plug-in Hybrid Electric Vehicles to kolejny 
krok w rozwoju pojazdów elektrycznych. Hy-
brydy typu plug-in (nazywaj¹ siê tak, bo mo¿na 
je ³adowaæ zewnêtrznym Ÿród³em pr¹du) s¹ 
pierwszym rodzajem samochodów, którymi da 
siê pokonaæ d³u¿szy dystans u¿ywaj¹c wy³¹-
cznie silnika elektrycznego.
Konstrukcyjnie s¹ podobne do bezobs³ugo-
wych hybryd kategorii HEV. Maj¹ zamon-
towany wiêkszy akumulator, mocniejszy silnik 
elektryczny i ³adowarkê pok³adow¹. Dziêki 
temu na samym zasilaniu elektrycznym mog¹ 
przejechaæ kilkadziesi¹t kilometrów. To pier-
wsza kategoria nowoczesnych samochodów,  
w których mo¿na siê poczuæ jak w prawdzi-
wym elektryku.

samochód

Opracowanie dzia³u - JMJ

elektryczny

zielona gmina

Takie samochody s¹ najbardziej uniwersalne ze 
wszystkich i teoretycznie ³¹cz¹ same zalety: 
bezemisyjn¹ jazdê z du¿ym zasiêgiem i mo¿-
liwoœci¹ szybkiego uzupe³nienia paliwa. I to 
prawda, ale hybrydy typu plug-in zosta³y 
opracowane do realizowania jednego, bardzo 
popularnego schematu u¿ytkowania.
Wiêkszoœæ europejskich kierowców na co 
dzieñ jeŸdzi tylko po swojej okolicy i nie 
pokonuje du¿ych dystansów, a w dalsz¹ podró¿ 
wybiera siê niezmiernie rzadko. Jeœli to zdarza 
siê, to zaledwie kilka razy w roku na przyk³ad: 
w œwiêta, wakacje i inne uroczystoœci rodzinne.
Im schemat codziennego u¿ytkowania bardziej 
oddala siê od takiego wzorca, tym mniejszy 
sens ma jazda hybryd¹ typu plug-in. W przy-
padku braku mo¿liwoœci codziennego ³ado-
wania akumulatora, w domu albo ewentualnie 
w pracy, taki samochód przestaje mieæ sens. 
Jazda nim jest wtedy mniej ekologiczna i op³a-
calna ni¿ zwyk³ym samochodem spalinowym.
Ale z drugiej strony to nieprawda, ¿e nie da siê 
nimi osi¹gn¹æ niskiego poziomu zu¿ycia pali-
wa. Jeœli mo¿emy i bêdziemy ³adowaæ aku-

mulator ka¿dej nocy oraz codziennie nie poko-
nujemy du¿ych dystansów, zu¿ycie paliwa ³atwo 
utrzymaæ na minimalnym poziomie. 
Przecie¿ podczas jazdy ka¿de hamowanie 
odbywa siê poprzez odzysk energii kinetycznej 
w postaci ³adunku elektrycznego, który ci¹gle, 
na bie¿¹co, do³adowywuje akumulator trak-
cyjny. A komputer steruj¹cy prac¹ silników: 
spalinowego i elektrycznego stara siê zawsze 
odci¹¿aæ jednostkê spalinow¹ kosztem 
wiêkszej pracy napêdu elektrycznego. St¹d 
bierze siê mniejsze zu¿ycie paliwa szczególnie 
w cyklu miejskim, w którym jest bardzo du¿o 
okazji do do³adowañ akumulatora przy czê-
stym hamowaniu.
Przy d³ugich przejazdach w trasie, kiedy 
bardzo rzadko zmniejsza siê gwa³townie przy 
pomocy hamulca prêdkoœæ jazdy, okazji do 
do³adowañ praktycznie nie ma. Ca³a moc po-
chodzi z silnika spalinowego, a poniewa¿ 
hybryda plug-in jest wyposa¿ona w ciê¿ki 
akumulator, który na³adowany, czy nie, woziæ 
ze sob¹ trzeba, dlatego samochód ten jest mniej 
ekonomiczny przy tego typu ekspoloatacji. 

