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W numerze

Szanowni Pañstwo,

Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Wielkanocne kojarz¹ siê 
ka¿demu z nas  z wyj¹tkowym czasem - z jednej 
strony z piêknymi i pe³nymi tajemnic obrzêda-
mi religijnymi, a z drugiej – z budz¹c¹ siê po 
zimie przyrod¹.
Jednak tegoroczna Wielkanoc po raz kolejny 
bêdzie dla nas inna ni¿ zwykle. Nieustaj¹ca od 
ponad roku pandemia koronowirusa, która za-
miast s³abn¹æ, przybiera coraz to nowsze i groŸ-
niejsze dla nas oblicza, rujnuj¹c tym samym 
wielowiekowe tradycje i pozbawiaj¹c nas przede wszystkim mo¿liwoœci odwie-
dzenia najbli¿szych z rodzinnego grona.
Dlatego te¿, mimo zmêczenia i ogólnego zniechêcenia ci¹g³ymi obostrzeniami,  
zostañmy w domu, nie organizujmy rodzinnych i przyjacielskich spotkañ. Pomi-
mo s³onecznej, wiosennej pogody, zachêcaj¹cej do spacerów, pozostañmy w do-
mach. W trakcie Œwi¹t Wielkanocnych, nie odwiedzajmy siê, nie spotykajmy siê 
z rodzin¹, wyœlijmy im ¿yczenia, porozmawiajmy telefonicznie. Zrezygnujmy 
wyj¹tkowo z osobistego uczestnictwa w koœcielnych liturgiach Triduum Pas-
chalnego i wielkanocnych, wybieraj¹c transmisjê radiow¹ czy telewizyjn¹.
Z pewnoœci¹ ka¿dy z nas zdaje sobie sprawê, ¿e to bardzo trudne, szczególnie dla 
starszych osób, ale to jedyne w³aœciwe wyjœcie w tej sytuacji. B¹dŸmy odpo-
wiedzialnym spo³eczeñstwem, bo teraz to w du¿ej mierze od nas zale¿y, jaki 
bêdzie dalszy przebieg epidemii w Polsce. Nie zapominajmy jednak, ¿e czas  
Œwi¹t Wielkiej Nocy, Nocy Zmartwychwstania to œwiêto zwyciêstwa dobra nad 
z³em, triumfu mi³oœci, triumfu ¿ycia, które nie ma koñca. Niech ten wyj¹tkowy 
czas zwyciêstwa ¿ycia nad œmierci¹, zwyciêstwa wiary nad zw¹tpieniem, 
odrodzenia optymizmu, utrzyma nasze nadzieje i marzenia w mocy.

Spokojnych Œwi¹t Wielkiej Nocy

foto - MODELX

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

¯yczê Pañstwu pogody ducha, wiary i nadziei,
¿e ten wyj¹tkowo niekorzystny czas niebawem minie

i wszyscy wrócimy do stanu, który znamy sprzed 2020 roku. 
Niech tegoroczna Wielkanoc bêdzie dla nas wszystkich 

czasem wytchnienia od pracy i problemów dnia 
codziennego. Niech te œwiêta przepe³ni¹ nas wszystkich 

radoœci¹ i nadziej¹, a wiara w Zmartwychwstanie Chrystusa 
– œwiadectwo zwyciêstwa ¿ycia nad œmierci¹ – umacnia nas 

w walce z niewidzialnym wrogiem,
jakim jest pandemia koronawirusa.

W marcu tak¿e obchodziliœmy:

8 marca – Dzieñ Kobiet
10 marca – Dzieñ Mê¿czyzny

11 marca – Dzieñ So³tysa

Z tej okazji sk³adamy najserdeczniejsze ¿yczenia 
i du¿o zdrowia, tak potrzebnego

w obecnych czasach
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A  k t u a l n o œ c i

Uchwa³y RG z dn. 25 lutego Stop po¿arom traw i lasów! 

Nr XXV.229.2021 Rady Gminy w sprawie zmian 
w bud¿ecie Gminy Miñsk Maz. na 2021 rok
Nr XXV.230.2021 Rady Gminy w sprawie zmian 
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Miñsk Mazowiecki na lata 2021-2028
Nr XXV.231.2021 Rady Gminy w sprawie po-
wierzenia Wójtowi Gminy Miñsk Mazowiecki 
uprawnienia do stanowienia o wysokoœci cen     
i op³at na cmentarzu komunalnym w Ignacowie
Nr XXV.232.2021 Rady Gminy w sprawie prze-
kazania œrodków finansowych na Fundusz 
Wsparcia Policji Komendy Wojewódzkiej w War- 
szawie z  przeznaczeniem na dofinansowanie za-
kupu samochodu dla Komendy Powiatowej 
Policji w Miñsku Mazowieckim
Nr XXV.233.2021 Rady Gminy w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miñ-
skiemu na pokrycie czêœci wydatków zwi¹-
zanych z realizacj¹ zadania pn. „Przebudowa 
drogi powiatowej nr 2748W Rzakta  Józefów do 
drogi nr 50 od km 4+454 do km 4+900”
Nr XXV.234.2021 Rady Gminyw sprawie 
przyjêcia „Programu Ochrony Œrodowiska dla 
Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 2021-2024    
z perspektyw¹ na lata 2025-2028”
Nr XXV.235.2021 Rady Gminy w sprawie 
„Programu opieki nad zwierzêtami bezdom-
nymi oraz zapobieganiu bezdomnoœci zwierz¹t 
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki”
Nr XXV.236.2021 Rady Gminy w sprawie roz-
patrzenia skargi na dzia³alnoœæ Kierownika 
Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej   
w Miñsku Mazowieckim
Nr XXV.237.2021 Rady Gminy w sprawie roz-
patrzenia petycji z³o¿onej w interesie publicz-
nym
Nr XXV.238.2021 Rady Gminy w sprawie roz-
patrzenia petycji z³o¿onej w interesie publicz-
nym

Pomoc zwierzêtomPomoc zwierzêtom

Nasz stosunek do „braci mniejszych” jest miar¹ 
naszego cz³owieczeñstwa. Pamiêtajmy, ¿e 
zwierzêta udomowione s¹ skazane tylko na na-
sz¹ opiekê. Pozbawiaj¹c jej, skazujemy je na 
wielkie cierpienia. Decyduj¹c siê na psa lub kota 
mieszkaj¹cego w domu opiekunowie bior¹ na 
siebie du¿¹ odpowiedzialnoœæ za ich dobrostan.
Nie b¹dŸmy tak¿e obojêtni na cierpienia innych 
czworonogów. Zagubionych, porzuconych, 
chorych. Zauwa¿one zwierzêta bezdomne, 
ranne b¹dŸ zaniedbane nale¿y zg³aszaæ w go-
dzinach pracy urzêdu pod numerem telefonu: 
25  756  25  40.
Poza godzinami pracy urzêdu oraz w weekendy 
Powiatowemu Centrum Zarz¹dzania Kryzyso-
wego przyjmuj¹cemu zg³oszenia pod numerem 
telefonu: 25  758  62 64.

Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ w Miñsku Mazo-
wieckim przedstawia bogat¹ ofertê ró¿nych form 
s³u¿by w Wojsku Polskim. Oferta jest skierowa-
na do wszystkich mieszkañców z administro-
wanego terenu /powiat miñski i wêgrowski/. 
Przedstawione informacje s¹ wa¿ne dla poten-
cjalnych chêtnych zw³aszcza teraz w czasie pa-
nuj¹cej pandemii COVID  19. Z przedstawio-
nych propozycji mog¹ skorzystaæ zarówno mê¿-
czyŸni, jak i kobiety posiadaj¹cy polskie oby-
watelstwo, w wieku 18-55 lat w korpusie szere-
gowych i 63 lat w korpusie podoficerskim i ofi-
cerskim, dobry stan zdrowia (kat. A) i wykszta³-
cenie w zale¿noœci od formy s³u¿by min. gimna-
zjalne (podstawowe), a w przypadku uczelni woj-
skowych œrednie z matur¹. W porównaniu z ro-
kiem ubieg³ym nast¹pi³o wiele zmian upraszcza-
j¹cych procedurê przyjêcia do poszczególnych 
form s³u¿by wojskowej. 
Wiêcej informacji o przedstawionych ofertach 
mo¿na uzyskaæ odwiedzaj¹c WKU w Miñsku 
Mazowieckim, wchodz¹c na stronê internetow¹ 
www.wkuminskmaz.wp.mil.pl lub odwiedzaj¹c 
profil WKU na Facebooku

OFERTA S£U¯BY WOJSKOWEJ

UWAGA! - zmiana na czas letni. W niedzielê 28 
marca przestawiamy zegarki z godz. 2:00 na 
godz.  3:00 (œpimy o godzinê krócej).

Zmiana czasu

Ju¿ od wielu lat prze³om zimy, wiosny oraz przed-
wioœnie to okresy, w których wyraŸnie wzrasta 
liczba po¿arów ³¹k i nieu¿ytków. Wiele osób wypa-
la trawy i nieu¿ytki rolne, t³umacz¹c swoje postê-
powanie chêci¹ u¿yŸniania gleby. Od pokoleñ 
wœród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, 
¿e spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniej-
szy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyœci 
ekonomiczne. Jest to jednak ca³kowicie b³êdne 
myœlenie. Rzeczywistoœæ wskazuje, ¿e wypala-
nie traw prowadzi do nieodwracalnych, nieko-
rzystnych zmian w œrodowisku naturalnym – 
ziemia wyja³awia siê, zahamowany zostaje bar-
dzo po¿yteczny, naturalny rozk³ad resztek roœ-
linnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do 
atmosfery przedostaje siê szereg zwi¹zków che-
micznych bêd¹cych truciznami zarówno dla lu-
dzi jak i zwierz¹t. Wypalanie traw jest równie¿ 
przyczyn¹ wielu po¿arów, które niejedno-
krotnie prowadz¹ niestety tak¿e do wypadków 
œmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach 
œmieræ ponosi kilkanaœcie osób. Trzeba pamiêtaæ, 
¿e po zimie trawy s¹ wysuszone i pal¹ siê bardzo 
szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga 
tak¿e wiatr. Osoby, które wbrew logice decy-
duj¹ siê na wypalanie traw, przekonane s¹ ¿e     
w pe³ni kontroluj¹ sytuacjê i w razie potrzeby,  
w porê zareaguj¹. Niestety myl¹ siê i czasami 
koñczy siê to tragedi¹. Ci, którzy mimo 
wszystko chc¹ ryzykowaæ, musz¹ równie¿ 
liczyæ siê z konsekwencjami w postaci 
wysokich grzywien lub mandatów karnych.

Pomoc zwierzêtomCOVID

Zawsze  noœ maseczkê poza domem!
Zachowaj odstêp co najmniej 2 metry!
Czêsto myj rêce!
Unikaj du¿ych skupisk ludzkich!
Staraj siê wa¿ne sprawy za³atwiaæ on-line!
Nie lekcewa¿ chorobowych objawów!
Myœl o innych!
Zg³oœ siê i zarejestruj w swoim terminie na 
szczepienie!
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Zbli¿aj¹ce siê Œwiêta Wielkanocne kojarz¹ siê 
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strony z piêknymi i pe³nymi tajemnic obrzêda-
mi religijnymi, a z drugiej – z budz¹c¹ siê po 
zimie przyrod¹.
Jednak tegoroczna Wielkanoc po raz kolejny 
bêdzie dla nas inna ni¿ zwykle. Nieustaj¹ca od 
ponad roku pandemia koronowirusa, która za-
miast s³abn¹æ, przybiera coraz to nowsze i groŸ-
niejsze dla nas oblicza, rujnuj¹c tym samym 
wielowiekowe tradycje i pozbawiaj¹c nas przede wszystkim mo¿liwoœci odwie-
dzenia najbli¿szych z rodzinnego grona.
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zostañmy w domu, nie organizujmy rodzinnych i przyjacielskich spotkañ. Pomi-
mo s³onecznej, wiosennej pogody, zachêcaj¹cej do spacerów, pozostañmy w do-
mach. W trakcie Œwi¹t Wielkanocnych, nie odwiedzajmy siê, nie spotykajmy siê 
z rodzin¹, wyœlijmy im ¿yczenia, porozmawiajmy telefonicznie. Zrezygnujmy 
wyj¹tkowo z osobistego uczestnictwa w koœcielnych liturgiach Triduum Pas-
chalnego i wielkanocnych, wybieraj¹c transmisjê radiow¹ czy telewizyjn¹.
Z pewnoœci¹ ka¿dy z nas zdaje sobie sprawê, ¿e to bardzo trudne, szczególnie dla 
starszych osób, ale to jedyne w³aœciwe wyjœcie w tej sytuacji. B¹dŸmy odpo-
wiedzialnym spo³eczeñstwem, bo teraz to w du¿ej mierze od nas zale¿y, jaki 
bêdzie dalszy przebieg epidemii w Polsce. Nie zapominajmy jednak, ¿e czas  
Œwi¹t Wielkiej Nocy, Nocy Zmartwychwstania to œwiêto zwyciêstwa dobra nad 
z³em, triumfu mi³oœci, triumfu ¿ycia, które nie ma koñca. Niech ten wyj¹tkowy 
czas zwyciêstwa ¿ycia nad œmierci¹, zwyciêstwa wiary nad zw¹tpieniem, 
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siebie du¿¹ odpowiedzialnoœæ za ich dobrostan.
Nie b¹dŸmy tak¿e obojêtni na cierpienia innych 
czworonogów. Zagubionych, porzuconych, 
chorych. Zauwa¿one zwierzêta bezdomne, 
ranne b¹dŸ zaniedbane nale¿y zg³aszaæ w go-
dzinach pracy urzêdu pod numerem telefonu: 
25  756  25  40.
Poza godzinami pracy urzêdu oraz w weekendy 
Powiatowemu Centrum Zarz¹dzania Kryzyso-
wego przyjmuj¹cemu zg³oszenia pod numerem 
telefonu: 25  758  62 64.

