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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.
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A  k t u a l n o œ c i

Uchwa³y RG z dn. 29 marca

Uchwa³a Nr XXVI.239.2021 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 29 marca 2021 r.       
w sprawie zmian bud¿etu Gminy Miñsk Mazo-
wiecki na 2021 rok
Uchwa³a Nr XXVI.240.2021 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 29 marca 2021 r.       
w sprawie zaci¹gniêcia d³ugoterminowej  po-
¿yczki ze œrodków Wojewódzkiego Funduszu   
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej      
w Warszawie na finansowanie planowanego 
deficytu bud¿etu gminy

KONKURS - kolorowe sto³ówki

Pomoc zwierzêtomNowe przepisy dla hulajnog

Szko³a Podstawowa w Janowie oraz Niedzia³ce 
Starej bierze udzia³ w konkursie „kolorowe 
sto³ówki Amici”. Nagrod¹ w konkursie jest 
nowoczesna, kolorowa sto³ówka o wartoœci 80 
000 z³. G³osowaæ mo¿na do 15 maja. 
Nale¿y zarejestrowaæ siê na stronie: 
www.kolorowestolowki.amica.pl
Nastêpnie wyszukaæ miasto: Miñsk 
Mazowiecki, kod pocztowy: 05-300, 
I wybraæ szko³ê, na któr¹ g³osujemy:
Szko³a Podstawowa w Janowie albo Szko³a 
Podstawowa w Niedzia³ce Starej.
Je¿eli kupi³eœ sprzêt AGD Amici, zarejestruj go 
na stronie. Dziêki temu szko³a otrzyma sporo 
dodatkowych punktów. 
Oddaj swój g³os, zachêæ innych do g³osowania !
Z góry dziêkujemy za Wasz wk³ad !

Uchwa³¹ Rady Gminy Miñsk Mazowiecki      
Nr XIV/222/2021 z dnia 28 stycznia  we wsi 
Marianka zosta³y wprowadzone nazwy ulic.
W zwi¹zku z powy¿szym zosta³a zmieniona nu-
meracja porz¹dkowa nieruchomoœci, a tym sa-
mym zmiana adresu zamieszkania.Mieszkañcy 
(osoby zameldowane) zostan¹ powiadomieni 
pisemnie o zmianie. Uwaga: po 01.03.2015 r. 
osoba, której adres uleg³ zmianie nie musi wyra-
biaæ nowego dowodu osobistego. Te dane nie s¹ 
ju¿ ujmowane w dowodzie osobistym. 

Wprowadzono nazwy ulic
w Mariance

9 kwietnia z ogromnym smutkiem
po¿egnaliœmy Janusza Witowskiego, 

d³ugoletniego So³tysa Kolonii Karolina, 
który ponad dekadê dzia³a³ czynnie na 

rzecz mieszkañców swojej miejscowoœci
i ca³ej spo³ecznoœci gminnej. 

Sk³adamy kondolencje i wyrazy ¿alu
Rodzinie i najbli¿szym

- Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
wraz z pracownikami urzêdu, 
Przewodnicz¹cy Rady Gminy
wraz z Rad¹ Gminy i So³tysi.

„Umar³ych wiecznoœæ dot¹d trwa,
dok¹d pamiêci¹ siê im p³aci”

Pomoc zwierzêtomW tym miesi¹cu obchodzimy

 Wis³awa Szymborska

Mazowiecki Urz¹d Wojewódzki w Warsza-
wie przekazuje informacje o kolejnym wys-
t¹pieniu kilku ognisk wysoce zjadliwej grypy 
ptaków (HPAI) na terenie Polski, w tym  o po-
twierdzonych w ostatnich dniach ogniskach 
w powiecie ¿uromiñskim. Urz¹d apeluje o 
podjêcie dzia³añ, maj¹cych ograniczyæ do 
minimum mo¿liwoœæ rozprzestrzeniania siê 
choroby z ognisk zaka¿enia.Wiêcej infor-
macji na stronie UG w za³¹czniku: 

Pismo Wojewody Mazowieckiego.

Najwa¿niejszy nowy przepis to obowi¹zek jaz-
dy hulajnogami po drodze rowerowej, gdy ta jest 
dostêpna. Maksymalna prêdkoœæ, z jak¹ bê-
dziemy mogli siê po niej poruszaæ to 20 km/godz. 
Gdy œcie¿ki rowerowej nie ma, konieczne 
bêdzie skorzystanie z jezdni z ograniczeniem 
prêdkoœci ruchu do 30 km/godz, a jeœli limit ten 
bêdzie wy¿szy - a tak jest najczêœciej - hulaj-
noga bêdzie musia³a poruszaæ siê chodnikiem.
W tym przypadku konieczne bêdzie ustêpowa-
nie pierwszeñstwa pieszym i nie utrudnianie im 
poruszania siê, a jazda bêdzie dozwolona z mak-
symaln¹ prêdkoœci¹ zbli¿on¹ do prêdkoœci pie-
szego. Te przepisy obowi¹zuj¹ w przypadku 
hulajnóg elektrycznych, pozosta³ych urz¹dzeñ 
transportu osobistego (UTO) oraz rolek i des-
korolek bez napêdu elektrycznego. Co wiêcej,   
z hulajnóg oraz UTO skorzystaj¹ osoby powy¿ej 
18 roku ¿ycia. M³odsze, aby jeŸdziæ tymi urz¹-
dzeniami, bêd¹ musia³y posiadaæ kartê rowe-
row¹ lub prawo jazdy kategorii AM, A1, B1 lub 
T. W przypadku sprzêtu sportowo-rekre-
acyjnego nie ma takich ograniczeñ.