t y p y  i  r o d z a j eE-mobilnoœæ

Usuwanie œniegu zalegaj¹cego na panelach fotowoltaicznych jest dla nich niebezpieczne, 
je¿eli zrobi siê to nieostro¿nie. £atwo uszkodziæ ochronn¹ pow³okê, a samo oczyszczenie 
kilkucentymetrowej warstwy œniegu niewiele polepszy pracê paneli. Œnieg - specyficzny krys-
taliczny rodzaj wody w stanie sta³ym - wbrew pozorom s³abo wychwytuje fotony. A to one 
w³aœnie produkuj¹ pr¹d elektryczny. Przecie¿ nawet przy zachmurzonym niebie panele 
pracuj¹. Oczywiœcie s³abiej ni¿ przy pe³nym s³oñcu w letnich miesi¹cach. Czarna pow³oka pa-
nelu powoduje, ¿e on siê szybko nagrzewa, nawet przy s³abym oœwietleniu. I ta podwy¿szona 
temperatura powoduje, ¿e same szybko oczyszczaj¹  siê ze œniegu.

czy odœnie¿aæ panele ?

Hybrydy plug-in - PHEV
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Starasz siê stosowaæ do rekomendacji, by ogra-
niczyæ wyjœcia z domu na zakupy i robisz to np. 
wy³¹cznie raz lub dwa razy w tygodniu.
Niestety przy okazji kupujesz jednorazowo 
znacznie wiêksze iloœci alkoholu, ni¿ w cza-
sach sprzed pandemii. Efekt? Pijesz wiêcej. 

Marcin, 34-letni pracownik korporacji, od 
dwóch miesiêcy pracuje zdalnie.  Praktycznie 
nie wychodzê z tej swojej kawalerki  przyznaje.  
Co rano siadam przed laptopem, a k¹tem oka 
widzê w rogu kuchni stertê czteropaków piwa. 
Kupujê naraz po 6-7 zgrzewek, ¿eby nie wy-
chodziæ do sklepu za czêsto. W ci¹gu tygodnia 
zapasy szybko siê koñcz¹, bo pijê do obiadu, do 
kolacji, a póŸniej sam nie wiem, kiedy otwie-
ram kolejne puszki przed telewizorem  opowia-
da Marcin. Jak dodaje, dziœ nie ma poczucia, ¿e 
traci kontrolê nad swoim piciem, ale bierze pod 
uwagê, ¿e po powrocie do normalnego trybu 
¿ycia trudniej bêdzie mu zmieniæ niekorzystny 
nawyk.
Ktoœ, kto dzisiaj pije alkohol na poziomie 
niskiego ryzyka mo¿e w wyniku ró¿nego ro-
dzaju okolicznoœci zwiêkszyæ swoje picie do 
poziomu wysokiego ryzyka. Ktoœ, kto dziœ pije 
ryzykownie lub szkodliwie mo¿e na tyle ogra-
niczyæ swoje picie, aby radykalnie zmniejszyæ 
wynikaj¹ce z niego szkody  uwa¿a Jagoda Fu-
da³a, kierownik Dzia³u Lecznictwa Odwyko-
wego i Programów Medycznych Pañstwowej 
Agencji Rozwi¹zywania Problemów Alkoho-
lowych. 
PARPA zachêca do tego, by kontrolowaæ picie  
tym bardziej w czasie epidemii, gdy wa¿ne jest 
dbanie o odpornoœæ organizmu. Alkohol ma 
negatywny wp³yw na system odpornoœciowy, 
w tym tak¿e odpornoœæ na zaka¿enie korona-
wirusem. Jak zatem ograniczyæ iloœæ spo¿ywa-
nego alkoholu? Mo¿na skorzystaæ z piêciu 
sprawdzonych sposobów.