Wojskowa Komenda Uzupe³nieñ w Miñsku Mazo-
wieckim przedstawia bogat¹ ofertê ró¿nych form 
s³u¿by w Wojsku Polskim. Oferta jest skierowa-
na do wszystkich mieszkañców z administro-
wanego terenu /powiat miñski i wêgrowski/. 
Przedstawione informacje s¹ wa¿ne dla poten-
cjalnych chêtnych zw³aszcza teraz w czasie pa-
nuj¹cej pandemii COVID  19. Z przedstawio-
nych propozycji mog¹ skorzystaæ zarówno mê¿-
czyŸni, jak i kobiety posiadaj¹cy polskie oby-
watelstwo, w wieku 18-55 lat w korpusie szere-
gowych i 63 lat w korpusie podoficerskim i ofi-
cerskim, dobry stan zdrowia (kat. A) i wykszta³-
cenie w zale¿noœci od formy s³u¿by min. gimna-
zjalne (podstawowe), a w przypadku uczelni woj-
skowych œrednie z matur¹. W porównaniu z ro-
kiem ubieg³ym nast¹pi³o wiele zmian upraszcza-
j¹cych procedurê przyjêcia do poszczególnych 
form s³u¿by wojskowej. 
Wiêcej informacji o przedstawionych ofertach 
mo¿na uzyskaæ odwiedzaj¹c WKU w Miñsku 
Mazowieckim, wchodz¹c na stronê internetow¹ 
www.wkuminskmaz.wp.mil.pl lub odwiedzaj¹c 
profil WKU na Facebooku

OFERTA S£U¯BY WOJSKOWEJ

UWAGA! - zmiana na czas letni. W niedzielê 28 
marca przestawiamy zegarki z godz. 2:00 na 
godz.  3:00 (œpimy o godzinê krócej).

Zmiana czasu

Ju¿ od wielu lat prze³om zimy, wiosny oraz przed-
wioœnie to okresy, w których wyraŸnie wzrasta 
liczba po¿arów ³¹k i nieu¿ytków. Wiele osób wypa-
la trawy i nieu¿ytki rolne, t³umacz¹c swoje postê-
powanie chêci¹ u¿yŸniania gleby. Od pokoleñ 
wœród wielu ludzi panuje bowiem przekonanie, 
¿e spalenie trawy spowoduje szybszy i bujniej-
szy jej odrost, a tym samym przyniesie korzyœci 
ekonomiczne. Jest to jednak ca³kowicie b³êdne 
myœlenie. Rzeczywistoœæ wskazuje, ¿e wypala-
nie traw prowadzi do nieodwracalnych, nieko-
rzystnych zmian w œrodowisku naturalnym – 
ziemia wyja³awia siê, zahamowany zostaje bar-
dzo po¿yteczny, naturalny rozk³ad resztek roœ-
linnych oraz asymilacja azotu z powietrza. Do 
atmosfery przedostaje siê szereg zwi¹zków che-
micznych bêd¹cych truciznami zarówno dla lu-
dzi jak i zwierz¹t. Wypalanie traw jest równie¿ 
przyczyn¹ wielu po¿arów, które niejedno-
krotnie prowadz¹ niestety tak¿e do wypadków 
œmiertelnych. Rocznie w tego rodzaju zdarzeniach 
œmieræ ponosi kilkanaœcie osób. Trzeba pamiêtaæ, 
¿e po zimie trawy s¹ wysuszone i pal¹ siê bardzo 
szybko. W rozprzestrzenianiu ognia pomaga 
tak¿e wiatr. Osoby, które wbrew logice decy-
duj¹ siê na wypalanie traw, przekonane s¹ ¿e     
w pe³ni kontroluj¹ sytuacjê i w razie potrzeby,  
w porê zareaguj¹. Niestety myl¹ siê i czasami 
koñczy siê to tragedi¹. Ci, którzy mimo 
wszystko chc¹ ryzykowaæ, musz¹ równie¿ 
liczyæ siê z konsekwencjami w postaci 
wysokich grzywien lub mandatów karnych.

Pomoc zwierzêtomCOVID

Zawsze  noœ maseczkê poza domem!
Zachowaj odstêp co najmniej 2 metry!
Czêsto myj rêce!
Unikaj du¿ych skupisk ludzkich!
Staraj siê wa¿ne sprawy za³atwiaæ on-line!
Nie lekcewa¿ chorobowych objawów!
Myœl o innych!
Zg³oœ siê i zarejestruj w swoim terminie na 
szczepienie!
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Spisz siê, bo liczysz siê dla Polski!

1 kwietnia rozpocznie siê najwiêksze i najwa¿niejsze badanie 
polskiej statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis Powszechny 
Ludnoœci i Mieszkañ. Podczas spisu dowiemy siê m.in. ilu nas jest, 
jacy jesteœmy i w jakich warunkach mieszkamy.
Dane spisowe maj¹ ogromne znaczenie dla przysz³oœci naszego 
kraju, województwa i gminy, dlatego tak wa¿ne jest, ¿eby spisa³ 
siê ka¿dy z nas. 

Spisy powszechne s¹ przeprowadzane na ca³ym œwiecie, a ich rola jest nie do 
przecenienia. W³aœnie dziêki spisom w³adze pañstwowe, regionalne i lo-
kalne maj¹ dostêp do informacji i danych niezbêdnych do podejmowania 
dzia³añ na rzecz spo³eczeñstwa. Spisy ludnoœci maj¹ d³ug¹ tradycjê w Pol-
sce tego rodzaju przedsiêwziêcia s¹ realizowane od ponad 200 lat!
Uczcij 100-lecie pierwszego spisu Niepodleg³ej!
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które przypomina³o 
wspó³czesny spis powszechny, by³a "Lustracja dymów i podanie lud-
noœci" przeprowadzona w 1789 r. na podstawie decyzji Sejmu Cztero-
letniego. Jak mo¿na domyœliæ siê z nazwy, liczono wtedy mieszkañców     
i "dymy", czyli domy wyposa¿one w komin. 
Pierwszy w pe³ni tego s³owa znaczeniu spis powszechny ludnoœci odby³ 
siê w Polsce ju¿ po odzyskaniu niepodleg³oœci. Dla odradzaj¹cej siê 
Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu by³o jednym z priorytetów, ale ze 
wzglêdu na niezwykle trudn¹ sytuacjê m³odego pañstwa uda³o siê go 
zorganizowaæ dopiero w 1921 roku. 
"Pierwszy Powszechny Spis Ludnoœci" pokaza³, ¿e odrodzon¹ Rzecz-
pospolit¹ zamieszkiwa³o 25,7 mln osób. Etniczni Polacy stanowili nieca³e 
70% ludnoœci, najliczebniejsz¹ mniejszoœci¹ narodow¹ byli Ukraiñcy 
(15%). Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ 
odbêdzie siê zatem równo w stulecie pierwszego spisu powszechnego 
odrodzonej Polski.
Spisaæ musi siê KA¯DY!
Zgodnie z ustaw¹ o narodowym spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ 
w 2021 r. obowi¹zkowi spisowemu podlegaj¹: 

- Polacy mieszkaj¹cy w Polsce maj¹cy miejsce zamieszkania (rozu-
miane jako miejsce zameldowania sta³ego lub czasowego, b¹dŸ jako 
miejsce zamieszkania sta³e lub czasowe) w mieszkaniach, zamiesz-
kanych pomieszczeniach niebêd¹cych mieszkaniami lub obiektach 
zbiorowego zakwaterowania,
- cudzoziemcy mieszkaj¹cy w Polsce na sta³e oraz przebywaj¹cy       
w Polsce czasowo (bez wzglêdu na to czy s¹ zameldowani, czy nie)    
w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebêd¹cych 
miesz-kaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
- Polacy, którzy przebywaj¹ czasowo za granic¹ (bez wzglêdu na 
okres przebywania), którzy nie wymeldowali siê z pobytu sta³ego      
w Polsce w zwi¹zku z wyjazdem na sta³e za granicê,
- osoby bezdomne bez dachu nad g³ow¹  obywatele polscy i cudzo-
ziemcy, mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania 
oraz zamieszkane pomieszczenia niebêd¹ce mieszkaniami.

W przypadku osób niepe³noletnich spisu w ich imieniu dokonuj¹ rodzice 
lub prawni opiekunowie. 
Dlaczego spis jest tak wa¿ny?
Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Czteroletni, jak i w mo-
mencie odradzania niepodleg³ej Polski, wynika³y z przeœwiadczenia, ¿e 
wiedza o ludnoœci, jej strukturze i zró¿nicowaniu, jest niezbêdna dla 
sprawnego zarz¹dzania pañstwem. Dziœ jest podobnie prowadzenie ja-
kichkolwiek skutecznych dzia³añ w przestrzeni publicznej wymaga wie-
dzy i danych statystycznych.
Spisy powszechne odbywaj¹ siê w Polsce co 10 lat. Na tyle czêsto, by dane 
spisowe by³y aktualne, ale jednoczeœnie mo¿liwie rzadko, by minima-
lizowaæ koszty i ograniczaæ koniecznoœæ anga¿owania czasu i uwagi 
mieszkañców . 
Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci          
i Mieszkañ 2021 bêd¹ s³u¿yæ do planowania i podejmowania dzia³añ we 
wszystkich najwa¿niejszych dla kraju sferach: w polityce rodzinnej, 
mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej a nawet transportowej. 
Przyk³ad? W trakcie spisu powszechnego bêdziemy proszeni o podanie 
miejsca zamieszkania oraz lokalizacjê miejsca pracy. Dziêki temu 
statystycy sprawdz¹, jak wygl¹daj¹ dojazdy do pracy na poziomie kraju, 

województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli w³adzom lokalnym 
poznaæ potrzeby transportowe mieszkañców i organizowaæ po³¹czenia w 
regionie. 
Dziêki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy dok³adnie przede 
wszystkim sytuacjê demograficzn¹ polskiego spo³eczeñstwa i naszej 
gminy, a tak¿e przyjrzymy siê najwa¿niejszym wyzwaniom zwi¹zanym   
z tym tematem: z jednej strony urodzeniom i dzietnoœci, z drugiej zaœ 
coraz intensywniejszemu starzeniu siê naszego spo³eczeñstwa. Spis to 
równie¿ jedyne badanie daj¹ce pe³ny obraz poziomu wykszta³cenia 
wszystkich mieszkañców, niepe³nosprawnoœci, wyznania czy narodowoœci.
Najlepiej przez Internet  w domu lub w Urzêdzie
Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ 2021 bêdzie 
pierwszym w historii polskich spisów ludnoœci, w którym PODSTA-
WOW¥ I OBOWI¥ZKOW¥ metod¹ bêdzie samospis internetowy.       
W ten sposób statystyka publiczna wychodzi naprzeciw spo³ecznym ocze-
kiwaniom dotycz¹cym mo¿liwoœci elektronicznego za³atwiania spraw 
urzêdowych. 
Dziêki aplikacji spisowej mo¿na siê spisaæ wygodnie i bezpiecznie          
w domu o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. Aplikacja spisowa bêdzie 
dostêpna na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do 
koñca spisu.  
Osoby, które nie maj¹ w domu komputera i Internetu, powinny zg³osiæ siê 
do Urzêdu Gminy/Miasta. W ka¿dej gminie w Polsce bêdzie funkcjo-
nowaæ miejsce do samospisu internetowego, bêdzie te¿ mo¿na liczyæ na 
wsparcie wyznaczonego pracownika Urzêdu. Ze wzglêdu na ograniczenia 
epidemiczne, warto wczeœniej zadzwoniæ do Urzêdu Gminy/Miasta i za-
pytaæ o mo¿liwoœæ spisania siê.
Rachmistrz osobiœcie lub telefonicznie
Z osobami, które nie spisz¹ siê przez Internet skontaktuje siê rachmistrz 
spisowy. W sumie na terenie województwa mazowieckiego bêdzie ich   
2,5 tys., z czego 750 w Warszawie. Osoby bêd¹ce rachmistrzami przesz³y 
specjalne szkolenie zakoñczone egzaminem. Musia³y te¿ z³o¿yæ przy-
siêgê zachowania tajemnicy statystycznej  nie wolno im pod ¿adnym po-
zorem ujawniaæ i przekazywaæ informacji uzyskanych podczas wywia-
dów spisowych.
Praca rachmistrzów spisowych bêdzie siê odbywaæ na dwa sposoby: po-
przez wywiad bezpoœredni i telefoniczny. Forma prowadzonych wywiadów 
bêdzie zale¿eæ od sytuacji epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów. 
W razie w¹tpliwoœci co do to¿samoœci rachmistrza warto skontaktowaæ 
siê z infolini¹ spisow¹ pod numerem 22 279 99 99 (dostêpna od 15 marca). 
WA¯NE! Jeœli zg³osi siê do nas lub zadzwoni rachmistrz spisowy, musimy 
siê zgodziæ na rozmowê i nie mo¿emy ju¿ poprosiæ o mo¿liwoœæ samo-
dzielnego spisania siê przez Internet. Dlatego warto jak najszybciej sko-
rzystaæ z aplikacji spisowej i wype³niæ obowi¹zek spisowy w dogodnym 
dla siebie momencie.
Nie bêdzie sprawdzany maj¹tek ani telewizory
W trakcie spisu powszechnego nie bêd¹ zbierane ¯ADNE informacje 
dotycz¹ce maj¹tku, oszczêdnoœci czy posiadanych kosztownoœci.
Równie¿ w czêœci formularza dotycz¹cej zasobów mieszkaniowych NIE 
BÊDZIE pytañ o wartoœæ nieruchomoœci. 
Rachmistrz mo¿e zadawaæ pytania WY£¥CZNIE zawarte w formularzu 
spisowym. Nie ma zatem np. prawa sprawdzaæ, czy mamy w domu od-
biornik radiowy lub telewizyjny i czy op³acamy za niego abonament. 
Jeœli ktoœ mimo wszystko ma jakieœ w¹tpliwoœci i woli mieæ samodzieln¹ 
kontrolê nad treœci¹ odpowiedzi w formularzu spisowym, powinien 
wybraæ aplikacjê spisow¹ i jak najszybciej j¹ wype³niæ. 
Mieszkañców województwa mazowieckiego zachêcamy do œledzenia 
strony internetowej Urzêdu Statystycznego w Warszawie  bêd¹ na nich 
czekaæ ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!
Wiêcej informacji znajduje siê na stronie https://spis.gov.pl. 