10 IV - 11 rocznica katastrofy smoleñskiej
13 IV - Dzieñ Pamiêci Ofiar Zbrodni Katyñskiej
15 IV - Miêdzynarodowy Dzieñ Kombatanta
19 IV – 78 rocznica rozpoczêcia powstania 
w getcie warszawskim

22 kwietnia obchodzimy Œwiatowy Dzieñ Ziemi. 
Jest on doskona³¹ okazj¹ do wprowadzenia no-
wych nawyków proekologicznych ! 
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Redakcja zapewnia czytelników GZM, i¿ ka¿dy numer biuletynu jest wydrukowany 
w najlepszej drukarni z zachowaniem restrykcyjnych przepisów gwarantuj¹cych 
ca³kowit¹ sterylnoœæ gazety. Papier, który ma higroskopijn¹ strukturê, jest bardzo 
z³ym œrodowiskiem dla wszystkich drobnoustrojów, w tym wirusów, które mog¹ ¿yæ 
na nim najwy¿ej  kilka godzin.
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W numerze

Szanowni Pañstwo,

Po kilkumiesiêcznym zastoju zwi¹zanym z pan-
demi¹, kiedy to inwestorzy wstrzymywali siê     
z wydatkami oraz decyzjami o ekspansji i roz-
budowywaniu portfolio, nadchodzi moment 
zwiêkszonej aktywnoœci na rynku gruntów 
inwestycyjnych. Niezale¿nie od tego Gmina 
Miñsk Mazowiecki, zgodnie z dalekosiê¿n¹ 
strategi¹, przyst¹pi³a do sporz¹dzenia miejsco-
wych planów zagospodarowania przestrzen-
nego, maj¹cych na celu ustalenie nowych 
terenów inwestycyjnych  obejmuj¹cych czêœci miejscowoœci:
Królewiec, Stojad³a, Zamienie, Niedzia³ka Druga, Dziêkowizna, Ignaców, 
Janów. W przygotowaniu s¹ kolejne plany obejmuj¹ce nastêpne miejscowoœci. 
Korzyœci p³yn¹ce z aktywizacji du¿ej czêœci tych terenów dla Naszej Gminy, 
zwi¹zane przede wszystkim z przyci¹ganiem inwestycji, z pewnoœci¹ bêdzie 
mo¿na dostrzec go³ym okiem w niedalekiej przysz³oœci. Nowe przedsiêbiorstwa 
to nie tylko dodatkowe wp³ywy z podatków, ale równie¿ miejsca pracy, poprawa 
wizerunku gminy, jako miejsca atrakcyjnego i innowacyjnego, transfer wiedzy 
czy inwestycje w infrastrukturê publiczn¹ (np. remont dróg) dokonane przez 
inwestora.
Proinwestycyjne dzia³ania w³adz lokalnych s¹ pierwszorzêdnym, nieodzownym 
czynnikiem sprzyjaj¹cym lokalizacji nowych œrednich i du¿ych firm. Jest to 
warunek konieczny, bez spe³nienia którego inwestorzy nie zainteresuj¹ siê 
Nasza Gmin¹, nawet je¿eli bêd¹ przez ni¹ przeje¿d¿aæ w drodze do innej, obiek-
tywnie mniej atrakcyjnej. Aktywnoœæ ze strony w³adz samorz¹dowych gminy 
daje du¿e szanse, by potencjalny inwestor zainteresowa³ siê okreœlonym terenem 
i zechcia³ przyst¹piæ do analizy wa¿nych dla niego czynników lokalizacji.
Dlatego te¿ podjête przez nas dzia³ania maj¹ w zdecydowany sposób podkreœliæ 
atrakcyjnoœæ terenów znajduj¹cych w wy¿ej wymienionych miejscowoœciach. 
Po³¹czenie korzystnych warunków dla inwestuj¹cych z istniej¹cymi zasobami 
rynku pracy, potencjalnymi mo¿liwoœciami rozwoju, dobrze rozwiniêt¹ 
zewnêtrzn¹ sieci¹ komunikacyjn¹ oraz dogodnym po³o¿eniem geograficznym, 
stwarza gwarancjê korzystnego ulokowania kapita³u oraz stabilnoœæ perspektyw 
ekonomicznego rozwoju. Przyszli inwestorzy bêd¹ te¿ mogli liczyæ ze strony 
w³adz gminnych na pomoc i wspó³uczestnictwo w procesach inwestycyjnych.
Dowodem na to jest np. proinwestycyjny bud¿et gminy.

Wiosna 

foto - MODELX

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Infolinia jest uruchomiona z myœl¹ o osobach posiadaj¹cych aktualne 
orzeczenie o niepe³nosprawnoœci w stopniu znacznym o kodzie R lub N 
lub odpowiednio I grupê z w/w schorzeniami i osobach w sytuacji 
¿yciowej, która utrudnia dotarcie do punktu szczepieñ.