1. Poznaj limity i nie przekraczaj ich.
Œwiatowa Organizacja Zdrowia podkreœla, ¿e 
nie ma bezpiecznej dawki istniej¹ jednak limity 
spo¿ywania alkoholu o niskim poziomie ryzyka 
szkód (ró¿ne w zale¿noœci m.in. od p³ci).
Przyk³adowo mê¿czyzna, który pije kilka razy 
w tygodniu, nie powinien dziennie  przekraczaæ 
granicy 40 g czystego alkoholu  czyli nie powi-
nien piæ wiêcej ni¿ 2 pó³litrowe butelki piwa lub 
2 kieliszki wina (o pojemnoœci 200 ml ka¿dy) 
lub 120 ml wódki. W ci¹gu tygodnia panowie 
nie powinni wypijaæ wiêcej ni¿ 280 ml stupro-
centowego alkoholu (tyle znajduje siê np. w 13 
pó³litrowych butelkach piwa, 0,8 l wódki czy 
nieco ponad 3 butelkach wina). Dla kobiet limit 
ustalony przez WHO jest o po³owie mniejszy. 
Uwaga  wypicie podanych dawek alkoholu jed-
norazowo nie jest bezpieczne!

2. Podczas picia alkoholu przestrzegaj 
wczeœniej ustalonych zasad. 
Pañstwowa Agencja Rozwi¹zywania Proble-
mów Alkoholowych zaleca, by osoby chc¹ce 
ograniczyæ picie wyznaczy³y sobie pewne re-
gu³y i stosowa³y siê do nich. Dla wielu osób to 
³atwiejsze rozwi¹zanie ni¿ natychmiastowa 
rezygnacja z alkoholu. Pij wolno i ma³ymi ³yka-
mi. Pomiêdzy poszczególnymi drinkami siêgaj 
po napoje bezalkoholowe. Nie zaczynaj picia    
z pustym ¿o³¹dkiem. Zamieñ mocny alkohol na 
s³abszy.

3. Nie rób zapasów alkoholu.
Rzadsze wizyty w sklepie mog¹ byæ pokus¹ do 
zakupu wiêkszej iloœci alkoholu. Eksperci prze-
strzegaj¹ przed takim dzia³aniem. Widok usta-
wionych na pó³ce butelek z winem czy sterta 
czteropaków piwa to zachêta, której wielu oso-
bom trudno siê oprzeæ. Z robienia zapasów war-
to zrezygnowaæ tak¿e dla dobra dzieci, by da-
waæ im dobry przyk³ad. 

W czasie epidemii gromadzimy zapasy jedzenia i… alkoholu

4. Poproœ bliskich o wsparcie.
Jeœli ktoœ w Twoim otoczeniu ma zwyczaj na-
mawiania do wspólnego picia (a w dobie koro-
nawirusa coraz bardziej popularne staj¹ siê 
spotkania online przy alkoholu), nie wstydŸ siê 
poprosiæ, by na jakiœ czas „odpuœci³”. £atwiej 
bêdzie Ci uzasadniæ swoj¹ proœbê, jeœli siêg-
niesz po pozytywne argumenty, np. „Wiesz, 
zaniedba³em siê trochê przez tê epidemiê, za-
mierzam teraz lepiej siê od¿ywiaæ i ograniczam 
picie, bo alkohol ma mnóstwo kalorii”. Jeœli 
zazwyczaj pijesz z domownikami, np. podczas 
wieczornego ogl¹dania telewizji, zaproponuj 
trzeŸw¹ alternatywê  zamiast otwieraæ butelkê 
wina przetestujcie np. przepisy na pyszne, bez-
alkoholowe koktajle z egzotycznych owoców. 
Dziêki temu podczas ogl¹dania filmu nie bê-
dzie brakowaæ Wam rytua³u „popijania” czy 
choæby wyrobionego nawyku trzymania w rê-
ku szklanki.