Okres potopu szwedzkiego dla Rzeczypospolitej by³ katastrof¹. Nie 
tylko zahamowano ruch osadniczy i rozwój gospodarczy, ale dotych-
czasowe miasteczka cofnê³y siê pod wzglêdem liczby ludnoœci, czego 
efektem by³ ich regres. Czêœæ z nich utraci³a prawa miejskie w drugiej 
po³owie XIX w. Wtedy te¿ w strukturze administracji terytorialnej na 
dobre przyjê³a siê jednostka okreœlana jako gmina, która funkcjonuje  
z ma³ymi przerwami do dziœ. Zanim to nast¹pi³o nale¿y wspomnieæ    
o upadku pañstwa polskiego pod koniec XVIII w., który nast¹pi³ w wy- 
niku rozbiorów Rzeczypospolitej przez absolutne monarchie: Rosjê, 
Austriê i Prusy. Po trzecim rozbiorze obszary wchodz¹ce do obecnej 

Gmina Miñsk Mazowiecki na tle
potopu szwedzkiego i rozbiorów polski

 HISTORIÊ HISTORIÊ

Materia³ powsta³ dziêki wspó³pracy z Januszem Kuligowskim

gminy Miñsk Mazowieckim znalaz³y siê w zaborze austriackim,       
w tzw. Nowej Galicji i przez krótki okres by³y zwi¹zane z depar-
tamentem siedleckim. W okresie Ksiêstwa Warszawskiego na krótko 
odzyskano niepodleg³oœæ, któr¹ ponownie utracono wraz z upadkiem 
Napoleona. 
Od 1815 r. Miñsk z przyleg³oœciami znalaz³ siê w zaborze rosyjskim, 
w którym pozosta³ a¿ do czasów I wojny œwiatowej, tj. do sierpnia 
1915 r. W okresie Królestwa Kongresowego, funkcjonuje obwód 
stanis³awowski z siedzib¹ w Miñsku, który nale¿a³ do województwa 
mazowieckiego. W okresie powstania listopadowego 1830-1831 zno-
wu na krótko odzyskaliœmy wolnoœæ. Polacy walczyli o ni¹ z potê¿n¹ 
Rosj¹ cara Miko³aja I. Rosyjska armi¹ interwencyjna pod dowódz-
twem, najpierw feldmarsza³ka Iwana Dybicza, a nastêpnie przez 
feldmarsza³ka Iwana Paszkiewicza, póŸniejszego namiestnika Kró-
lestwa Polskiego. Do bitew i potyczek dochodzi³o tak¿e w okolicach 
Miñska. Wymieniæ nale¿y walki wzd³u¿ traktu brzeskiego, najnowo-
czeœniej drogi bitej w Królestwie Polskim wybudowanej w latach 
1818-1823, od Ka³uszyna po sam Grochów oraz potyczk¹ pod 
Cygank¹ (18 lutego) i póŸniejsze pod Miñskiem w samym mieœcie    
w kwietniu 1831 i te najkrwawsze w lipcu 1831 r. W tym ostatnim 
starciu walki toczy³y siê w Miñsku i pobliskiej Targówce, ale te¿       
w Brzózem w okolicach Mistowa i Ka³uszyna. Ten zryw niepodle-
g³oœciowy zakoñczy³ siê klêsk¹, przypieczêtowan¹ zniesieniem auto-
nomii Królestwa Polskiego i budow¹ cytadeli w Warszawie, która 
mia³a trzymaæ w ryzach mieszkañców stolicy. 
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Historia to nasza przesz³oœæ, fakty i daty, przywo³ania… „pamiêæ i to¿sa-
moœæ”. Sta³y siê, minê³y. Ale Ona zawsze odkrywa nowe karty i ka¿e  zwe-
ryfikowaæ to, co ju¿ uporz¹dkowaliœmy. Jednak, czy czêsto gorzka refleksja 
nad przesz³oœci¹ pomaga w planowaniu przysz³oœci? A wiêc nadal snujemy 
plany i marzymy o ich realizacji. Mo¿e… tak, prawdopodobnie, myœleli 
ostatni walcz¹cy o Wolnoœæ ̄ o³nierze Niez³omni? 
Bowiem nie wiemy, jak potoczy siê przysz³oœæ. Jednak, kto nie zna his-
torii w³asnego narodu, ten jest skazany na jej powtórzenie. 
1 marca 2021 roku przy kamieniu „Inki” w ogrodach salezjañskich przy 
Koœciuszki 27, w warunkach pandemii, spotka³y siê ró¿ne pokolenia, by 
po raz kolejny spojrzeæ w przesz³oœæ. 
Przesz³oœæ z przysz³oœci¹ po³¹czy³y przywo³ane s³owa salezjanina, pry-
masa Polski, kardyna³a Augusta Hlonda: „Nie zginê³aœ, Polsko! Nie da-
remne s¹ te cierpienia ani krew, ani te mogi³y i b³agania, ani ten hart duszy, 
ani ta ¿¹dza wolnoœci.  Wzbogaci³y one nasz duchowy skarbiec narodowy, 
stanowi¹c kapita³ bezcennych wartoœci, z którego pokolenia, od nas szczêœ-
liwsze a wdziêczne, czerpaæ bêd¹”. 
Pogr¹¿eni w refleksji nad wartoœci¹ Ojczyzny, nad przesz³oœci¹ i przy-
sz³oœci¹, oddaliœmy ho³d tym, których cierpienia i krew nie by³y darem-
ne. Na uroczystoœæ przybyli przewodnicz¹cy Powiatowej Rady do spraw 
Kombatantów Tomasz Górny oraz przedstawiciele lokalnych w³adz sa-

1 marca
Narodowy Dzieñ Pamiêci

¯o³nierzy Wyklêtych.

„Wszystko staje siê jednym: ¿ywe i umar³e. Wszystko splata siê w jedn¹ narodow¹ 
pamiêæ. Ona przesz³oœci i przysz³oœci siêga”  (Artur Oppman, Piêciu poleg³ych)

morz¹dowych: starosta miñski Antoni Jan Tarczyñski, burmistrz miasta 
Marcin Jakubowski i wójt gminy Miñsk Mazowiecki Antoni Janusz 
Piechoski, a tak¿e reprezentanci s³u¿b mundurowych: 23. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego oraz Garnizonu Miñsk Mazowiecki, Centrum Szkolenia 
¯andarmerii, Oddzia³u Specjalnego ¯andarmerii w Miñsku Mazowiec-
kim, 2. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Miñsku Mazowieckim, 
Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ, Komendy Powiatowej Policji oraz Ko-
mendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Nie zabrak³o równie¿ 
delegacji Zwi¹zku Harcerskiego Polskiego i Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej. Szko³y z powiatu miñskiego reprezentowa³y delegacje Zespo³u 
Szkó³ Ekonomicznych, Szko³y Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II oraz 
Salezjañskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Augusta Czartorys-
kiego. Delegacje z³o¿y³y piêkne, bia³o-czerwone wieñce w naszym szkol-
nym Miejscu Pamiêci Narodowej. Zapalono symboliczne znicze. Ksi¹dz 
dyrektor Ryszard WoŸniak przywo³a³ historiê ostatnich Niez³omnych - data  
1 marca jako Narodowy Dzieñ Pamiêci ̄ o³nierzy Wyklêtych nie jest przy-
padkowa. Tego dnia w 1951 roku, strza³em w ty³ g³owy, rozstrzelano ostat-
nich przywódców IV Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia „Wolnoœæ i Nieza-
wis³oœæ". Cia³a pogrzebano w nieznanym do dziœ miejscu. W odczytanym 
liœcie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy pad³y wa¿ne 
s³owa: „(…) to m³odzi uznali owych zapomnianych bohaterów za swoich".
Nieobecni mogli z³o¿yæ swoje wpisy do ksiêgi pami¹tkowej on-line, co jest 
znakiem naszych czasów i szacunkiem wobec przesz³oœci. 
Uroczystoœæ poprowadzi³a m³odzie¿ Salezjañskiego Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. ks. Augusta Czartoryskiego, a w koñcowych s³owach zebrani 
us³yszeli zaproszenie do spotkania siê za rok. A wiêc z nadziej¹, ¿e Pa-
miêæ, Historia i Przysz³oœæ znowu spotkaj¹ siê we wspólnym miejscu.

Uroczystoœæ pod kamieniem poœwiêconym „Ince”

Tekst: Zofia Zadro¿na - Fotografie: Przemys³aw Pi¹tkowski

„I nie zapomni z grobów tych ¿adnego, co nic nie maj¹… 
Prócz pamiêci naszej." (Artur Oppman)
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Spisz siê, bo liczysz siê dla Polski!

1 kwietnia rozpocznie siê najwiêksze i najwa¿niejsze badanie 
polskiej statystyki publicznej, czyli Narodowy Spis Powszechny 
Ludnoœci i Mieszkañ. Podczas spisu dowiemy siê m.in. ilu nas jest, 
jacy jesteœmy i w jakich warunkach mieszkamy.
Dane spisowe maj¹ ogromne znaczenie dla przysz³oœci naszego 
kraju, województwa i gminy, dlatego tak wa¿ne jest, ¿eby spisa³ 
siê ka¿dy z nas. 

Spisy powszechne s¹ przeprowadzane na ca³ym œwiecie, a ich rola jest nie do 
przecenienia. W³aœnie dziêki spisom w³adze pañstwowe, regionalne i lo-
kalne maj¹ dostêp do informacji i danych niezbêdnych do podejmowania 
dzia³añ na rzecz spo³eczeñstwa. Spisy ludnoœci maj¹ d³ug¹ tradycjê w Pol-
sce tego rodzaju przedsiêwziêcia s¹ realizowane od ponad 200 lat!
Uczcij 100-lecie pierwszego spisu Niepodleg³ej!
Pierwszym badaniem na ziemiach polskich, które przypomina³o 
wspó³czesny spis powszechny, by³a "Lustracja dymów i podanie lud-
noœci" przeprowadzona w 1789 r. na podstawie decyzji Sejmu Cztero-
letniego. Jak mo¿na domyœliæ siê z nazwy, liczono wtedy mieszkañców     
i "dymy", czyli domy wyposa¿one w komin. 
Pierwszy w pe³ni tego s³owa znaczeniu spis powszechny ludnoœci odby³ 
siê w Polsce ju¿ po odzyskaniu niepodleg³oœci. Dla odradzaj¹cej siê 
Rzeczpospolitej przeprowadzenie spisu by³o jednym z priorytetów, ale ze 
wzglêdu na niezwykle trudn¹ sytuacjê m³odego pañstwa uda³o siê go 
zorganizowaæ dopiero w 1921 roku. 
"Pierwszy Powszechny Spis Ludnoœci" pokaza³, ¿e odrodzon¹ Rzecz-
pospolit¹ zamieszkiwa³o 25,7 mln osób. Etniczni Polacy stanowili nieca³e 
70% ludnoœci, najliczebniejsz¹ mniejszoœci¹ narodow¹ byli Ukraiñcy 
(15%). Tegoroczny Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ 
odbêdzie siê zatem równo w stulecie pierwszego spisu powszechnego 
odrodzonej Polski.
Spisaæ musi siê KA¯DY!
Zgodnie z ustaw¹ o narodowym spisie powszechnym ludnoœci i mieszkañ 
w 2021 r. obowi¹zkowi spisowemu podlegaj¹: 

- Polacy mieszkaj¹cy w Polsce maj¹cy miejsce zamieszkania (rozu-
miane jako miejsce zameldowania sta³ego lub czasowego, b¹dŸ jako 
miejsce zamieszkania sta³e lub czasowe) w mieszkaniach, zamiesz-
kanych pomieszczeniach niebêd¹cych mieszkaniami lub obiektach 
zbiorowego zakwaterowania,
- cudzoziemcy mieszkaj¹cy w Polsce na sta³e oraz przebywaj¹cy       
w Polsce czasowo (bez wzglêdu na to czy s¹ zameldowani, czy nie)    
w mieszkaniach, zamieszkanych pomieszczeniach niebêd¹cych 
miesz-kaniami lub obiektach zbiorowego zakwaterowania,
- Polacy, którzy przebywaj¹ czasowo za granic¹ (bez wzglêdu na 
okres przebywania), którzy nie wymeldowali siê z pobytu sta³ego      
w Polsce w zwi¹zku z wyjazdem na sta³e za granicê,
- osoby bezdomne bez dachu nad g³ow¹  obywatele polscy i cudzo-
ziemcy, mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania 
oraz zamieszkane pomieszczenia niebêd¹ce mieszkaniami.

W przypadku osób niepe³noletnich spisu w ich imieniu dokonuj¹ rodzice 
lub prawni opiekunowie. 
Dlaczego spis jest tak wa¿ny?
Inicjatywy spisowe podejmowane przez Sejm Czteroletni, jak i w mo-
mencie odradzania niepodleg³ej Polski, wynika³y z przeœwiadczenia, ¿e 
wiedza o ludnoœci, jej strukturze i zró¿nicowaniu, jest niezbêdna dla 
sprawnego zarz¹dzania pañstwem. Dziœ jest podobnie prowadzenie ja-
kichkolwiek skutecznych dzia³añ w przestrzeni publicznej wymaga wie-
dzy i danych statystycznych.
Spisy powszechne odbywaj¹ siê w Polsce co 10 lat. Na tyle czêsto, by dane 
spisowe by³y aktualne, ale jednoczeœnie mo¿liwie rzadko, by minima-
lizowaæ koszty i ograniczaæ koniecznoœæ anga¿owania czasu i uwagi 
mieszkañców . 
Dane zebrane podczas Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci          
i Mieszkañ 2021 bêd¹ s³u¿yæ do planowania i podejmowania dzia³añ we 
wszystkich najwa¿niejszych dla kraju sferach: w polityce rodzinnej, 
mieszkaniowej, edukacyjnej, zdrowotnej a nawet transportowej. 
Przyk³ad? W trakcie spisu powszechnego bêdziemy proszeni o podanie 
miejsca zamieszkania oraz lokalizacjê miejsca pracy. Dziêki temu 
statystycy sprawdz¹, jak wygl¹daj¹ dojazdy do pracy na poziomie kraju, 