Infolinia jest czynna:
Poniedzia³ek 8:00-17:00, wtorek, œroda, czwartek : 8:00-16:00
Pi¹tek 8:00-15:00

Masz problem z dotarciem do punktu szczepieñ? 

Zadzwoñ 25 756 25 79

COVID-19
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Od 1 kwietnia bêdzie trwaæ najwiêksze i najwa¿niejsze badanie 
polskiego spo³eczeñstwa, czyli Narodowy Spis Powszechny Lud-
noœci i Mieszkañ 2021 (NSP 2021). Spis jest obowi¹zkowy dla 
ka¿dej osoby mieszkaj¹cej w Polsce, a podstawow¹ metod¹ 
bêdzie samospis internetowy. 

Najwa¿niejszy cel NSP 2021 to poznanie sytuacji demograficznej i miesz-
kaniowej na poziomie kraju, województw, powiatów i gmin. Dziêki tym 
danym bêdzie mo¿na analizowaæ zmiany, jakie zasz³y w procesach 
demograficzno-spo³ecznych i ekonomicznych od czasu ostatniego spisu 
powszechnego (2011 r.), a tak¿e tworzyæ prognozy dotycz¹ce rozwoju Polski 
w najbli¿szych latach.

Obowi¹zek, ale przede wszystkim szansa

Ka¿da osoba mieszkaj¹ca w Polsce niezale¿nie od posiadanego obywatelstwa 
czy wieku jest zobowi¹zana do udzia³u w spisie. W imieniu dzieci spisu 
dokonuj¹ rodzice lub opiekunowie prawni). Taki obowi¹zek wynika z zapisów 
dwóch ustaw - o statystyce publicznej oraz narodowym spisie powszechnym 
ludnoœci i mieszkañ. Warto równie¿ pamiêtaæ o spisaniu wspó³mieszkañców 
przebywaj¹cych za granic¹, jeœli nadal s¹ zameldowani na sta³e w naszym 
mieszkaniu.

Nasz udzia³ w spisie powinien jednak wynikaæ przede wszystkim z poczucia 
odpowiedzialnoœci. Wyniki NSP 2021 pos³u¿¹ do planowania dzia³añ w naj-
wa¿niejszych dla spo³eczeñstwa obszarach, takich jak: rodzina, szkolnictwo, 
rynek pracy, mieszkania, emerytury i wiele innych. Od kompletnoœci i jakoœci 
danych bêd¹ zatem w du¿ej mierze zale¿eæ losy naszego kraju, wojewódz-
twa, powiatu i gminy do czasu nastêpnego spisu powszechnego, czyli co 
najmniej przez najbli¿sze 10 lat. Dlatego tak bardzo liczy siê ka¿dy wype³-
niony formularz spisowy. 

Najwygodniej przez Internet

Samospis internetowy to podstawowa i obowi¹zkowa metoda spisowa. Jest 
te¿ najbardziej przyjazna  mo¿emy siê spisaæ w domu w dogodnym dla siebie 
terminie nie czekaj¹c na kontakt z rachmistrzem.

Aplikacja spisowa NSP 2021 zostanie udostêpniona 1 kwietnia na stronie
https://spis.gov.pl/. Do elektronicznego formularza zalogujemy siê korzys-
taj¹c z Krajowego Wêz³a Identyfikacji Elektronicznej lub podaj¹c numer PESEL 
wraz z nazwiskiem rodowym matki. Dla cudzoziemców bez numeru PESEL 
przewidziano odrêbny tryb logowania z wykorzystaniem poczty e-mail.

Osoby, które nie maj¹ komputera lub Internetu, powinny zg³osiæ siê do 
Urzêdu Gminy/Miasta. Na spisuj¹c¹ siê osobê bêdzie czekaæ specjalnie 
przygotowane stanowisko komputerowe z dostêpem do sieci internetowej.

Rachmistrz tylko w ostatecznoœci 

Je¿eli z wa¿nych powodów nie spisaliœmy siê przez Internet, musimy spo-
dziewaæ siê telefonu lub nawet wizyty rachmistrza. Jeœli do tego dojdzie, nie 
mo¿emy mu odmówiæ udzielenia odpowiedzi. Z tego wzglêdu  podkreœlmy 
to raz jeszcze  warto spisaæ siê samodzielnie przez Internet odpowiednio 
wczeœniej w dogodnym dla nas terminie.

 

Policzmy siê dla Polski!
Rozpoczyna siê Narodowy Spis Powszechny 2021 

Na terenie województwa mazowieckiego bêdzie 
pracowaæ 2,5 tys. rachmistrzów spisowych. Dane 
odnoœnie to¿samoœci rachmistrza bêdziemy mogli 
zweryfikowaæ dzwoni¹c na infoliniê spisow¹ pod 
numer 22 279 99 99, w aplikacji „SprawdŸ rach-
mistrza" na stronie https://spis.gov.pl, a tak¿e na 
stronie internetowej Urzêdu Statystycznego         
w Warszawie https://warszawa.stat.gov.pl/. 