5. W wybrane dni zachowaj abstynencjê.
Wa¿ne, by w ci¹gu tygodnia wyznaczyæ sobie 
minimum dwa dni bez picia choæby ³yka al-
koholu (najlepiej pod rz¹d). Istotne jest to, by 
byæ ze sob¹ szczerym i nie naginaæ ustalonych 
zasad  jeden, nawet s³aby drink czy szklanka 
piwa to ju¿ z³amanie abstynencji.
Na koniec warto podkreœliæ, ¿e w niektórych 
wypadkach konieczne jest nie tylko ogranicze-
nie, ale ca³kowita rezygnacja z picia alkoholu    
i to nie tylko w czasie epidemii. Dotyczy to 
przede wszystkim kobiet w ci¹¿y i matek kar-
mi¹cych (negatywny wp³yw alkoholu na zdro-
wie dziecka zosta³ wielokrotnie udowodnio-
ny), a tak¿e m³odzie¿y i osób przyjmuj¹cych 
leki. Z alkoholu powinni zrezygnowaæ tak¿e 
rodzice, którzy opiekuj¹ siê dzieæmi  w trosce o 
ich bezpieczeñstwo.

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

W 2020 roku Œwiêta Bo¿ego Narodzenia i Nowego Roku dla wiêkszoœci osób by³y inne ni¿ 
w latach poprzednich. Spowodowa³a to pandemia COVID-19 i obostrzenia z ni¹ zwi¹zane.
Trudnym obostrzeniem by³y Wigilijne ograniczenia iloœci osób, które obok gospodarzy 
mog³y uczestniczyæ w tym przyjêciu. Piêæ osób to ma³o jak na rodziny wielodzietne i dla-
tego te¿ wiele rodzin spotka³o siê w kilkunasto osobowym sk³adzie. Rozumiem to, bo 
przecie¿ trudno by³oby powiedzieæ doros³emu synowi czy córce, ¿eby ze swoj¹ rodzin¹ nie 
pojawili siê na Wigilii, bo by³oby to za wiele osób. Wynika z tego, ¿e wiele rodzin œwiêto-
wa³o Œwiêta Bo¿ego Narodzenia w pe³nym sk³adzie. Jeœli chodzi o Sylwestra to na osiedlu, 
na którym mieszkam te¿ nie przestrzegano zakazów i wiele osób o pó³nocy odpala³o piêkne 
fajerwerki. W rodzinach, w których nie ma patologii zwi¹zanej z nadu¿ywaniem napoi 
alkoholowych - œwiêta minê³y spokojnie i radoœnie. Wigilia by³a bez alkoholu, a w po-
zosta³e œwiêta nikt siê nie upi³. U osób uzale¿nionych od alkoholu te œwiêta by³y takie, jak  
w poprzednich latach. Alkoholik, który mieszka samotnie bo „przepi³” rodzinê – pi³ nadal 
samotnie „pod œledzika” i tak by³o codziennie i jest nadal. Jeœli taki cz³owiek mieszka          
z kimœ z rodziny, kto pije albo z pij¹c¹ partnerk¹ to obostrzenia zwi¹zane z pandemi¹ nie 
by³y dla niego trudne do zachowania. Pocieszaj¹ce jest to, ¿e w te œwiêta nie zauwa¿y³em 
nikogo, kto ze wzglêdu na upicie siê nie móg³ utrzymaæ siê na nogach i przewraca³ siê id¹c 
do domu . W poprzednich latach widzia³em takie osoby i pod tym wzglêdem by³y to 
ŒWIÊTA INNE NI¯ ZWYKLE.

inne ni¿ zwykle

œwiêta 

J a k   k o n t r o l o w a æ   s w o j e   p i c i e ? 

5 porad 

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk.



Zacznij Nowy Rok z Bibliotek¹ Publiczn¹ Gminy Miñsk Mazowiecki z sie-
dzib¹ w Stojad³ach, która zmienia siê dla Czytelników. Mimo, ¿e istnieje od 
1962 roku to nadal zaskakuje.
Od 1 stycznia br. zmieniamy godziny pracy biblioteki:

poniedzia³ek  9.00-17.00
wtorek 9.00-17.00
œroda 7.00-15.00
czwartek 9.00-17.00
pi¹tek 10.00-18.00