województwa, a nawet gminy. To z kolei pozwoli w³adzom lokalnym 
poznaæ potrzeby transportowe mieszkañców i organizowaæ po³¹czenia w 
regionie. 
Dziêki Narodowemu Spisowi Powszechnemu poznamy dok³adnie przede 
wszystkim sytuacjê demograficzn¹ polskiego spo³eczeñstwa i naszej 
gminy, a tak¿e przyjrzymy siê najwa¿niejszym wyzwaniom zwi¹zanym   
z tym tematem: z jednej strony urodzeniom i dzietnoœci, z drugiej zaœ 
coraz intensywniejszemu starzeniu siê naszego spo³eczeñstwa. Spis to 
równie¿ jedyne badanie daj¹ce pe³ny obraz poziomu wykszta³cenia 
wszystkich mieszkañców, niepe³nosprawnoœci, wyznania czy narodowoœci.
Najlepiej przez Internet  w domu lub w Urzêdzie
Narodowy Spis Powszechny Ludnoœci i Mieszkañ 2021 bêdzie 
pierwszym w historii polskich spisów ludnoœci, w którym PODSTA-
WOW¥ I OBOWI¥ZKOW¥ metod¹ bêdzie samospis internetowy.       
W ten sposób statystyka publiczna wychodzi naprzeciw spo³ecznym ocze-
kiwaniom dotycz¹cym mo¿liwoœci elektronicznego za³atwiania spraw 
urzêdowych. 
Dziêki aplikacji spisowej mo¿na siê spisaæ wygodnie i bezpiecznie          
w domu o dowolnej porze dnia, a nawet nocy. Aplikacja spisowa bêdzie 
dostêpna na stronie internetowej: https://spis.gov.pl/ od 1 kwietnia do 
koñca spisu.  
Osoby, które nie maj¹ w domu komputera i Internetu, powinny zg³osiæ siê 
do Urzêdu Gminy/Miasta. W ka¿dej gminie w Polsce bêdzie funkcjo-
nowaæ miejsce do samospisu internetowego, bêdzie te¿ mo¿na liczyæ na 
wsparcie wyznaczonego pracownika Urzêdu. Ze wzglêdu na ograniczenia 
epidemiczne, warto wczeœniej zadzwoniæ do Urzêdu Gminy/Miasta i za-
pytaæ o mo¿liwoœæ spisania siê.
Rachmistrz osobiœcie lub telefonicznie
Z osobami, które nie spisz¹ siê przez Internet skontaktuje siê rachmistrz 
spisowy. W sumie na terenie województwa mazowieckiego bêdzie ich   
2,5 tys., z czego 750 w Warszawie. Osoby bêd¹ce rachmistrzami przesz³y 
specjalne szkolenie zakoñczone egzaminem. Musia³y te¿ z³o¿yæ przy-
siêgê zachowania tajemnicy statystycznej  nie wolno im pod ¿adnym po-
zorem ujawniaæ i przekazywaæ informacji uzyskanych podczas wywia-
dów spisowych.
Praca rachmistrzów spisowych bêdzie siê odbywaæ na dwa sposoby: po-
przez wywiad bezpoœredni i telefoniczny. Forma prowadzonych wywiadów 
bêdzie zale¿eæ od sytuacji epidemicznej oraz preferencji rachmistrzów. 
W razie w¹tpliwoœci co do to¿samoœci rachmistrza warto skontaktowaæ 
siê z infolini¹ spisow¹ pod numerem 22 279 99 99 (dostêpna od 15 marca). 
WA¯NE! Jeœli zg³osi siê do nas lub zadzwoni rachmistrz spisowy, musimy 
siê zgodziæ na rozmowê i nie mo¿emy ju¿ poprosiæ o mo¿liwoœæ samo-
dzielnego spisania siê przez Internet. Dlatego warto jak najszybciej sko-
rzystaæ z aplikacji spisowej i wype³niæ obowi¹zek spisowy w dogodnym 
dla siebie momencie.
Nie bêdzie sprawdzany maj¹tek ani telewizory
W trakcie spisu powszechnego nie bêd¹ zbierane ¯ADNE informacje 
dotycz¹ce maj¹tku, oszczêdnoœci czy posiadanych kosztownoœci.
Równie¿ w czêœci formularza dotycz¹cej zasobów mieszkaniowych NIE 
BÊDZIE pytañ o wartoœæ nieruchomoœci. 
Rachmistrz mo¿e zadawaæ pytania WY£¥CZNIE zawarte w formularzu 
spisowym. Nie ma zatem np. prawa sprawdzaæ, czy mamy w domu od-
biornik radiowy lub telewizyjny i czy op³acamy za niego abonament. 
Jeœli ktoœ mimo wszystko ma jakieœ w¹tpliwoœci i woli mieæ samodzieln¹ 
kontrolê nad treœci¹ odpowiedzi w formularzu spisowym, powinien 
wybraæ aplikacjê spisow¹ i jak najszybciej j¹ wype³niæ. 
Mieszkañców województwa mazowieckiego zachêcamy do œledzenia 
strony internetowej Urzêdu Statystycznego w Warszawie  bêd¹ na nich 
czekaæ ciekawe konkursy z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania!
Wiêcej informacji znajduje siê na stronie https://spis.gov.pl. 

Okres potopu szwedzkiego dla Rzeczypospolitej by³ katastrof¹. Nie 
tylko zahamowano ruch osadniczy i rozwój gospodarczy, ale dotych-
czasowe miasteczka cofnê³y siê pod wzglêdem liczby ludnoœci, czego 
efektem by³ ich regres. Czêœæ z nich utraci³a prawa miejskie w drugiej 
po³owie XIX w. Wtedy te¿ w strukturze administracji terytorialnej na 
dobre przyjê³a siê jednostka okreœlana jako gmina, która funkcjonuje  
z ma³ymi przerwami do dziœ. Zanim to nast¹pi³o nale¿y wspomnieæ    
o upadku pañstwa polskiego pod koniec XVIII w., który nast¹pi³ w wy- 
niku rozbiorów Rzeczypospolitej przez absolutne monarchie: Rosjê, 
Austriê i Prusy. Po trzecim rozbiorze obszary wchodz¹ce do obecnej 

Gmina Miñsk Mazowiecki na tle
potopu szwedzkiego i rozbiorów polski

 HISTORIÊ HISTORIÊ

Materia³ powsta³ dziêki wspó³pracy z Januszem Kuligowskim

gminy Miñsk Mazowieckim znalaz³y siê w zaborze austriackim,       
w tzw. Nowej Galicji i przez krótki okres by³y zwi¹zane z depar-
tamentem siedleckim. W okresie Ksiêstwa Warszawskiego na krótko 
odzyskano niepodleg³oœæ, któr¹ ponownie utracono wraz z upadkiem 
Napoleona. 
Od 1815 r. Miñsk z przyleg³oœciami znalaz³ siê w zaborze rosyjskim, 
w którym pozosta³ a¿ do czasów I wojny œwiatowej, tj. do sierpnia 
1915 r. W okresie Królestwa Kongresowego, funkcjonuje obwód 
stanis³awowski z siedzib¹ w Miñsku, który nale¿a³ do województwa 
mazowieckiego. W okresie powstania listopadowego 1830-1831 zno-
wu na krótko odzyskaliœmy wolnoœæ. Polacy walczyli o ni¹ z potê¿n¹ 
Rosj¹ cara Miko³aja I. Rosyjska armi¹ interwencyjna pod dowódz-
twem, najpierw feldmarsza³ka Iwana Dybicza, a nastêpnie przez 
feldmarsza³ka Iwana Paszkiewicza, póŸniejszego namiestnika Kró-
lestwa Polskiego. Do bitew i potyczek dochodzi³o tak¿e w okolicach 
Miñska. Wymieniæ nale¿y walki wzd³u¿ traktu brzeskiego, najnowo-
czeœniej drogi bitej w Królestwie Polskim wybudowanej w latach 
1818-1823, od Ka³uszyna po sam Grochów oraz potyczk¹ pod 
Cygank¹ (18 lutego) i póŸniejsze pod Miñskiem w samym mieœcie    
w kwietniu 1831 i te najkrwawsze w lipcu 1831 r. W tym ostatnim 
starciu walki toczy³y siê w Miñsku i pobliskiej Targówce, ale te¿       
w Brzózem w okolicach Mistowa i Ka³uszyna. Ten zryw niepodle-
g³oœciowy zakoñczy³ siê klêsk¹, przypieczêtowan¹ zniesieniem auto-
nomii Królestwa Polskiego i budow¹ cytadeli w Warszawie, która 
mia³a trzymaæ w ryzach mieszkañców stolicy. 
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Historia to nasza przesz³oœæ, fakty i daty, przywo³ania… „pamiêæ i to¿sa-
moœæ”. Sta³y siê, minê³y. Ale Ona zawsze odkrywa nowe karty i ka¿e  zwe-
ryfikowaæ to, co ju¿ uporz¹dkowaliœmy. Jednak, czy czêsto gorzka refleksja 
nad przesz³oœci¹ pomaga w planowaniu przysz³oœci? A wiêc nadal snujemy 
plany i marzymy o ich realizacji. Mo¿e… tak, prawdopodobnie, myœleli 
ostatni walcz¹cy o Wolnoœæ ̄ o³nierze Niez³omni? 
Bowiem nie wiemy, jak potoczy siê przysz³oœæ. Jednak, kto nie zna his-
torii w³asnego narodu, ten jest skazany na jej powtórzenie. 
1 marca 2021 roku przy kamieniu „Inki” w ogrodach salezjañskich przy 
Koœciuszki 27, w warunkach pandemii, spotka³y siê ró¿ne pokolenia, by 
po raz kolejny spojrzeæ w przesz³oœæ. 
Przesz³oœæ z przysz³oœci¹ po³¹czy³y przywo³ane s³owa salezjanina, pry-
masa Polski, kardyna³a Augusta Hlonda: „Nie zginê³aœ, Polsko! Nie da-
remne s¹ te cierpienia ani krew, ani te mogi³y i b³agania, ani ten hart duszy, 
ani ta ¿¹dza wolnoœci.  Wzbogaci³y one nasz duchowy skarbiec narodowy, 
stanowi¹c kapita³ bezcennych wartoœci, z którego pokolenia, od nas szczêœ-
liwsze a wdziêczne, czerpaæ bêd¹”. 
Pogr¹¿eni w refleksji nad wartoœci¹ Ojczyzny, nad przesz³oœci¹ i przy-
sz³oœci¹, oddaliœmy ho³d tym, których cierpienia i krew nie by³y darem-
ne. Na uroczystoœæ przybyli przewodnicz¹cy Powiatowej Rady do spraw 
Kombatantów Tomasz Górny oraz przedstawiciele lokalnych w³adz sa-

1 marca
Narodowy Dzieñ Pamiêci

¯o³nierzy Wyklêtych.

„Wszystko staje siê jednym: ¿ywe i umar³e. Wszystko splata siê w jedn¹ narodow¹ 
pamiêæ. Ona przesz³oœci i przysz³oœci siêga”  (Artur Oppman, Piêciu poleg³ych)

morz¹dowych: starosta miñski Antoni Jan Tarczyñski, burmistrz miasta 
Marcin Jakubowski i wójt gminy Miñsk Mazowiecki Antoni Janusz 
Piechoski, a tak¿e reprezentanci s³u¿b mundurowych: 23. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego oraz Garnizonu Miñsk Mazowiecki, Centrum Szkolenia 
¯andarmerii, Oddzia³u Specjalnego ¯andarmerii w Miñsku Mazowiec-
kim, 2. Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej w Miñsku Mazowieckim, 
Wojskowej Komendy Uzupe³nieñ, Komendy Powiatowej Policji oraz Ko-
mendy Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej. Nie zabrak³o równie¿ 
delegacji Zwi¹zku Harcerskiego Polskiego i Zwi¹zku Harcerstwa Rzeczy-
pospolitej. Szko³y z powiatu miñskiego reprezentowa³y delegacje Zespo³u 
Szkó³ Ekonomicznych, Szko³y Podstawowej nr 3 im. Jana Paw³a II oraz 
Salezjañskiego Liceum Ogólnokszta³c¹cego im. ks. Augusta Czartorys-
kiego. Delegacje z³o¿y³y piêkne, bia³o-czerwone wieñce w naszym szkol-
nym Miejscu Pamiêci Narodowej. Zapalono symboliczne znicze. Ksi¹dz 
dyrektor Ryszard WoŸniak przywo³a³ historiê ostatnich Niez³omnych - data  
1 marca jako Narodowy Dzieñ Pamiêci ̄ o³nierzy Wyklêtych nie jest przy-
padkowa. Tego dnia w 1951 roku, strza³em w ty³ g³owy, rozstrzelano ostat-
nich przywódców IV Zarz¹du G³ównego Zrzeszenia „Wolnoœæ i Nieza-
wis³oœæ". Cia³a pogrzebano w nieznanym do dziœ miejscu. W odczytanym 
liœcie Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy pad³y wa¿ne 
s³owa: „(…) to m³odzi uznali owych zapomnianych bohaterów za swoich".
Nieobecni mogli z³o¿yæ swoje wpisy do ksiêgi pami¹tkowej on-line, co jest 
znakiem naszych czasów i szacunkiem wobec przesz³oœci. 
Uroczystoœæ poprowadzi³a m³odzie¿ Salezjañskiego Liceum Ogólnokszta³-
c¹cego im. ks. Augusta Czartoryskiego, a w koñcowych s³owach zebrani 
us³yszeli zaproszenie do spotkania siê za rok. A wiêc z nadziej¹, ¿e Pa-
miêæ, Historia i Przysz³oœæ znowu spotkaj¹ siê we wspólnym miejscu.

Uroczystoœæ pod kamieniem poœwiêconym „Ince”

Tekst: Zofia Zadro¿na - Fotografie: Przemys³aw Pi¹tkowski

„I nie zapomni z grobów tych ¿adnego, co nic nie maj¹… 
Prócz pamiêci naszej." (Artur Oppman)
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W lutym Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki podpisa³ dwie umowy na budowê odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach:

• Kolonia Janów (ul. S³oneczna i ul. Wojska Polskiego)

• Osiny (ul. Cicha)

• Budy Janowskie (czêœæ ul. Jaœminowej i ul. Spacerowa)

• IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Targówka (czêœæ po³udniowa)

Wartoœæ obu inwestycji to ponad 3,7 mln z³.

Roboty budowlane realizowane bêd¹ przez Przedsiêbiorstwo In¿ynierii Sanitarnej
MK  INSTAL s.c. i PHU HYDROMIX Sebastian Piêtka.
Zakoñczenie inwestycji jest planowane  jesieni¹ 2021 roku.

Na pocz¹tku marca Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki podpisa³ umowy 
na wykonanie chodników w kilku gminnych miejscowoœciach. 
Termin wykonania prac mija 31 sierpnia.

Sumaryczna wartoœæ wszystkich zamówieñ to 116 426 z³

Lokalizacje prac:

budowa chodnika od  Cielechowizny w kierunku Chocho³u
budowa chodnika wzd³u¿ wsi Gamratka
budowa chodnika przy ulicy D³ugiej w Brzózem
budowa chodnika przy ulicy Koœcielnej w Brzózem
budowa chodnika na ulicy D³ugiej w Budach Barcz¹ckich
budowa chodnika przy ulicy Zdrojowej
budowa chodnika na ulicy Wspólnej w Maliszewie
budowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Targówce
budowa chodnika przy drodze gminnej w ̄ ukowie

BUDOWA CHODNIKÓW

OŒWIETLENIE ŒCIE¯KI Inwestycja gminna, która powinna ucieszyæ 
rowerzystów. Zaczynaj¹ siê ju¿ prace nad budow¹ 
nowoczesnego oœwietlenia œcie¿ki rowerowej 
zlokalizowanej na poboczu drogi 802 Miñsk 
Mazowiecki - Huta Miñska. D³ugoœæ to 1,3 km.
Oœwietlenie bêdzie zapewnione przez nowoczesne, 
energooszczêdne oprawy LED, takie same jakie s¹ 
zainstalowane w Osinach przy ulicy Warszawskiej 
(DK 92).

Prace prowadziæ bêdzie firma Elektroprojekt.