Dane bêd¹ bezpieczne

Ochrona danych zbieranych podczas spisów 
powszechnych i wszystkich innych badañ ma dla 
polskiej statystyki publicznej bezwzglêdny 
priorytet. Wype³niaj¹c formularz spisowy NSP 
2021 mo¿emy byæ pewni, ¿e dane nie bêd¹ 
ujawnione ani przekazane innym podmiotom.
Wszystkie dane osobowe przetwarzane w ramach 
prac spisowych s¹ poufne i podlegaj¹ szczególnej 
ochronie, na zasadach okreœlonych w ustawie o 
statystyce publicznej oraz w ustawie o ochronie 
danych osobowych. Osoby wykonuj¹ce prace 
spisowe  rachmistrzowie i pracownicy statystyki 
publicznej - s¹ obowi¹zane do przestrzegania 
tajemnicy statystycznej. Za jej z³amanie grozi do lat 
3 kary pozbawienia wolnoœci.

Wiêcej informacji:  https://spis.gov.pl/ 
Infolinia spisowa:   22 279 99 99
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Proces scalania ziem polskich zaboru rosyjskiego z Imperium prze-
biega³ m.in. poprzez reformê administracyjn¹. W latach 40 zniesio-
no województwa i wprowadzono gubernie, jednoczeœnie zwiêksza-
j¹c ich liczbê, Miñsk znalaz³ siê w guberni mazowieckiej i powiecie 
stanis³awowskim z siedzib¹ w Miñsku. Kolejne zmiany nast¹pi³y po 
powstaniu styczniowym. By³ to najd³u¿szy zryw niepodleg³oœciowy 
trwaj¹cy znacznie d³u¿ej ni¿ powstanie listopadowe. Rozpoczê³o siê 
w styczniu 1863 r., st¹d jego nazwa i trwa³o do sierpnia 1864 r., gdy 
w warszawskiej cytadeli stracono powstañczego dyktatora Romual-
da Traugutta wraz z cz³onkami Rz¹du Narodowego.
Niektórzy jednak badacze przed³u¿aj¹ ten okres do stracenia ks. 
Stanis³awem Brzóski 23 maja 1865 r. w Soko³owie Podlaskim. Warto 
wspomnieæ, i¿ równie¿ w Miñsku i jego najbli¿szych okolicach, 
toczy³y siê boje i potyczki oddzia³ów powstañczych z wojskiem car-
skim. Oddzia³om powstañczym pomimo podjêtych dwukrotnie 
prób, nie uda³o siê zdobyæ miasta, najpierw w nocy z 15 na 16 kwiet-
nia i póŸniej z 16 na 17 maja 1863 r. Odpowiedzi¹ carskiego zaborcy 
by³y surowe kary, w tym egzekucje i zsy³ki w g³¹b Rosji, na Syberiê lub 
w inne czêœci Imperium. Przy ulicy ówczesnej Lubelskiej (obecna 
Siennicka) w pobli¿u przedwojennej siedziby urzêdu gminnego i dzi-
siejszej Szko³y Podstawowej nr 3 stracono wielu powstañców (ich 

Burzliwe dzieje, zmiany i powstanie
gminy wiejskiej Miñsk

dok³adna liczbê z pewnoœci¹ ju¿ nie poznamy). Miejsce kaŸni upa-
miêtniono krzy¿em i p³yt¹ w listopadzie 1938 r. z okazji XX-lecia 
odzyskanej niepodleg³oœci, a zrekonstruowane w 2003 r. 
Po upadku powstania styczniowego nast¹pi³a kolejna zmiana ustro-
ju administracyjnego, po³¹czona ze zmian¹ nazwy Królestwa na Kraj 
Nadwiœlañski i g³êbok¹ rusyfikacj¹ nie tylko administracji, ale s¹do-
wnictwa i szkolnictwa. Odzwierciedleniem tych niekorzystnych dla 
Polaków przemian, by³a te¿ w 1868 r. zmiana nazwy miasta Miñsk 
na Nowo-Miñsk. W tym miejscu warto podkreœliæ, i¿ œredniowieczn¹ 
nazwê miasta utrzymano jedynie w nazwie gminy wiejskiej Miñsk, 
która w takiej formie utrzyma³a siê do po³owy XX w. W 1869 r. wiele 
miasteczek utraci³o prawa miejskie. W okolicach Miñska taki status 
straci³, m.in.: Stanis³awów, Ceg³ów, Latowicz, Siennica i Ko³biel. W tym 
dziesiêcioleciu mia³y te¿ miejsca zmiany, które korzystnie wp³ynê³y 
na stosunki spo³eczne. To przede wszystkim uw³aszczenie ch³opów 
oraz w 1867 r. utworzenie powiatu miñskiego i gminy wiejskiej Miñsk. 