Biblioteka posiada bogaty ksiêgozbiór ponad 25 tysiêcy woluminów, czy-
telnicy mog¹ skorzystaæ z ponad 20 tytu³ów czasopism, w czytelni interne-
towej - bezp³atny internet na 12 stanowiskach komputerowych. Oferujemy 
szeroki wachlarz nowoœci wydawniczych, od literatury dla dzieci, po literatu-
rê polsk¹, poradniki, literaturê regionaln¹, podró¿nicz¹, ksi¹¿ki  historyczne. 
Czytelnicy mog¹ skorzystaæ z elektronicznego katalogu (dostêpny przez In-
ternet), mog¹ rezerwowaæ i prolongowaæ ksi¹¿ki przez Internet. Na stronie  
internetowej biblioteki czytelnicy maj¹ mo¿liwoœæ proponowania zakupu 
ksi¹¿ek do biblioteki. Zapraszamy do biblioteki, ka¿dy nowy czytelnik, 
który zapisze siê do biblioteki w styczniu, w lutym otrzyma pakiet powital-
ny. Zachêcamy do zagl¹dania na stronê internetow¹ biblioteki www.bp-
gminamm.pl oraz do obserwowania profilu facebookowego BPG Miñsk 
Mazowiecki w Stojad³ach. 
A z Nowym Rokiem nowy konkurs. Biblioteka przy wspó³pracy ze Szko³¹ 
Podstawow¹ im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Niedzia³ce organizuje 
Wojewódzki Konkurs Fotograficzny pt. „Polska pieœñ patriotyczna w obiek-
tywie". Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV-VIII Szkó³ Podstawo-
wych z województwa mazowieckiego. Patronat nad konkursem obj¹³ 
Starosta Miñski, Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki, Dyrektor Studium Jêzy-
ków Obcych w Miñsku Mazowieckim. Konkurs trwa od dnia 7 grudnia 
2020 roku do 17 lutego 2021 roku.
Regulamin Konkursu dostêpny jest na stronie internetowej www.spnie-
dzialka.edupage.org oraz www.bpgminamm.pl.
Na zwyciêzców czekaj¹ atrakcyjne nagrody. 

Urszula Mastalerz

Wybra³a: Wies³awa Leszczyñska-BuczekB i b l i o t e c z n e n o w o œ c i
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Wyspa kobiet morza
Mi-ja i Young-sook, dziewczêta z kore-
añskiej wyspy Jeju, traktuj¹ siê jak sio-
stry, chocia¿ wywodz¹ siê z ró¿nych œro-
dowisk. Po osi¹gniêciu odpowiedniego 
wieku obie rozpoczynaj¹ pracê na morzu  
w kobiecej grupie nurkowej, której prze-
wodzi matka Young-sook. Przyjació³ki 
wiedz¹, ¿e od tej chwili ich ¿ycie bêdzie 
pe³ne emocji, ale tak¿e obowi¹zków        
i niebezpieczeñstw. Mieszkañcy Jeju 
tkwi¹ pomiêdzy zwaœnionymi potêgami. 
Mi-ja jest córk¹ japoñskiego kolaboran-
ta; jej pochodzenie to piêtno na ca³e ¿y-
cie. Young-sook przysz³a na œwiat w ro-
dzie o d³ugich tradycjach haenyeo. Ma 
przej¹æ funkcjê matki i kierowaæ grup¹ 
p³ywaczek ze swojej wsi. Po setkach 
wspólnych udanych nurkowañ dziewczê-
ta ³¹czy mocna wiêŸ. Bohaterki nie mog¹ 
jednak przypuszczaæ, ¿e ich przyjaŸñ 
zostanie poddana najciê¿szej próbie.
W tej piêknej, g³êbokiej powieœci odma-
lowano œwiat, w którym kobiety rz¹dz¹    
i wykonuj¹ niebezpieczn¹ pracê fizycz-
n¹, a mê¿czyŸni opiekuj¹ siê dzieæmi. To 
klasyczna opowieœæ Lisy See, podejmu-
j¹ca temat kobiecej przyjaŸni i przemo¿-
nych si³, które j¹ kszta³tuj¹.