Wartoœæ umowy to 156 108 z³

KANALIZACJA SANITARNA

Ministerstwo Klimatu i Œrodowiska oraz Naro-
dowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej, w drugiej edycji programu „Moja 
Woda” zainwestuj¹ 100 mln z³ w ³agodzenie 
skutków suszy w Polsce. Nabór potrwa od 22 
marca do wyczerpania bud¿etu. Ka¿dy 
w³aœciciel domu jednorodzinnego bêdzie móg³ 
otrzymaæ dotacjê do 5 tys. z³, ale nie wiêcej ni¿ 
80% kosztów kwalifikowanych, które zostan¹ 
poniesione po 1 czerwca 2020 roku. Do dofi-
nansowania kwalifikuje siê zakup, monta¿, bu-
dowa i uruchomienie instalacji pozwalaj¹cych 
na zbieranie, retencjonowanie i wykorzy-
stywanie wód opadowych oraz roztopowych na 
terenie nieruchomoœci objêtej przedsiêwziê-
ciem. Wnioski nale¿y sk³adaæ do Wojewódz-
kich Funduszy Ochrony Œrodowiska i Gos-
podarki wodnej przed zakoñczeniem realizacji 
przedsiêwziêcia. 

•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. Styropian opakowaniowy (po  lodówce, pralce, 
telewizorze)
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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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

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.

Rz¹dowy program 
„Oczko wodne+”

znowu aktualny!
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instalacji fotowoltaicznych

w tysi¹cach sztuk zainstalowanych 
w ostatnich latach

œrednia moc instalacji - 6,58 kW
ca³kowita moc instalacji 

w Polsce - 2 630 MW 

Opracowanie dzia³u - JMJ

Nieoczekiwanie ogromny sukces programu „Mój 
pr¹d” sta³ siê bardzo k³opotliwy dla rz¹du. Na prze-
strzeni kilku lat prywatni inwestorzy, przy pomocy 
pañstwa, wybudowali mini-elektrownie s³oneczne 
o mocy porównywalnej z bardzo du¿¹ elektrowni¹ 
wêglow¹. Proces inwestycyjny z liniowego przyro-
stu zamieni³ siê na wyk³adniczy. Co to oznacza? 
K³opoty... Ca³a infrastruktura - mimo umieszczenia 
w rachunkach za pr¹d sk³adki przeznaczonej na 
modernizacje i budowê nowych linii przesy³owych 
jest - z perspektywy chocia¿by krajów z zachodu 
Europy - i anachroniczna, i przestarza³a. Model  do-
minuj¹cy w Polsce to sztywna sieæ zasilana z kilku 
du¿ych elektrowni przesy³aj¹ca pr¹d do milionów 
odbiorców. W takiej strukturze dominuje ruch jed-
nostronny. Od producenta, dystrybutora do odbior-
ników w gospodarstwach domowych. A idea indy-
widualnych instalacji fotowoltaicznych zak³ada pro-
dukcjê pr¹du w ma³ych, przydomowych uk³adach. 
Nadwy¿kê pr¹du musi odebraæ dostawca energii. 
Oddaje j¹ - nie ca³¹, ale 80% - w okresach, kiedy 
bie¿¹ca produkcja nie pokrywa zu¿ycie. I taki sche-
mat - ruch energii w obie strony w sieci prze-
sy³owej, zaprojektowanej do przesy³u tylko w jed-
n¹ stronê - powoduje ju¿ dziœ szalone k³opoty. 
Coraz czêœciej Zak³ady Energetyczne odmawiaj¹ 
prywatnym inwestorom przy³¹czenia ich instalacji 
fotowoltaicznej do sieci ogólnopolskiej.

Co dalej 
z fotowoltaik¹?
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W lutym Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki podpisa³ dwie umowy na budowê odcinków kanalizacji sanitarnej w miejscowoœciach:

• Kolonia Janów (ul. S³oneczna i ul. Wojska Polskiego)

• Osiny (ul. Cicha)

• Budy Janowskie (czêœæ ul. Jaœminowej i ul. Spacerowa)

• IV etapu sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Targówka (czêœæ po³udniowa)

Wartoœæ obu inwestycji to ponad 3,7 mln z³.

Roboty budowlane realizowane bêd¹ przez Przedsiêbiorstwo In¿ynierii Sanitarnej
MK  INSTAL s.c. i PHU HYDROMIX Sebastian Piêtka.
Zakoñczenie inwestycji jest planowane  jesieni¹ 2021 roku.

Na pocz¹tku marca Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki podpisa³ umowy 
na wykonanie chodników w kilku gminnych miejscowoœciach. 
Termin wykonania prac mija 31 sierpnia.

Sumaryczna wartoœæ wszystkich zamówieñ to 116 426 z³

Lokalizacje prac:

budowa chodnika od  Cielechowizny w kierunku Chocho³u
budowa chodnika wzd³u¿ wsi Gamratka
budowa chodnika przy ulicy D³ugiej w Brzózem
budowa chodnika przy ulicy Koœcielnej w Brzózem
budowa chodnika na ulicy D³ugiej w Budach Barcz¹ckich
budowa chodnika przy ulicy Zdrojowej
budowa chodnika na ulicy Wspólnej w Maliszewie
budowa chodnika przy ulicy Kolejowej w Targówce
budowa chodnika przy drodze gminnej w ̄ ukowie

BUDOWA CHODNIKÓW

OŒWIETLENIE ŒCIE¯KI Inwestycja gminna, która powinna ucieszyæ 
rowerzystów. Zaczynaj¹ siê ju¿ prace nad budow¹ 
nowoczesnego oœwietlenia œcie¿ki rowerowej 
zlokalizowanej na poboczu drogi 802 Miñsk 
Mazowiecki - Huta Miñska. D³ugoœæ to 1,3 km.
Oœwietlenie bêdzie zapewnione przez nowoczesne, 
energooszczêdne oprawy LED, takie same jakie s¹ 
zainstalowane w Osinach przy ulicy Warszawskiej 
(DK 92).

Prace prowadziæ bêdzie firma Elektroprojekt.

Wartoœæ umowy to 156 108 z³

KANALIZACJA SANITARNA

Ministerstwo Klimatu i Œrodowiska oraz Naro-
dowy Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gospo-
darki Wodnej, w drugiej edycji programu „Moja 
Woda” zainwestuj¹ 100 mln z³ w ³agodzenie 
skutków suszy w Polsce. Nabór potrwa od 22 
marca do wyczerpania bud¿etu. Ka¿dy 
w³aœciciel domu jednorodzinnego bêdzie móg³ 
otrzymaæ dotacjê do 5 tys. z³, ale nie wiêcej ni¿ 
80% kosztów kwalifikowanych, które zostan¹ 
poniesione po 1 czerwca 2020 roku. Do dofi-
nansowania kwalifikuje siê zakup, monta¿, bu-
dowa i uruchomienie instalacji pozwalaj¹cych 
na zbieranie, retencjonowanie i wykorzy-
stywanie wód opadowych oraz roztopowych na 
terenie nieruchomoœci objêtej przedsiêwziê-
ciem. Wnioski nale¿y sk³adaæ do Wojewódz-
kich Funduszy Ochrony Œrodowiska i Gos-
podarki wodnej przed zakoñczeniem realizacji 
przedsiêwziêcia. 

•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. Styropian opakowaniowy (po  lodówce, pralce, 
telewizorze)
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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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

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.

Rz¹dowy program 
„Oczko wodne+”

znowu aktualny!
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Nieoczekiwanie ogromny sukces programu „Mój 
pr¹d” sta³ siê bardzo k³opotliwy dla rz¹du. Na prze-
strzeni kilku lat prywatni inwestorzy, przy pomocy 
pañstwa, wybudowali mini-elektrownie s³oneczne 
o mocy porównywalnej z bardzo du¿¹ elektrowni¹ 
wêglow¹. Proces inwestycyjny z liniowego przyro-
stu zamieni³ siê na wyk³adniczy. Co to oznacza? 
K³opoty... Ca³a infrastruktura - mimo umieszczenia 
w rachunkach za pr¹d sk³adki przeznaczonej na 
modernizacje i budowê nowych linii przesy³owych 
jest - z perspektywy chocia¿by krajów z zachodu 
Europy - i anachroniczna, i przestarza³a. Model  do-
minuj¹cy w Polsce to sztywna sieæ zasilana z kilku 
du¿ych elektrowni przesy³aj¹ca pr¹d do milionów 
odbiorców. W takiej strukturze dominuje ruch jed-
nostronny. Od producenta, dystrybutora do odbior-
ników w gospodarstwach domowych. A idea indy-
widualnych instalacji fotowoltaicznych zak³ada pro-
dukcjê pr¹du w ma³ych, przydomowych uk³adach. 
Nadwy¿kê pr¹du musi odebraæ dostawca energii. 
Oddaje j¹ - nie ca³¹, ale 80% - w okresach, kiedy 
bie¿¹ca produkcja nie pokrywa zu¿ycie. I taki sche-
mat - ruch energii w obie strony w sieci prze-
sy³owej, zaprojektowanej do przesy³u tylko w jed-
n¹ stronê - powoduje ju¿ dziœ szalone k³opoty. 
Coraz czêœciej Zak³ady Energetyczne odmawiaj¹ 
prywatnym inwestorom przy³¹czenia ich instalacji 
fotowoltaicznej do sieci ogólnopolskiej.

Co dalej 
z fotowoltaik¹?



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

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 

Weso³ych
Œwi¹t

- wizytówki
- ulotki
- foldery
- piecz¹tki

Miñsk Maz. Koœciuszki 13/24

e-mail: hanka@modelex.pl

Jak szybko sprzedaæ dom, mieszkanie, dzia³kê?

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

Weso³ych 
Œwi¹t!

SK£AD OPA£U J. DRO¯D¯ - TARGÓWKA, ul. Mazowiecka 55, tel. 25 759 24 24, 25 759 24 23

RATY • TRANSPORT RATY • TRANSPORT 

EKO 26-28MJ 

EKO 24MJ  

EKO 26-28MJ 

EKO 24MJ  

KOSTKA - 

KOSTKA -   

ORZECH - 

ORZECH -  

25MJ

29MJ

24KJ

29MJ

KOSTKA - 25MJ

KOSTKA - 29MJ  

ORZECH - 24KJ

ORZECH - 29MJ 

Transport gratis do 20km przy zakupu min.1tony

KONTAKT 785 39 30 99

szeroki asortyment!
EKO MIA£ KL. 24 EKO MIA£ KL. 24 

PELLET Olczyk

Weso³ych 
Œwi¹t!

604 44 22 45 jacek@modelex.pl

Pokazuj¹c swoj¹ ofertê  na zdjêciu lotniczym!
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póŸn. 
zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki 
Uchwa³y Nr XXIV.225.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przys-
t¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miej-
scowoœci Niedzia³ka Druga pn. „Niedzia³ka Druga inwestycyjna”. 
Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, 
art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸ-
dziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego 
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach 
oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam  
o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania 
na œrodowisko projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego   
w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy 
Miñsk Mazowiecki:
• w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki, lub przes³aæ 
poczt¹ na ww. adres Urzêdu
• w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji 
elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
• nazwisko i imiê albo nazwê,
• adres zamieszkania albo siedziby,
• przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach 
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane   
w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzêdu Gminy 
Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  
tel. (25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za 
pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatry-
wania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: 
gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi 
siê bez rozpatrzenia.

OG£OSZENIE O OBWIESZCZENIU
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Niedzia³ka Druga

pn. „Niedzia³ka Druga inwestycyjna”

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z 
przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, 
wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, 
uzyskanych w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów 
planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), 
zwanego dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê 
praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”.
Ponadto w zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, 
s.1 ze zm.) informujê, ¿e przekazane dane osobowe bêd¹ przetwarzane zgodnie z informacj¹ 
zawart¹ na stronie g³ównej oraz w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne” Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki.  

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) za-
wiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki Uchwa³y Nr 
XXIV.227.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Zamienie 
pn. „Zamienie inwestycyjne”. Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla 
za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, 
art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸdzier-
nika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, 
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³y-
wania na œrodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przys-
t¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œro-
dowisko projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego   
w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy 
Miñsk Mazowiecki:
• w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki, lub przes³aæ 
poczt¹ na ww. adres Urzêdu,
• w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji 
elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
• nazwisko i imiê albo nazwê,
• adres zamieszkania albo siedziby,
• przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach 
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w 
terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. 
(25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ 
œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: 
gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi 
siê bez rozpatrzenia.

OG£OSZENIE O OBWIESZCZENIU
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Zamienie

pn. „Zamienie inwestycyjne”

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z 
przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, 
wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, 
uzyskanych w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów 
planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), 
zwanego dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê 
praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”.
Ponadto w zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, 
s.1 ze zm.) informujê, ¿e przekazane dane osobowe bêd¹ przetwarzane zgodnie z informacj¹ 
zawart¹ na stronie g³ównej oraz w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne” Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki.  

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póŸn. 
zm.) za-wiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki 
Uchwa³y Nr  XXIV.224.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przys-
t¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci 
Królewiec pn. „Królewiec obwodnica pó³noc”. Granice obszaru objête-
go sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego okreœla za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, 
art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 
paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego 
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach 
oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam     
o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na 
œrodowisko projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego   
w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r.
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy 
Miñsk Mazowiecki:
• w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
ul.Che³moñskiego  14, 05-300 Miñsk Mazowiecki, lub przes³aæ poczt¹ 
na ww. adres Urzêdu, 
• w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji 
elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ: 
•nazwisko i imiê albo nazwê,
• adres zamieszkania albo siedziby,
• przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach 
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w 
terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. 
(25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ 
œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: 
gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi 
siê bez rozpatrzenia.

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z 
przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, 
wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, 
uzyskanych w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów 
planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), 
zwanego dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê 
praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”.
Ponadto w zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, 
s.1 ze zm.) informujê, ¿e przekazane dane osobowe bêd¹ przetwarzane zgodnie z informacj¹ 
zawart¹ na stronie g³ównej oraz w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne” Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki.  

OG£OSZENIE O OBWIESZCZENIU
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Królewiec

pn. „Królewiec obwodnica pó³noc”

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póŸn. 
zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki 
Uchwa³y Nr XXIV.226.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przy-
st¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejsco-
woœci Stojad³a pn. „Stojad³a inwestycyjne”. Granice obszaru objêtego 
sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
okreœla za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, 
art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸdzier-
nika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, 
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³y-
wania na œrodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przyst¹-
pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodo-
wisko projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego   
w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy 
Miñsk Mazowiecki:
• w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki, lub przes³aæ 
poczt¹ na ww. adres Urzêdu,
• w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elek-
tronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
• nazwisko i imiê albo nazwê,
• adres zamieszkania albo siedziby,
• przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach 
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w 
terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. 
(25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ 
œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: 
gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi 
siê bez rozpatrzenia.