Materia³ powsta³ dziêki wspó³pracy z Januszem Kuligowskim

 HISTORIÊ HISTORIÊ

 „Po¿egnanie uczestników powstania 1863 r.”
 obraz Wandalina Strzeleckiego

Z³ote Gody

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki z tegorocznymi Jubilatami
Jadwig¹ i Zbigniewem Rokickimi 50

lat
Tegoroczne obchody Jubileuszu 50-lecia po¿ycia ma³¿eñskiego 
odby³y siê w nietypowych warunkach !
17 par z terenu naszej gminy otrzyma³o medale od Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej. Odznaczenia potwierdzaj¹,
jak szczególnym osi¹gniêciem jest z³ota rocznica œlubu.
Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki, w imieniu Prezydenta RP, dokona³ 
uroczystego wrêczenia medali, przekazuj¹c ze swej strony gratulacje 
i kosz prezentów.  Po raz kolejny sytuacja zwi¹zana z pandemi¹ 
rodzi³a szereg w¹tpliwoœci co do formy i przebiegu wydarzenia. 
Priorytetem zawsze jest  bezpieczeñstwo i zdrowie wszystkich 
zaproszonych par. Dlatego te¿ tegoroczne obchody z³otych godów zosta³y 
ograniczone do  indywidualnych spotkañ. By³a to okazja do osobistej rozmowy z 
Wójtem. Radoœci i wzruszeñ nie by³o koñca!
Raz jeszcze gratulujemy wszystkim zas³u¿onym parom i przekazujemy wyrazy uznania za 
piêkny obraz wzajemnej mi³oœci i szacunku. 
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293      
z póŸn. zm.) oraz art. 39 ust.1, art. 40 w zwi¹zku z 46 ust. 1 oraz art. 54 
ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji    
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œro-
dowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 247) oraz uchwa³¹ Rady Gminy Miñsk Mazowiecki nr VII.72.19    
z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia 
zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przes-
trzennego Gminy Miñsk Mazowiecki zmienion¹ uchwa³ami: nr 
XIII.111.19 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 28 listopada 2019 r. 
oraz nr XV.144.2020 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 27 lutego 
2020 r., Zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu 
„Zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Gminy Miñsk Mazowiecki” wraz z prognoz¹ od-
dzia³ywania na œrodowisko.  Granice obszarów objêtych zmian¹ 
Studium okreœlaj¹ za³¹czniki graficzne do uchwa³y.
Wy³o¿enie bêdzie siê odbywaæ w dniach od 12 kwietnia do 7 maja 2021 r.  
w siedzibie Urzêdu Gminy w Miñsku Mazowieckim, ul. Che³moñ-
skiego14, 05-300 Miñsk Mazowiecki, w godzinach pracy urzêdu oraz na 
stronie Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) Urzêdu Gminy w Miñsku 
Mazowieckim tj. www.bip.minskmazowiecki.pl w zak³adce 
Zagospodarowanie przestrzenne/Zmiana studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania gminy Miñsk Mazowiecki. Projekt zmiany 
studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko w trakcie wy³o¿enia do 
publicznego wgl¹du dostêpny bêdzie równie¿ w wersji elektronicznej na 
stronie internetowej Gminy Miñsk Maz. tj. www.minskmazowiecki.pl.
Z uwagi na obostrzenia sanitarne i obowi¹zek zachowania standardów 
sanitarnych bezpoœredni kontakt i obs³uga obywateli w zwi¹zku z wy³o-
¿eniem projektu  studium odbywaæ siê bêdzie wy³¹cznie po uprzednim 
umówieniu terminu spotkania - telefonicznie pod numerem 25 756 25 11.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie studium rozwi¹zaniami 
odbêdzie za poœrednictwem œrodków porozumiewania siê na odleg³oœæ  
w dniu 19 kwietnia 2021 r. o godz. 17:00.  
W dyskusji publicznej bêdzie mo¿na wzi¹æ udzia³ za pomoc¹ œrodków 
porozumiewania siê na odleg³oœæ (on-line) na platformie ZOOM pod 
linkiem: https://zoom.us/j/97602973078, który aktywny bêdzie w dniu 
dyskusji publicznej. Szczegó³owe instrukcje i wytyczne dotycz¹ce uczest-
nictwa w dyskusji publicznej zostan¹ og³oszone  na  stronie Biuletynu 
Informacji Publicznej www.bip.minskmazowiecki.pl w zak³adce 
Obwieszczenia i komunikaty oraz bêd¹ udzielane przez pracowników 
urzêdu pod nr tel. 25 756 25 11. Zg³oszenia chêci uczestnictwa w dys-
kusji publicznej nale¿y dokonaæ najpóŸniej do godz. 12.00 do dnia 19 
kwietnia 2021 r. na adres e-mail: gp@minskmazowiecki.pl.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostêpnianiu informacji       
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œro-
dowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, ka¿dy kto 
kwestionuje ustalenia przyjête w projekcie „Zmiany studium uwa-
runkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miñsk 
Mazowiecki” oraz w prognozie oddzia³ywania na œrodowisko, tj. osoby 
prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobo-
woœci prawnej mog¹ wnosiæ uwagi.
Uwagi do ww. projektu zmiany studium 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 