Bêkarty pañszczyzny
Do czego doprowadziæ mog¹ g³ód i ciê¿ka praca? I kiedy 
wyzysk staje siê nie do zniesienia?  W swojej najnowszej 
ksi¹¿ce Micha³ Rauszer odpowiada na te i inne pytania,         
a tak¿e analizuje historyczny fenomen buntów ch³opskich. 
Wykorzystuj¹c interdyscyplinarne narzêdzia, przygl¹da siê 
wybuchaj¹cym w ca³ej Europie antyfeudalnym wojnom 
ch³opskim i dziewiêtnastowiecznej rabacji galicyjskiej.
Rauszer nie rozpatruje tych wydarzeñ w kategoriach sponta-
nicznych czy zorganizowanych wyst¹pieñ politycznych, nie 
ogranicza siê równie¿ do stworzenia kroniki walki klasowej. 
Bunty ch³opskie okazuj¹ siê bowiem jednym z kluczowych 
procesów konstruowania kultury oporu, która w swoich 
zró¿nicowanych i determinowanych historycznie przeja-
wach mo¿e byæ inspiruj¹ca tak¿e dzisiaj.

Od mikmala do zazuli
MIKMAKI w CYNKACH chodz¹ po ulicach Szczecina!
W Grudzi¹dzu dzieci robi¹ SZNEKI, a Lubawa pe³na jest 
weso³ych FOFELKÓW. FIKSMATYNTA zape³niaj¹ gnieŸ-
nieñskie szuflady, chocia¿ w Czêstochowie mog¹ byæ te¿ 
pakowane w ZRYWKI. Co oznaczaj¹ te tajemnicze s³owa? 
Dowiesz siê czytaj¹c ksi¹¿kê Micha³a Rusinka, który wybra³ 
siê w podró¿ po Polsce œladami regionalizmów. W atlasie wy-
jaœnia ich znaczenie za pomoc¹ opisów i wierszyków. Czy na 
KLOPSZTANDZE, czy w czasie SI¥PAWICY nie róbcie 
sobie SIUPY i poznajcie s³owa u¿ywane przez mieszkañców 
polskich miast, miasteczek i wsi.

N O W Y R O K z B I B L I O T E K ¥ 



KONKURS NA PROJEKT LOGO
Gminy Miñsk Mazowiecki 

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki og³asza konkurs na projekt Logo 
Gminy Miñsk Mazowiecki. Zwyciêska praca bêdzie inspiracj¹ do 
opracowania docelowego Logo Gminy Miñsk Mazowiecki. Celem 
konkursu jest w³¹czenie mieszkañców i sympatyków regionu w proces 
tworzenia znaku identyfikacyjnego i promocyjnego Gminy Miñsk 
Mazowiecki. Ju¿ teraz ka¿dy z Was mo¿e stworzyæ projekt, który 
najlepiej charakteryzuje gminê.
Masz wiêcej pomys³ów? Œwietnie! W konkursie mo¿esz z³o¿yæ 1, 2 lub 
3 projekty! Zwyciêzca konkursu otrzyma kartê podarunkow¹ o war-
toœci 1 000 z³.- Konkurs trwa do 28 lutego 2021 r. Nades³ane prace 
bêd¹ oceniane pod wzglêdem nastêpuj¹cych kryteriów:
wartoœci projektowe: 
zgodnoœæ projektu z za³o¿eniami konkursu, oddanie charakteru Gminy 
Miñsk Mazowieckiej, estetyka projektu oraz spójny dobór kolorystyki  
i formy
wartoœci marketingowe: ³atwoœæ zapamiêtania i rozpoznawania, ory-
ginalnoœæ pomys³u, ³atwoœæ konstrukcji znaku, jednoznaczne skoja-
rzenia z regionem
wartoœci u¿ytkowe: czytelnoœæ i funkcjonalnoœæ pod wzglêdem wielo-
rakiego zastosowania promocyjno-informacyjnego, w tym: mo¿liwoœæ 
skalowania, powielania i przenoszenia na ró¿nych noœnikach, utrzyma-
nie efektu w wersji czarno-bia³ej jak i kolorowej.
Jak z³o¿yæ pracê w konkursie ? Nic prostszego !
Prace nale¿y sk³adaæ w wersji elektronicznej (JPG, PDF, PNG) na 
noœnikach elektronicznych lub w formie za³¹cznika do wiadomoœci     
e-mail. Zg³oszenia mo¿na dokonaæ na 3 sposoby:
• osobiœcie w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki
• przesy³aj¹c na adres Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki,
  ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki
• przesy³aj¹c w wiadomoœci e-mail na adres: 
promocja@minskmazowiecki.pl
Zapoznaj siê z regulaminem i weŸ udzia³ w konkursie. Liczy siê pomy-
s³owoœæ i kreatywnoœæ! Przedstaw symbol, który najbardziej kojarzy  
Ci siê z Gmin¹ Miñsk Mazowiecki !