OG£OSZENIE O OBWIESZCZENIU
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Stojad³a

pn. „Stojad³a inwestycyjne”

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z 
przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, 
wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, 
uzyskanych w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów 
planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), 
zwanego dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê 
praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”.
Ponadto w zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, 
s.1 ze zm.) informujê, ¿e przekazane dane osobowe bêd¹ przetwarzane zgodnie z informacj¹ 
zawart¹ na stronie g³ównej oraz w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne” Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki.  
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Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póŸn. 
zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki 
Uchwa³y Nr XXIV.225.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przys-
t¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miej-
scowoœci Niedzia³ka Druga pn. „Niedzia³ka Druga inwestycyjna”. 
Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, 
art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸ-
dziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego 
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach 
oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam  
o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania 
na œrodowisko projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego   
w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy 
Miñsk Mazowiecki:
• w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki, lub przes³aæ 
poczt¹ na ww. adres Urzêdu
• w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji 
elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
• nazwisko i imiê albo nazwê,
• adres zamieszkania albo siedziby,
• przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach 
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane   
w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzêdu Gminy 
Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  
tel. (25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za 
pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatry-
wania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: 
gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi 
siê bez rozpatrzenia.

OG£OSZENIE O OBWIESZCZENIU
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Niedzia³ka Druga

pn. „Niedzia³ka Druga inwestycyjna”

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z 
przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, 
wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, 
uzyskanych w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów 
planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), 
zwanego dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê 
praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”.
Ponadto w zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, 
s.1 ze zm.) informujê, ¿e przekazane dane osobowe bêd¹ przetwarzane zgodnie z informacj¹ 
zawart¹ na stronie g³ównej oraz w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne” Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki.  

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i za-
gospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.) za-
wiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki Uchwa³y Nr 
XXIV.227.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Zamienie 
pn. „Zamienie inwestycyjne”. Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla 
za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, 
art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸdzier-
nika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, 
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³y-
wania na œrodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przys-
t¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œro-
dowisko projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego   
w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy 
Miñsk Mazowiecki:
• w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki, lub przes³aæ 
poczt¹ na ww. adres Urzêdu,
• w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji 
elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
• nazwisko i imiê albo nazwê,
• adres zamieszkania albo siedziby,
• przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach 
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w 
terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. 
(25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ 
œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: 
gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi 
siê bez rozpatrzenia.

OG£OSZENIE O OBWIESZCZENIU
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Zamienie

pn. „Zamienie inwestycyjne”

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z 
przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, 
wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, 
uzyskanych w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów 
planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), 
zwanego dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê 
praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”.
Ponadto w zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, 
s.1 ze zm.) informujê, ¿e przekazane dane osobowe bêd¹ przetwarzane zgodnie z informacj¹ 
zawart¹ na stronie g³ównej oraz w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne” Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki.  

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póŸn. 
zm.) za-wiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki 
Uchwa³y Nr  XXIV.224.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przys-
t¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci 
Królewiec pn. „Królewiec obwodnica pó³noc”. Granice obszaru objête-
go sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego okreœla za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, 
art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 
paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego 
ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach 
oddzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam     
o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na 
œrodowisko projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego   
w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r.
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy 
Miñsk Mazowiecki:
• w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
ul.Che³moñskiego  14, 05-300 Miñsk Mazowiecki, lub przes³aæ poczt¹ 
na ww. adres Urzêdu, 
• w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji 
elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ: 
•nazwisko i imiê albo nazwê,
• adres zamieszkania albo siedziby,
• przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach 
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w 
terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. 
(25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ 
œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: 
gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi 
siê bez rozpatrzenia.

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z 
przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, 
wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, 
uzyskanych w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów 
planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), 
zwanego dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê 
praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”.
Ponadto w zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, 
s.1 ze zm.) informujê, ¿e przekazane dane osobowe bêd¹ przetwarzane zgodnie z informacj¹ 
zawart¹ na stronie g³ównej oraz w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne” Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki.  

OG£OSZENIE O OBWIESZCZENIU
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Królewiec

pn. „Królewiec obwodnica pó³noc”

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póŸn. 
zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki 
Uchwa³y Nr XXIV.226.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przy-
st¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejsco-
woœci Stojad³a pn. „Stojad³a inwestycyjne”. Granice obszaru objêtego 
sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
okreœla za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, 
art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸdzier-
nika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochronie, 
udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³y-
wania na œrodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam o przyst¹-
pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodo-
wisko projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-
nego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego   
w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy 
Miñsk Mazowiecki:
• w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki, lub przes³aæ 
poczt¹ na ww. adres Urzêdu,
• w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elek-
tronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
• nazwisko i imiê albo nazwê,
• adres zamieszkania albo siedziby,
• przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach 
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w 
terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. 
(25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ 
œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: 
gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi 
siê bez rozpatrzenia.

OG£OSZENIE O OBWIESZCZENIU
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Stojad³a

pn. „Stojad³a inwestycyjne”

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z 
przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, 
wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, 
uzyskanych w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów 
planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w 
sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne 
rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), 
zwanego dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê 
praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”.
Ponadto w zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i 
zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia 
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 
osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, 
s.1 ze zm.) informujê, ¿e przekazane dane osobowe bêd¹ przetwarzane zgodnie z informacj¹ 
zawart¹ na stronie g³ównej oraz w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne” Biuletynu 
Informacji Publicznej Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki.  
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PALENIE W PIECU

Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu ochrony œrodowiska Wójt 
Gminy przypomina, ¿e od dnia 1.07.2018 roku na terenie naszej Gminy, 
jak i ca³ego Mazowsza zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ antysmogow¹   
w piecach nie wolno spalaæ: mu³ów i flotokoncentratów wêglowych oraz 
mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, wêgla brunatnego oraz 
paliw sta³ych produkowanych z wykorzystaniem tego wêgla, wêgla 
kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawieraj¹cych 
biomasê o wilgotnoœci w stanie roboczym powy¿ej 20 proc. (np. mokrego 
drewna). Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu: plastikowymi torbami i butel-
kami, ubraniami, opadami z gumy, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ kot³a na paliwo sta³e zaleca 
siê palenie w nim: wêglem kamiennym gruboziarnistym, ekogroszkiem, 
peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, drewnem sezonowanym
Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzedawcy dowodów sprzeda¿y 
oraz dokumentów potwierdzaj¹cych parametry zakupionego paliwa (np. 
certyfikatu).

Terminy wymiany kot³ów, pieców, kominków w woj.  maz.:
- do 1 stycznia 2023 mieszkañcy województwa mazowieckiego musz¹ siê 
pozbyæ kot³ów nie spe³niaj¹cych wymogów emisyjnych ¿adnej z klas 
normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków nie spe³niaj¹cych 
kryteriów emisji ekoprojektu
- od 1 stycznia 2028 nie bêdzie mo¿na u¿ytkowaæ kot³ów spe³niaj¹cych 
wymogi emisyjne klas 3 i 4 ww. normy.
- kot³y 5 klasy wg ww. normy mo¿na u¿ywaæ do koñca ich ¿ywotnoœci.
- do koñca 2022 kominki musz¹ zostaæ wymienione, na takie, które 
spe³niaj¹ wymogi ekoprojektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpowiednie 
urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

OG£OSZENIE O OBWIESZCZENIU
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Dziêkowizna i Ignaców

pn. „Dziêkowizna i Ignaców - tereny inwestycyjnw”

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z przetwa-
rzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, wojewodê, 
zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych 
w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów planistycznych, o których 
mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporz¹dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o 
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego dalej 
„rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci 
osoby, od której dane te pozyskano”.
Ponadto w zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych    
w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) 
informujê, ¿e przekazane dane osobowe bêd¹ przetwarzane zgodnie z informacj¹ zawart¹ na 
stronie g³ównej oraz w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne” Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki.  

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póŸn. 
zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki 
Uchwa³y Nr XXIV.223.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przys-
t¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejsco-
woœci Dziêkowizna i Ignaców pn. „Dziêkowizna i Ignaców – tereny 
inwestycyjne”. Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do 
uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, 
art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸ-
dziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach od-
dzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam      
o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania 
na œrodowisko projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego   
w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy 
Miñsk Mazowiecki:
• w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki, lub przes³aæ pocz-
t¹ na ww. adres Urzêdu,
• w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji 
elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
• nazwisko i imiê albo nazwê,
• adres zamieszkania albo siedziby,
• przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach 
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w 
terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. 
(25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ 
œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: 
gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi 
siê bez rozpatrzenia.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y - i n w e s t y c j e
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P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

Dwór zosta³ zbudowany w drugiej po³owie XIX wieku.
Okaza³y budynek na planie wyd³u¿onego prostok¹ta utrzymany jest 
w stylu pa³acowo-rezydencjonalnym. Do dziœ przetrwa³ tak¿e stary 
park dworski okalaj¹cy posiad³oœæ, zabytkowa oficyna z po³owy XIX 
wieku i drewniany wiatrak. Ca³oœæ za³o¿enia uzupe³niaj¹ rozleg³e stawy. 
Dwór stanowi czêœæ dawnego folwarku, którego ostatnimi w³aœci-
cielami byli £ucja i Mieczys³aw Schiele - ród znanych browarników. 
Browary Haberbusch i Schiele na pocz¹tku XX stulecia by³y naj-
wiêkszymi w Warszawie. Mieczys³aw Schiele aktywnie uczestniczy³ 
tak¿e w ¿yciu Niedzia³ki. To dziêki niemu w latach trzydziestych pow-
sta³a miejscowa Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.

Po rozparcelowaniu w 1945, maj¹tek spe³nia³ ró¿ne funkcje. Do 2001 
roku w dworze mieœci³a siê szko³a podstawowa. PóŸniej zabytek po-
nownie trafi³ w prywatne rêce. Nowi w³aœciciele wyremontowali dwo-
rek. Choæ nadal utrzymany jest on w stylu klasycystycznym, to jednak 
wprowadzono znacz¹ce zmiany. Przede wszystkim nowy wyraz zys-
ka³a frontowa elewacja, któr¹ zdobi wysoki portyk wsparty na dwóch 
parach masywnych kolumn. Dwuspadowy dach zyska³ nowe pokrycie 
ceramiczn¹ dachówka i zosta³ wyposa¿ony w stylowe lukarny. Tylna 
elewacja ozdobiona jest trójosiowym ryzalitem. Obszerny taras ³¹czy 
budynek z ogrodem. Pa³ac zdobi¹ efektowne boniowania.

dwór
Niedzia³ka Stara

S t a r e Z a k o l e

remont mostu
na Mieni 

Inwestycjê przeprowadzi³a firma PRIiM „PYLON” sp. z o. o.
Zakres prac to miêdzy innymi:
- wzmocnienie konstrukcji noœnej mostu na drodze 811W
- renowacja nawierzchni jezdni
- poszerzenie konstrukcji 
- instalacja nowych barierek ochronnych
- remont umocnieñ przyczó³ków
- oraz budowa odwodnienia liniowego

Wartoœæ  ca³oœci prac  - 245 648 ,-
Remont trwa³ od XII. 2020 do III. 2021

Parametry mostu na rzek¹ Mienia:

d³ugoœæ - 11,6 m
szerokoœæ ca³oœci - 7,4 m

2powierzchnia mostu - 85,84 m

gmina Miñsk Mazowiecki



G³osZiemiMiñskiej12

PALENIE W PIECU

Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu ochrony œrodowiska Wójt 
Gminy przypomina, ¿e od dnia 1.07.2018 roku na terenie naszej Gminy, 
jak i ca³ego Mazowsza zgodnie z obowi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ antysmogow¹   
w piecach nie wolno spalaæ: mu³ów i flotokoncentratów wêglowych oraz 
mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, wêgla brunatnego oraz 
paliw sta³ych produkowanych z wykorzystaniem tego wêgla, wêgla 
kamiennego w postaci sypkiej o uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawieraj¹cych 
biomasê o wilgotnoœci w stanie roboczym powy¿ej 20 proc. (np. mokrego 
drewna). Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu: plastikowymi torbami i butel-
kami, ubraniami, opadami z gumy, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ kot³a na paliwo sta³e zaleca 
siê palenie w nim: wêglem kamiennym gruboziarnistym, ekogroszkiem, 
peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, drewnem sezonowanym
Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzedawcy dowodów sprzeda¿y 
oraz dokumentów potwierdzaj¹cych parametry zakupionego paliwa (np. 
certyfikatu).

Terminy wymiany kot³ów, pieców, kominków w woj.  maz.:
- do 1 stycznia 2023 mieszkañcy województwa mazowieckiego musz¹ siê 
pozbyæ kot³ów nie spe³niaj¹cych wymogów emisyjnych ¿adnej z klas 
normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i kominków nie spe³niaj¹cych 
kryteriów emisji ekoprojektu
- od 1 stycznia 2028 nie bêdzie mo¿na u¿ytkowaæ kot³ów spe³niaj¹cych 
wymogi emisyjne klas 3 i 4 ww. normy.
- kot³y 5 klasy wg ww. normy mo¿na u¿ywaæ do koñca ich ¿ywotnoœci.
- do koñca 2022 kominki musz¹ zostaæ wymienione, na takie, które 
spe³niaj¹ wymogi ekoprojektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpowiednie 
urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

OG£OSZENIE O OBWIESZCZENIU
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu

zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Dziêkowizna i Ignaców

pn. „Dziêkowizna i Ignaców - tereny inwestycyjnw”

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z przetwa-
rzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, wojewodê, 
zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych 
w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów planistycznych, o których 
mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g rozporz¹dzenia Parlamentu 
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o 
ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego dalej 
„rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci 
osoby, od której dane te pozyskano”.
Ponadto w zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodaro-
waniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych    
w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich 
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) 
informujê, ¿e przekazane dane osobowe bêd¹ przetwarzane zgodnie z informacj¹ zawart¹ na 
stronie g³ównej oraz w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne” Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki.  