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du  projektu

„Zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego

Gminy Miñsk Mazowiecki” wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na  œrodowisko 

bezpiecznym podpisem elektronicznym lub na adres skrytki ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytkaESP. 
Jako wniesione na piœmie uznaje siê wnioski wniesione za pomoc¹ 
elektronicznej skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy       
z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów 
realizuj¹cych zadania publiczne (Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z póŸn. Zm.):
- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP.
Uwagi do ww. prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach 
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko nale¿y sk³adaæ do 
Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki: 
• w formie papierowej w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 756 25 11 
lub ustnej do protoko³u, 
• w formie elektronicznej 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.
Uwagi powinny zawieraæ: nazwisko i imiê albo nazwê, adres 
zamieszkania albo siedziby, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nie-
ruchomoœci, której dotyczy.
Uwagi nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2021 r. 
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miñsk 
Mazowiecki.
W zwi¹zku z trwaj¹cym stanem zagro¿enia epidemicznego zwi¹zanym  
z rozprzestrzenianiem siê koronawirusa SARS-CoV-2 oraz wzrostem 
zachorowañ na wywo³ywan¹ nim chorobê COVID-19, informujê, ¿e 
planowane wy³o¿enie odbêdzie siê z uwzglêdnieniem wszelkich wy-
mogów wynikaj¹cych z aktualnych obostrzeñ oraz ograniczeñ sanitar-
nych. Maj¹c na uwadze zdrowie i bezpieczeñstwo mieszkañców apelujê 
o poszanowanie wszelkich ograniczeñ, tj. zachowanie bezpiecznej odle-
g³oœci i noszenie maseczek. Zapewnione zostan¹ równie¿ œrodki ochro-
ny osobistej, tj. dostêp do p³ynów dezynfekuj¹cych.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

OBOWI¥ZEK INFORMACYJNY
Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 
ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-
trzennym (tj. „W zwi¹zku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezy-
denta miasta, marsza³ka województwa, wojewodê, zarz¹d województwa 
albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w to-
ku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów planistycz-
nych, 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 przetwarza-
niem 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. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu     
i zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Roz-
porz¹dzenia 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. z2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) 
informujê, ¿e przekazane dane osobowe bêd¹ przetwarzane zgodnie z infor-
macj¹ zawart¹ na stronie g³ównej oraz w zak³adce „Zagospodarowanie 
przestrzenne” Biuletynu Informacji Publicznej Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki.                                                                    



•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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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki w 2021

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

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony pa-
pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: m.in. odpadów trawy, ga³êzi i liœci, owoce opad³e z drzew 
i krzewów (te odpady dostarczamy do PSZOK)
•WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, których nie mo¿na poddaæ 
dalszej segregacji tj.: brudne tekstylia, zu¿yte obuwie, porcelanê, fajans 
itp. zabrudzone opakowania plastikowe, opakowania po dezodorantach , 
artyku³y higieniczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, itp.),
Nie wrzucamy: m.in. odpadów niebezpiecznych, opakowañ po lekach, 
leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowañ, opakowañ po 
œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicz-
nego (m.in.: ¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii i akumulato-
rów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabarytowych 
(m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek na pra-
nie), materia³ów zawieraj¹cych azbest, papy, styropianu budowlanego, 
odpadów budowlanych.

•WOREK BR¥ZOWY

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.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

Nasze OSP - S t a r a N i edz i a ³ k a 

Samochód ratowniczo-gaœniczy Mercedes-Benz 1622AK

Wyposa¿ony w silnik wysokoprê¿ny o mocy 159 kW

Rok produkcji: 1985, numer operacyjny: 517M58

Pojazd jest w dyspozycji OSP Stara Niedzia³ka od 31.12. 2018. 

Przekazany zosta³ jako darowizna przez OSP Brzóze.

Wyposa¿ony jest zbiornik na wodê o pojemnoœci 2000 l.,

autopompê wraz z uk³adem wodno-pianowym A 2/24

I urz¹dzenia szybkiego natarcia.

Patronem Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej 
jest œw. Florian. Stra¿acy OSP obchodz¹ 
swoje œwiêto 4 maja, w dzieñ uwa¿any

za datê œmierci œw. Floriana.
¯yczymy naszym druhnom i druhom 

 jak najlepszego sprzêtu
i jak najmniej akcji bojowych

Samochód Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Starej Niedzia³ceBudynki stra¿nicy OSP w Starej Niedzia³ce



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 

www.zwierzakizminska.facebook.pl



Stomatologia daje wiele mo¿liwych rozwi¹zañ klasycznych: protezy 
ruchome (wyjmowane), mosty protetyczne (oparte na w³asnych zê-
bach), jednak zgodnie z najnowsz¹ wiedz¹ medyczn¹ najtrwalsze i naj-
skuteczniejsze s¹ zêby oparte na implantach. 

Z powodu swoich zalet ta dziedzina jest w chwili obecnej najdyna-
miczniej rozwijaj¹cym siê kierunkiem w stomatologii. Firmy farmaceu-
tyczne i producenci implantów przeœcigaj¹ siê w zaproponowaniu naj-
nowoczeœniejszych rozwi¹zañ, najlepszych materia³ów. Niestety nie ma 
jednego œwietnego rozwi¹zania dla wszystkich, nie da siê okreœliæ jedy-
nego dobrego materia³u. Ka¿dy pacjent, ka¿dy cz³owiek ma inne po-
trzeby, inne mo¿liwoœci, inne warunki medyczne a co najwa¿niejsze 
inne priorytety. Oczywiœcie najlepsze rozwi¹zanie zawsze zaproponuje 
chirurg.