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Œwiêta Bo¿ego Narodzenia to czas niezwyk³y, zwi¹zany z tradycjami i obrzêdami. W dobrym prze¿yciu 
Bo¿ego Narodzenia pomaga œwiadome pielêgnowanie tradycyjnych zwyczajów i rytua³ów œwi¹tecznych. 
W Publicznym Przedszkolu „Akwarelka" przywi¹zujemy do tego szczególn¹ uwagê, dlatego œwi¹teczna 
atmosfera zapanowa³a u nas ju¿ od Miko³ajek. Coraz czêœciej pojawia³y siê czerwone elementy strojów,      
z sal p³ynê³y dŸwiêki kolêd, po korytarzu niós³ siê zapach pierniczków, a z gazetek zerka³y sylwetki wyko-
nanych przez dzieci reniferków i anio³ków.
Nie zabrak³o równie¿ œwi¹tecznych wystêpów artystycznych. Co prawda, w tym roku by³y to wystêpy 
wyj¹tkowe, bez zaproszonych goœci, za to przed obiektywem kamery, lecz nie zniechêci³o to ma³ych 
aktorów. Jako pierwsze, niespodziankê swoim rodzicom zrobi³y najm³odsze dzieci z grypy Smerfy, które 18 
grudnia przedstawi³y zimowo-œwi¹teczny program artystyczny pt. „Œwi¹teczne ba³wanki", zaœ trzy dni 
póŸniej œredniaki z grupy Gumisie zaprezentowa³y swoje umiejêtnoœci wokalne w utworze „Silent night". 
Oba przedstawienia by³y wyj¹tkowe i magiczne. Mali aktorzy, prezentowali siê wspaniale na tle zimowej 
dekoracji. Wszyscy artyœci z du¿ym przejêciem i zaanga¿owaniem wcielali siê w swoje role, a uœmiech nie 
znika³ z ich twarzy. Dope³nieniem wystêpów by³y w³asnorêcznie wykonane przez dzieci upominki dla 
rodziców.
Pamiêtaj¹c o by³ych pracownikach naszego przedszkola oraz zaprzyjaŸnionych mieszkañcach Nowych 
Osin, najstarsze przedszkolaki z grupy Muminki w ramach akcji MEN - Razem na Œwiêta wykona³y i osobiœcie 
dorêczy³y do skrzynek, œwi¹teczne karty z ¿yczeniami. By³ to dla nas bardzo pracowity, lecz zarazem piêkny 
czas. A pachnia³ cynamonem, lukrem i…mi³oœci¹.

,,Jest taki czas, co ³zy w œmiech zamienia,

 jest taka moc, co smutek w radoœæ przemienia,

 jest taka si³a, co spe³nia marzenia... 

To w³aœnie magia Œwi¹t Bo¿ego Narodzenia.„

Opracowa³a: Sylwia Buczek

AKWARELKA



ponad 25 lat
doœwiadczeñ

milion
zrobionych zdjêæ

latamy
filmujemy

fotografujemy
 

604 44 22 45
jacek@modelex.pl

zdjêcia i filmy z lotu ptakazdjêcia i filmy z lotu ptaka

dokumentacje prowadzonych inwestycji

tereny pod inwestycje drogowe

akweny, prace melioracyjne

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

uprawy leœne - ocena stanu zadrzewienia

obiekty sakralne - œwi¹tynie, cmentarze

promocja obiektów turystycznych: hoteli, pensjonatów itp.

nieruchomoœci - zdjêcia dokumentacyjne do ofert sprzeda¿y

promocja miast i gmin - zdjêcia panoramiczne i punktowe 

 