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu   
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póŸn. 
zm.) zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki 
Uchwa³y Nr XXIV.223.2021 z dnia 28 stycznia 2021 r. w sprawie przys-
t¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przes-
trzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejsco-
woœci Dziêkowizna i Ignaców pn. „Dziêkowizna i Ignaców – tereny 
inwestycyjne”. Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do 
uchwa³y.
Równoczeœnie, na podstawie art. 39 ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, 
art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2  ustawy z dnia 3 paŸ-
dziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku i jego ochro-
nie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach od-
dzia³ywania na œrodowisko (Dz.U. z 2021 r. poz. 247) zawiadamiam      
o przyst¹pieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania 
na œrodowisko projektu ww. miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego   
w terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. 
Wnioski do ww. planu miejscowego nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy 
Miñsk Mazowiecki:
• w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
ul. Che³moñskiego  14,  05-300 Miñsk Mazowiecki, lub przes³aæ pocz-
t¹ na ww. adres Urzêdu,
• w formie elektronicznej  w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji 
elektronicznej, w szczególnoœci poczty elektronicznej na adres e-mail: 
gmina@minskmazowiecki.pl bez koniecznoœci opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym. lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP.
Wniosek powinien zawieraæ:
• nazwisko i imiê albo nazwê,
• adres zamieszkania albo siedziby,
• przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach 
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w 
terminie do dnia 21 kwietnia 2021 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. 
(25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ 
œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres email: 
gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytkaESP.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki. Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi 
siê bez rozpatrzenia.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y - i n w e s t y c j e

G³osZiemiMiñskiej 13

Foto: Jacek Maria Jeliñski

P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

Dwór zosta³ zbudowany w drugiej po³owie XIX wieku.
Okaza³y budynek na planie wyd³u¿onego prostok¹ta utrzymany jest 
w stylu pa³acowo-rezydencjonalnym. Do dziœ przetrwa³ tak¿e stary 
park dworski okalaj¹cy posiad³oœæ, zabytkowa oficyna z po³owy XIX 
wieku i drewniany wiatrak. Ca³oœæ za³o¿enia uzupe³niaj¹ rozleg³e stawy. 
Dwór stanowi czêœæ dawnego folwarku, którego ostatnimi w³aœci-
cielami byli £ucja i Mieczys³aw Schiele - ród znanych browarników. 
Browary Haberbusch i Schiele na pocz¹tku XX stulecia by³y naj-
wiêkszymi w Warszawie. Mieczys³aw Schiele aktywnie uczestniczy³ 
tak¿e w ¿yciu Niedzia³ki. To dziêki niemu w latach trzydziestych pow-
sta³a miejscowa Ochotnicza Stra¿ Po¿arna.

Po rozparcelowaniu w 1945, maj¹tek spe³nia³ ró¿ne funkcje. Do 2001 
roku w dworze mieœci³a siê szko³a podstawowa. PóŸniej zabytek po-
nownie trafi³ w prywatne rêce. Nowi w³aœciciele wyremontowali dwo-
rek. Choæ nadal utrzymany jest on w stylu klasycystycznym, to jednak 
wprowadzono znacz¹ce zmiany. Przede wszystkim nowy wyraz zys-
ka³a frontowa elewacja, któr¹ zdobi wysoki portyk wsparty na dwóch 
parach masywnych kolumn. Dwuspadowy dach zyska³ nowe pokrycie 
ceramiczn¹ dachówka i zosta³ wyposa¿ony w stylowe lukarny. Tylna 
elewacja ozdobiona jest trójosiowym ryzalitem. Obszerny taras ³¹czy 
budynek z ogrodem. Pa³ac zdobi¹ efektowne boniowania.

dwór
Niedzia³ka Stara

S t a r e Z a k o l e

remont mostu
na Mieni 

Inwestycjê przeprowadzi³a firma PRIiM „PYLON” sp. z o. o.
Zakres prac to miêdzy innymi:
- wzmocnienie konstrukcji noœnej mostu na drodze 811W
- renowacja nawierzchni jezdni
- poszerzenie konstrukcji 
- instalacja nowych barierek ochronnych
- remont umocnieñ przyczó³ków
- oraz budowa odwodnienia liniowego

Wartoœæ  ca³oœci prac  - 245 648 ,-
Remont trwa³ od XII. 2020 do III. 2021

Parametry mostu na rzek¹ Mienia:

d³ugoœæ - 11,6 m
szerokoœæ ca³oœci - 7,4 m

2powierzchnia mostu - 85,84 m

gmina Miñsk Mazowiecki
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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 

Wiele osób w dzieciñstwie by³o ranionych psychicznie i fizycznie 
przez kogoœ z bliskiej rodziny (ojciec, matka), kto nadu¿ywa³ napoi 
alkoholowych Te wspomnienia ci¹gn¹³ siê latami w doros³ym ¿yciu. 
Dla takich osób istnieje wspólnota DDA (doros³e Dzieci Alkoho-
lików), gdzie mog¹ nauczyæ siê, jak radziæ sobie t¹ trudn¹ przesz-
³oœci¹ i myœleæ o niej w zdrowy sposób. Jean-Paul Sartre napisa³ 
kiedyœ – „Niewa¿ne co nam zrobiono, wa¿ne co my z tym zrobimy”. 
Zdajemy sobie sprawê, ¿e traumatyczne dzieciñstwo pozostawia     
w cz³owieku g³êboki œlad. Ale nie mo¿na pozwoliæ, by Ci, którzy 

skrzywdzili ich w przesz³oœci, krzywdz¹ ich w teraŸniejszoœci. A tak w³aœnie 
siê dzieje, gdy pielêgnujemy urazy. Podupadamy wtedy na zdrowiu, choruje-
my na depresjê, stany lêkowe, uzale¿nienia, bezsennoœæ, nadciœnienie, nowo-
twory i inne choroby . Chroniczna z³oœæ sprawia, ¿e niszczymy siebie i innych. 
Jeœli w dzieciñstwie byliœmy atakowani przez bliskich to w doros³oœci mamy 
tendencjê do atakowania samych siebie. Niszczeni przez rodziców, niszczymy 
siebie. Karani za szczeroœæ, k³amiemy i nie przyznajemy do b³êdów. Zaniedby-
wani, nie aspirujemy o wiêcej. Zdradzani, przestajemy ufaæ. Kochani nie akcep-
tujemy wad w sobie i w innych. Wa¿ne, ¿eby sobie te mechanizmy uœwiada-
miaæ i przekraczaæ negatywne schematy w praktyce.
Przesz³oœci nie zmienisz. Mo¿esz albo obiecaæ sobie, ¿e nie pozwolisz sprowa-
dziæ siebie do roli zak³adnika przesz³oœci.
Nie mów, ¿e jestem zerem, zawsze wszystko niszczê, nic mi nie wychodzi, 
potrafiê tylko krzywdziæ, nie zas³ugujê na mi³oœæ itp. Zrozum, ¿e g³owa chce 
Ciê ok³amaæ. Nie pozwól siê omotaæ takim myœlom. Skup siê na teraŸniej-
szoœci i nie zapominaj, ¿e potrzebujesz wiedzy, szczeroœci odpowiedzialnoœci 
za siebie , determinacji i cierpliwoœci w dzia³aniu.
Jeœli wierzy³eœ w negatywne przekonania przez wiele lat to potrzebny jest czas, 
byœ nauczy³ siê w³aœciwej obserwacji tego, jak umys³ sprowadza Ciê na 
manowce.
Warto jednak podj¹æ tê pracê bo zmieniaj¹c sposób myœlenia mo¿esz zmieniæ 
swoje podejœcie do ¿ycia i uwolniæ siê z wiêzienia przesz³oœci. To zawsze jest 
wielka sprawa i z pewnoœci¹ op³aca siê o ni¹ zawalczyæ. Trudnej przesz³oœci 
siê nie zmieni, ale mo¿na o niej myœleæ w zdrowszy sposób.

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

W lutym 2021 roku pracownicy socjalni Gminnego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej w Miñsku Mazowieckim Pani Ma³gorzata Kretowicz      
i Pani Edyta Wytrykus zrealizowa³y projekt socjalny „Szkolenie 
edukacyjne dla m³odzie¿y 3 szkó³ podstawowych z terenu gminy 
Miñsk Mazowiecki pt. Przeciwdzia³anie przemocy  w rodzinie”.
Projekt mia³ na celu podniesienie wiedzy i œwiadomoœci na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie wœród uczniów. Uczestnicy poznali 
definicjê przemocy i nauczyli siê rozpoznawania jej przejawów, do-
wiedzieli siê, jakie mechanizmy towarzysz¹ ofiarom przemocy i uœ-
wiadomili sobie, jak wa¿ne jest zg³oszenie problemu i szukanie wspar-
cia. Otrzymali wiedzê, gdzie osoby doœwiadczaj¹ce przemocy w ro-
dzinie oraz œwiadkowie przemocy w rodzinie mog¹ zwracaæ siê o po-
moc, jak równie¿ rozwinêli umiejêtnoœæ ochrony w sytuacjach wystê-
powania zagro¿enia przemoc¹. W ramach projektu zosta³ zorganizo-
wany konkurs plastyczny „Stop przemocy”.
Dziêkujemy Dyrektor SP im. Gen. Hallera w Mariance Pani Jolancie 
Roso³owskiej, Dyrektorowi SP im. Karola Wojty³y w Hucie Miñ-
skiej z/s w CielechowiŸnie Panu Piotrowi Matzanke i Dyrektorowi 
SP im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Niedzia³ce Pani Agnieszcze 
Natorff-Ga³ka, za wspó³pracê, zaanga¿owanie, sprawne i profesjo-
nalne przeprowadzenie szkolenia.
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ Pani Joannie Wêgli-
ñskiej w³aœcicielce firmy Boria.pl oraz Pani Edycie G³uchowskiej 
w³aœcicielce Studia Reklamy „Artedi” za zaprojektowanie, reali-
zacjê i sponsorowanie wydruku ulotek promuj¹cych projekt socjalny. 
Mamy nadziejê na dalsz¹ wspó³pracê, poniewa¿ w przysz³oœci chcemy 
kontynuowaæ projekt dot. przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie w 
kolejnych szko³ach podstawowych na terenie gminy Miñsk 
Mazowiecki.

radziæ sobie 
z trudn¹ przesz³oœci¹

JAK
SKRAWEK POLA - Kasia Bulicz-Kasprzak
Na pocz¹tku XX wieku w ma³ej wsi na ZamojszczyŸnie przychodz¹ na œwiat trzy dziewczynki. Ka¿da w innym domu, w innej 
rodzinie, a jednak historia splecie ich losy w zupe³nie nieprzewidywalny sposób. Czy ubóstwo i niedostatek s¹ cz³owiekowi 
przeznaczone na zawsze, czy maj¹tek mo¿e zapewniæ szczêœcie? Czy cz³owiek potrafi przeciwstawiæ siê temu, co przynosi mu 
los? Skrawek pola przedstawia prawdziwe, inspirowane opowieœciami i wspomnieniami rodzinnymi autorki, portrety wiejskich 
rodzin Lipczewskich i Po³ajów. To wyj¹tkowa opowieœæ o ¿yciu na wsi w niepewnych czasach, kiedy nad Polsk¹ i Europ¹ zawis³o 
widmo wojny. Pokazuje, ¿e istniej¹ rzeczy, które wtedy i teraz liczy³y siê równie mocno, zaprz¹ta³y myœli ludzi, niezale¿nie od ich 
pochodzenia i statusu. Wieœ to nie miejsce, gdzie cz³owiek wstaje o wschodzie s³oñca, a chodzi spaæ z kurami. Tak jak w mieœcie, 
tamtejsi ludzie kochaj¹ i nienawidz¹, bogac¹ siê i ubo¿ej¹, ró¿nica polega na tym, ¿e na wsi nikt nie jest anonimowy. Wszyscy 
znaj¹ ciebie, twoj¹ matkê, babkê i prababkê. Nie mo¿esz liczyæ, ¿e zachowasz swój sekret, zawsze bêd¹ jakieœ oczy, które coœ 
widzia³y.

OCALONE - Kate Furnivall
Niemcy, 1945. Klara Janowska oraz jej córka Alicja tygodniami wêdruj¹ do obozu wysiedlonych w Graufeld.
W brudzie, o g³odzie, id¹ razem z 3200 innymi osobami, lecz nie narzekaj¹. Przetrwa³y i zrobi¹ wszystko, aby wróciæ do domu.   
Na miejscu Klara rozpoznaje jednego z obozowych stra¿ników. Rozpoczyna siê gra w kotka i myszkê. On zna jej tajemnicê - wie, 
co w czasie wojny zrobi³a, aby ocaliæ córkê. Zna jej prawdziw¹ to¿samoœæ. Jedno z nich musi zgin¹æ...
Odkryj wstrz¹saj¹ce dzieje mi³oœci, zagro¿enia, odwagi i zdrady, autorki miêdzynarodowych bestsellerów Kate Furnivall.
Ocaleni to powieœæ w doskona³y sposób ³¹cz¹ca literack¹ fikcjê z faktami historycznymi.

CO ROBI¥ UCZUCIA? - Tina Oziewicz 
Dowcipna i pe³na ciep³a ksi¹¿ka o tym, co dzieje siê w œwiecie uczuæ (i nie tylko). Radoœæ, duma, zachwyt, z³oœæ, niepokój, lêk. 
Wszyscy znamy te uczucia - i wiele innych.  Ale czy wiemy, co robi¹, kiedy maj¹ wolne?
Ta niezwyk³a ksi¹¿ka to zaproszenie dla dzieci i rodziców do rozmów i rozmyœlañ o tym, co kryje siê w ka¿dym z nas.

Wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

W Bibliotece Publicznej Gminy Miñsk Mazo-
wiecki z siedzib¹ w Stojad³ach wiele siê dzieje, 
od konkursów, po projekty, realizacjê progra-
mów, zakup nowoœci…   
Zaczniemy od konkursów. Pod koniec lutego 
odby³o siê posiedzenie komisji konkursowej   

w celu rozstrzygniêcia Wojewódzkiego Kon-
kursu Fotograficznego "Polska pieœñ patrio-
tyczna w obiektywie". Organizatorami kon-
kursu by³a Biblioteka oraz Szko³a Podstawowa 
im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Niedzia³ce. 
Patronat nad konkursem obj¹³ Starosta Miñski 
p. Antoni Jan Tarczyñski, Wójt Gminy Miñsk 
Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski i Dyrek-
tor Studium Jêzyków Obcych Tomasz Paudy-
na. Komisja Konkursowa w sk³adzie:
Jolanta Damasiewicz, Przemys³aw Fedoro-
wicz, Krzysztof Kuæ, Micha³ Rogala doko-
na³a oceny poziomu prac wg przyjêtych kryter-
iów, zgodnie z regulaminem konkursu. 