Implantacja nale¿y do procedur chirurgicznych, wysokospecjalistycz-
nych. Przygotowanie specjalisty do prawid³owego wykonania tego za-
biegu jest d³ugotrwa³e - zwykle trwa kilka lat, musi byæ gruntowne i dok-
³adne, tak aby ten zabieg by³ bezpieczny, krótki i delikatny dla pacjenta. 
Tak wyszkolony lekarz w ³atwy sposób zaproponuje odpowiedzenie 
rozwi¹zanie dla pacjenta w konkretnej sytuacji.  St¹d bardzo wa¿na jest 
konsultacja - spotkanie pacjenta i chirurga, na którym zostanie opraco-
wany dok³adny plan leczenia. Powinien on zawieraæ wiele elementów, 
które warto uœciœliæ z lekarzem przed wykonam zabiegu. Co jest istotne? 
O co warto zapytaæ? Na co zwróciæ uwagê? Co warto przemyœleæ? 
Zawsze jest jakiœ wybór wiêc … Istotnym czynnikiem jest system 
implantologiczny. Najwa¿niejsza jest: wysoka zawartoœæ tytanu -  
materia³u najbardziej biozgodnego z organizmem cz³owieka (decyduje 
o jego trwa³oœci, unikniêciu powstania alergii itp., warto aby wszczep 
mia³ minimum 90% Ti), rodzaj powierzchni zewnêtrznej (decyduje        
o trwa³oœci i sile po³¹czenia z koœci¹) istotne jest jak d³ugo producent       
i lekarz funkcjonuje na rynku medycznym (niektórzy wytwórcy maj¹ ju¿ 
oko³o 20 lat doœwiadczenia). Kolejny wa¿ny czynnik w dobraniu 
systemu implantologicznego to kszta³t wszczepu - rozszerzony? cylin-
dryczny? A mo¿e œciêty lub z otworem? Kszta³t implantu nie jest 
przypadkowy - musi byæ dobrany do konkretnego pacjenta, do 
konkretnej koœci. Nastêpn¹ istotna spraw¹ jest:  PROCEDURA - CZAS 
PRACY. Istniej¹ ro¿ne procedury chirurgiczne, implantacja 
natychmiastowa (jednodniowa), wczesna (8 tygodniowa) oraz 
odroczona (trwaj¹ca 3 - 6 miesiêcy) itp. Im d³u¿ej trwa leczenie tym 

Uœmiech, zdrowie, odwaga, pewnoœæ siebie - co mo¿e mieæ na to 
wp³yw? Co powoduje, ¿e to tracimy? Jest wiele czynników, na 
które co raz czêœciej zawracamy uwagê, na które zwracaj¹ uwagê 
nasze rodziny, przyjaciele, wspó³pracownicy czy szefowie.
Tej odwagi i pewnoœci dodaje nam nasze zachowanie, aparycja, 
wygl¹d zewnêtrzny. Oko³o 80 procent naszych rozmówców 
podczas rozmowy w pierwszej kolejnoœci zwraca uwagê na twarz, 
oczy, uœmiech, mimikê i … zêby. Ich braki powoduj¹ problemy nie 
tylko medyczne (k³opoty z uk³adem pokarmowym), funkcjonalne 
(problemy ze stawem skroniowym, bóle g³owy), ale tak¿e psycho-
logiczne.
Dlatego uzupe³nienie braków zêbowych jest w stomatologii jedn¹  
z podstawowych, najczêstszych i najwa¿niejszych procedur.

Miñsk Mazowiecki, ul. Mireckiego 13 A lok. 11   tel. 25 756 11 67, 667 96 11 67
www.stomatologia-medicare.pl   e-mail: medicare@op.pl

Co jest wa¿ne w implantach
dentystycznych ?

dr hab. n. med. Kornel Krasny - specjalista chirurgii stomatologicznej
dr n. med. Marta Krasny - specjalista ortodoncji
dr n. med. Krzysztof Majchrzak - specjalista protetyki stomatologicznej

lepiej, jest skuteczniejsze i trwalsze. Prof. Dennis Tarnow - chirurg, 
wyk³adowca z NYC powiedzia³ - „JEDEN ZABIEG JEDEN CUD" - nie 
warto przyspieszaæ biologii, po usuniêciu zêba goimy koœæ (1 cud)          
i dopiero po 3 miesi¹cach wprowadzajmy implanty (2 cud), wtedy 
implanty s¹ efektywniejsze i estetyczniejsze. Czy wszystkie zabiegi s¹ 
równie trwale? Czy wszystkie zabiegi s¹ równie przewidywalne? Jaka 
jest skutecznoœæ w poszczególnych procedurach? Warto o to zapytaæ 
chirurga podczas konsultacji. Decyduj¹c o zbyt szybkim postêpowaniu 
lekarz i pacjent musi mieœæ œwiadomoœæ wielu konsekwencji. Ci¹g³y 
wzrost potrzeb pacjentów stymuluje tak¿e rozwój dziedziny augmen-
tacji  dodania koœci, jednak te zabiegi powinny byæ stosowane jedynie   
w razie bezwzglêdnej koniecznoœci. Na rynku istnieje ca³a gama ró¿-
nych materia³ów do zastosowania w tym leczeniu, warto zapytaæ 
specjalisty, który jest najlepszy w konkretnym przypadku oraz jaka jest 
ich zaleta, czy on pozostaje na zawsze, czy powstanie tam w³asna koœæ    
i najwa¿niejsze  czy na pewno trzeba j¹ zastosowaæ.  Korona protetycz-
na, oczywiœcie musi byæ ³adna, ale przede wszystkim musi spe³niaæ 
wymogi medyczne, to jest najwa¿niejsze. Mo¿emy zastosowaæ ró¿ne 
materia³y do jej skonstruowania, korona pe³noceramiczna (cyrkon) jest 
modniejsza, nowoczeœniejsza, ale czy zawsze lepsza? Kiedy warto j¹ 
u¿yæ? To jest dziedzina protetyczna  specjalista z tego zakresu na pewno 
odpowiednio doradzi. Po wizycie implantologicznej powinno siê 
uzyskaæ pe³n¹ wycenê leczenia. Po konsultacji i wykonaniu tomografii 
komputerowej (CT) chirurg ma mo¿liwoœæ dokonaæ oceny warunków    
i podaæ pe³n¹, ostateczn¹ wycenê. Koszt implantu? Czy cena jest z koro-
n¹ na implancie? Koszt augmentacji? Czy s¹ dodatkowe koszty? Czy to 
pe³ny kosztorys leczenia? Nale¿y o to zapytaæ podczas konsultacji. 
Wycenê pe³nego leczenia warto uzyskaæ od lekarza w formie pisemnej. 