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii klas IV-VI Szko³y Podstawowe
I miejsce Bartosz Grajewski SP Milanówek 
II miejsce Jan Wajs SP Marianka
III miejsce Wiktoria Kowalska SP Huta Miñska
Wyró¿nienie Alicja Tumi³owicz
SP Celestynów

W kategorii klas VII-VIII Szko³y Podstawowe
I miejsce Mateusz Czarnocki SP Przesmyki
II miejsce Maja Szczêsna SP Stara Niedzia³ka 
III miejsce Kacper Sadowski SP Radzymin
Wyró¿nienie Rafa³ Kowalczyk
SP Stara Niedzia³ka
Wyró¿nienie Alicja Przesmycka SP Przesmyki Urszula Mastalerz 

Fundatorem nagród by³o Studium Jêzyków 
Obcych, Gmina Miñsk Mazowiecki, Starostwo  
Powiatowe, Rada Rodziców Szko³y Podstawo-
wej w Starej Niedzia³ce, Biblioteka Publiczna 
Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Sto-
jad³ach. 
Biblioteka realizuje ogólnopolski program 
"Ma³a ksi¹¿ka wielki cz³owiek", skierowany 
do dzieci w wieku 3-6 lat. Akcja ma zachêciæ 
rodziców do odwiedzania biblioteki i codzien-
nego czytania z dzieckiem.
Ka¿de dziecko w wieku przedszkolnym, które 
przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie 
wyj¹tkow¹ Wyprawkê Czytelnicz¹. Za ka¿d¹ 
wizytê w bibliotece, zakoñczon¹ wypo¿ycze-
niem minimum jednej ksi¹¿ki z ksiêgozbioru 
dzieciêcego, Ma³y Czytelnik otrzyma naklejkê, 
a po zebraniu dziesiêciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzaj¹cym jego 
czytelnicze zainteresowania. 
Ponadto biblioteka wzbogaci³a ksiêgozbiór     
o ponad 100 nowoœci wydawniczych, zarówno 
dla doros³ych, jak i dzieci. W marcu i kwietniu, 
przy wspó³pracy z Publicznym Przedszkolem 
"Akwarelka" w Nowych Osinach, planujemy 
organizacjê ciekawego projektu "ECO Robot" 
wiêcej informacji ju¿ nied³ugo. 
Zapraszamy do Biblioteki. 

W Bibliotece wiele siê dzieje!

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i
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Wiele osób w dzieciñstwie by³o ranionych psychicznie i fizycznie 
przez kogoœ z bliskiej rodziny (ojciec, matka), kto nadu¿ywa³ napoi 
alkoholowych Te wspomnienia ci¹gn¹³ siê latami w doros³ym ¿yciu. 
Dla takich osób istnieje wspólnota DDA (doros³e Dzieci Alkoho-
lików), gdzie mog¹ nauczyæ siê, jak radziæ sobie t¹ trudn¹ przesz-
³oœci¹ i myœleæ o niej w zdrowy sposób. Jean-Paul Sartre napisa³ 
kiedyœ – „Niewa¿ne co nam zrobiono, wa¿ne co my z tym zrobimy”. 
Zdajemy sobie sprawê, ¿e traumatyczne dzieciñstwo pozostawia     
w cz³owieku g³êboki œlad. Ale nie mo¿na pozwoliæ, by Ci, którzy 

skrzywdzili ich w przesz³oœci, krzywdz¹ ich w teraŸniejszoœci. A tak w³aœnie 
siê dzieje, gdy pielêgnujemy urazy. Podupadamy wtedy na zdrowiu, choruje-
my na depresjê, stany lêkowe, uzale¿nienia, bezsennoœæ, nadciœnienie, nowo-
twory i inne choroby . Chroniczna z³oœæ sprawia, ¿e niszczymy siebie i innych. 
Jeœli w dzieciñstwie byliœmy atakowani przez bliskich to w doros³oœci mamy 
tendencjê do atakowania samych siebie. Niszczeni przez rodziców, niszczymy 
siebie. Karani za szczeroœæ, k³amiemy i nie przyznajemy do b³êdów. Zaniedby-
wani, nie aspirujemy o wiêcej. Zdradzani, przestajemy ufaæ. Kochani nie akcep-
tujemy wad w sobie i w innych. Wa¿ne, ¿eby sobie te mechanizmy uœwiada-
miaæ i przekraczaæ negatywne schematy w praktyce.
Przesz³oœci nie zmienisz. Mo¿esz albo obiecaæ sobie, ¿e nie pozwolisz sprowa-
dziæ siebie do roli zak³adnika przesz³oœci.
Nie mów, ¿e jestem zerem, zawsze wszystko niszczê, nic mi nie wychodzi, 
potrafiê tylko krzywdziæ, nie zas³ugujê na mi³oœæ itp. Zrozum, ¿e g³owa chce 
Ciê ok³amaæ. Nie pozwól siê omotaæ takim myœlom. Skup siê na teraŸniej-
szoœci i nie zapominaj, ¿e potrzebujesz wiedzy, szczeroœci odpowiedzialnoœci 
za siebie , determinacji i cierpliwoœci w dzia³aniu.
Jeœli wierzy³eœ w negatywne przekonania przez wiele lat to potrzebny jest czas, 
byœ nauczy³ siê w³aœciwej obserwacji tego, jak umys³ sprowadza Ciê na 
manowce.
Warto jednak podj¹æ tê pracê bo zmieniaj¹c sposób myœlenia mo¿esz zmieniæ 
swoje podejœcie do ¿ycia i uwolniæ siê z wiêzienia przesz³oœci. To zawsze jest 
wielka sprawa i z pewnoœci¹ op³aca siê o ni¹ zawalczyæ. Trudnej przesz³oœci 
siê nie zmieni, ale mo¿na o niej myœleæ w zdrowszy sposób.

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

W lutym 2021 roku pracownicy socjalni Gminnego Oœrodka Pomocy 
Spo³ecznej w Miñsku Mazowieckim Pani Ma³gorzata Kretowicz      
i Pani Edyta Wytrykus zrealizowa³y projekt socjalny „Szkolenie 
edukacyjne dla m³odzie¿y 3 szkó³ podstawowych z terenu gminy 
Miñsk Mazowiecki pt. Przeciwdzia³anie przemocy  w rodzinie”.
Projekt mia³ na celu podniesienie wiedzy i œwiadomoœci na temat 
zjawiska przemocy w rodzinie wœród uczniów. Uczestnicy poznali 
definicjê przemocy i nauczyli siê rozpoznawania jej przejawów, do-
wiedzieli siê, jakie mechanizmy towarzysz¹ ofiarom przemocy i uœ-
wiadomili sobie, jak wa¿ne jest zg³oszenie problemu i szukanie wspar-
cia. Otrzymali wiedzê, gdzie osoby doœwiadczaj¹ce przemocy w ro-
dzinie oraz œwiadkowie przemocy w rodzinie mog¹ zwracaæ siê o po-
moc, jak równie¿ rozwinêli umiejêtnoœæ ochrony w sytuacjach wystê-
powania zagro¿enia przemoc¹. W ramach projektu zosta³ zorganizo-
wany konkurs plastyczny „Stop przemocy”.
Dziêkujemy Dyrektor SP im. Gen. Hallera w Mariance Pani Jolancie 
Roso³owskiej, Dyrektorowi SP im. Karola Wojty³y w Hucie Miñ-
skiej z/s w CielechowiŸnie Panu Piotrowi Matzanke i Dyrektorowi 
SP im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Niedzia³ce Pani Agnieszcze 
Natorff-Ga³ka, za wspó³pracê, zaanga¿owanie, sprawne i profesjo-
nalne przeprowadzenie szkolenia.
Serdeczne podziêkowania nale¿¹ siê równie¿ Pani Joannie Wêgli-
ñskiej w³aœcicielce firmy Boria.pl oraz Pani Edycie G³uchowskiej 
w³aœcicielce Studia Reklamy „Artedi” za zaprojektowanie, reali-
zacjê i sponsorowanie wydruku ulotek promuj¹cych projekt socjalny. 
Mamy nadziejê na dalsz¹ wspó³pracê, poniewa¿ w przysz³oœci chcemy 
kontynuowaæ projekt dot. przeciwdzia³anie przemocy w rodzinie w 
kolejnych szko³ach podstawowych na terenie gminy Miñsk 
Mazowiecki.

radziæ sobie 
z trudn¹ przesz³oœci¹

JAK
SKRAWEK POLA - Kasia Bulicz-Kasprzak
Na pocz¹tku XX wieku w ma³ej wsi na ZamojszczyŸnie przychodz¹ na œwiat trzy dziewczynki. Ka¿da w innym domu, w innej 
rodzinie, a jednak historia splecie ich losy w zupe³nie nieprzewidywalny sposób. Czy ubóstwo i niedostatek s¹ cz³owiekowi 
przeznaczone na zawsze, czy maj¹tek mo¿e zapewniæ szczêœcie? Czy cz³owiek potrafi przeciwstawiæ siê temu, co przynosi mu 
los? Skrawek pola przedstawia prawdziwe, inspirowane opowieœciami i wspomnieniami rodzinnymi autorki, portrety wiejskich 
rodzin Lipczewskich i Po³ajów. To wyj¹tkowa opowieœæ o ¿yciu na wsi w niepewnych czasach, kiedy nad Polsk¹ i Europ¹ zawis³o 
widmo wojny. Pokazuje, ¿e istniej¹ rzeczy, które wtedy i teraz liczy³y siê równie mocno, zaprz¹ta³y myœli ludzi, niezale¿nie od ich 
pochodzenia i statusu. Wieœ to nie miejsce, gdzie cz³owiek wstaje o wschodzie s³oñca, a chodzi spaæ z kurami. Tak jak w mieœcie, 
tamtejsi ludzie kochaj¹ i nienawidz¹, bogac¹ siê i ubo¿ej¹, ró¿nica polega na tym, ¿e na wsi nikt nie jest anonimowy. Wszyscy 
znaj¹ ciebie, twoj¹ matkê, babkê i prababkê. Nie mo¿esz liczyæ, ¿e zachowasz swój sekret, zawsze bêd¹ jakieœ oczy, które coœ 
widzia³y.

OCALONE - Kate Furnivall
Niemcy, 1945. Klara Janowska oraz jej córka Alicja tygodniami wêdruj¹ do obozu wysiedlonych w Graufeld.
W brudzie, o g³odzie, id¹ razem z 3200 innymi osobami, lecz nie narzekaj¹. Przetrwa³y i zrobi¹ wszystko, aby wróciæ do domu.   
Na miejscu Klara rozpoznaje jednego z obozowych stra¿ników. Rozpoczyna siê gra w kotka i myszkê. On zna jej tajemnicê - wie, 
co w czasie wojny zrobi³a, aby ocaliæ córkê. Zna jej prawdziw¹ to¿samoœæ. Jedno z nich musi zgin¹æ...
Odkryj wstrz¹saj¹ce dzieje mi³oœci, zagro¿enia, odwagi i zdrady, autorki miêdzynarodowych bestsellerów Kate Furnivall.
Ocaleni to powieœæ w doskona³y sposób ³¹cz¹ca literack¹ fikcjê z faktami historycznymi.

CO ROBI¥ UCZUCIA? - Tina Oziewicz 
Dowcipna i pe³na ciep³a ksi¹¿ka o tym, co dzieje siê w œwiecie uczuæ (i nie tylko). Radoœæ, duma, zachwyt, z³oœæ, niepokój, lêk. 
Wszyscy znamy te uczucia - i wiele innych.  Ale czy wiemy, co robi¹, kiedy maj¹ wolne?
Ta niezwyk³a ksi¹¿ka to zaproszenie dla dzieci i rodziców do rozmów i rozmyœlañ o tym, co kryje siê w ka¿dym z nas.

Wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

W Bibliotece Publicznej Gminy Miñsk Mazo-
wiecki z siedzib¹ w Stojad³ach wiele siê dzieje, 
od konkursów, po projekty, realizacjê progra-
mów, zakup nowoœci…   
Zaczniemy od konkursów. Pod koniec lutego 
odby³o siê posiedzenie komisji konkursowej   

w celu rozstrzygniêcia Wojewódzkiego Kon-
kursu Fotograficznego "Polska pieœñ patrio-
tyczna w obiektywie". Organizatorami kon-
kursu by³a Biblioteka oraz Szko³a Podstawowa 
im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Niedzia³ce. 
Patronat nad konkursem obj¹³ Starosta Miñski 
p. Antoni Jan Tarczyñski, Wójt Gminy Miñsk 
Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski i Dyrek-
tor Studium Jêzyków Obcych Tomasz Paudy-
na. Komisja Konkursowa w sk³adzie:
Jolanta Damasiewicz, Przemys³aw Fedoro-
wicz, Krzysztof Kuæ, Micha³ Rogala doko-
na³a oceny poziomu prac wg przyjêtych kryter-
iów, zgodnie z regulaminem konkursu. 

Laureatami konkursu zostali:

w kategorii klas IV-VI Szko³y Podstawowe
I miejsce Bartosz Grajewski SP Milanówek 
II miejsce Jan Wajs SP Marianka
III miejsce Wiktoria Kowalska SP Huta Miñska
Wyró¿nienie Alicja Tumi³owicz
SP Celestynów

W kategorii klas VII-VIII Szko³y Podstawowe
I miejsce Mateusz Czarnocki SP Przesmyki
II miejsce Maja Szczêsna SP Stara Niedzia³ka 
III miejsce Kacper Sadowski SP Radzymin
Wyró¿nienie Rafa³ Kowalczyk
SP Stara Niedzia³ka
Wyró¿nienie Alicja Przesmycka SP Przesmyki Urszula Mastalerz 

Fundatorem nagród by³o Studium Jêzyków 
Obcych, Gmina Miñsk Mazowiecki, Starostwo  
Powiatowe, Rada Rodziców Szko³y Podstawo-
wej w Starej Niedzia³ce, Biblioteka Publiczna 
Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Sto-
jad³ach. 
Biblioteka realizuje ogólnopolski program 
"Ma³a ksi¹¿ka wielki cz³owiek", skierowany 
do dzieci w wieku 3-6 lat. Akcja ma zachêciæ 
rodziców do odwiedzania biblioteki i codzien-
nego czytania z dzieckiem.
Ka¿de dziecko w wieku przedszkolnym, które 
przyjdzie do biblioteki, otrzyma w prezencie 
wyj¹tkow¹ Wyprawkê Czytelnicz¹. Za ka¿d¹ 
wizytê w bibliotece, zakoñczon¹ wypo¿ycze-
niem minimum jednej ksi¹¿ki z ksiêgozbioru 
dzieciêcego, Ma³y Czytelnik otrzyma naklejkê, 
a po zebraniu dziesiêciu zostanie uhonorowany 
imiennym dyplomem potwierdzaj¹cym jego 
czytelnicze zainteresowania. 
Ponadto biblioteka wzbogaci³a ksiêgozbiór     
o ponad 100 nowoœci wydawniczych, zarówno 
dla doros³ych, jak i dzieci. W marcu i kwietniu, 
przy wspó³pracy z Publicznym Przedszkolem 
"Akwarelka" w Nowych Osinach, planujemy 
organizacjê ciekawego projektu "ECO Robot" 
wiêcej informacji ju¿ nied³ugo. 
Zapraszamy do Biblioteki. 

W Bibliotece wiele siê dzieje!

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i



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 

 