Powy¿sze uwagi wynikaj¹ z 18 lat doœwiadczeñ implantologicznych 
dr hab. n. med. Kornela Krasnego - specjalisty chirurgii oraz wspólnych 
konsyliów medycznych z dr n. med. Marty Krasny - specjalisty ortodon-
cji oraz dr n. med. Krzysztofa Majchrzaka - specjalisty protetyki. Na co 
dzieñ szkolimy studentów i lekarzy, to zmusza do ci¹g³ego rozwoju         
i samodoszka³cania, dziêki temu poznajemy tak¿e jeszcze szerzej 
mo¿liwoœci i potrzeby poszczególnych procedur. Powy¿sze zagadnienia 
s¹ najwa¿niejsze ale nie jedyne, to dobrze, ¿e pacjenci udaj¹c siê na 
konsultacjê, chc¹ wiedzieæ wiêcej, wtedy chirurgowi ³atwiej jest dopa-
sowaæ implant dla pacjenta. Nasze obserwacje zamieszczamy równie¿ 
na Facebook - zapraszamy to ciekawy zbór wiedzy.
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PIT
twój

Mieszkañcu, wype³niaj¹c roczny
PIT-28, PIT-36 lub PIT-37
wpisz gminê wiejsk¹ 
Miñsk Mazowiecki
jako miejsce zamieszkania.
Nie musisz byæ zameldowany.
Wystarczy, ¿e mieszkasz 
w gminie Miñsk Mazowiecki.

Szanowni Pañstwo, je¿eli chcecie, aby nasza gmina szybciej 
budowa³a w Waszej miejscowoœci np. drogi, kanalizacjê, 
oœwietlenie czy te¿ miejsca do sportu i rekreacji prosimy Was 
o proste dzia³anie zwiêkszaj¹ce gminny bud¿et. 
Sk³adaj¹c coroczn¹ deklaracjê podatkow¹ PIT do miñskiego 
Urzêdu Skarbowego wystarczy wpisaæ w rubryce nr. 17  
gminê wiejsk¹ - Miñsk Mazowiecki, jako deklarowane miej-
sce zamieszkania (patrz wzór PIT obok).
Z pobranego wed³ug deklaracji PIT podatku od Pañstwa 
Ministerstwo Finansów przeleje czêœæ œrodków na konto 
wskazanej gminy. Z ka¿dych 100 z³ zap³aconego podatku 38 
wróci do gminnego bud¿etu. I bêdzie wykorzystane najlepiej 
jak to mo¿liwe dla naszego, wspólnego dobra, dobra wszy-
stkich mieszkañców gminy Miñsk Mazowiecki.
Je¿eli z jakiegoœ powodu nie jesteœcie jeszcze Pañstwo 
zameldowani w naszej gminie, ale tu mieszkacie, nie jest to 
¿adn¹ przeszkod¹ we wskazaniu w deklaracji aktualnego 
miejsca zamieszkania w gminie Miñsk Mazowiecki.

Antoni Janusz Piechoski
Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Twój podatek wesprze:

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

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y
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Zosta³a podpisana umowa na rozbudowê 
Stacji Uzdatniania Wody w Królewcu

gmina Miñsk Mazowiecki

Foto: Jacek Maria Jeliñski

P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

KLASZTOR
Osiny Nowe

Historia klasztoru zaczyna siê w marcu 1994 roku, gdy za poœred-
nictwem kurii diecezjalnej Karmel warszawski otrzyma³ grunty we 
wsi Osiny Nowe pod budowê klasztoru. Ofiarodawc¹ by³ pan 
Aleksander Kulma, miejscowy gospodarz. Fundatorami klasztoru s¹ 
tak¿e pañstwo Eugenia i Bruno Szostak z Chicago.
W sierpniu 1995 roku rozpoczê³a siê budowa. Dwa lata póŸniej  bp 
Kazimierz Romaniuk odprawi³ na terenie budowy klasztoru Mszê 
œwiêt¹, podczas której zosta³o dokonane uroczyste podpisanie aktu 
fundacyjnego. 25 marca 2000 roku do czêœciowo wykoñczonego 
budynku przyjecha³a grupa sióstr z warszawskiego klasztoru.

11.XII.2001 odby³o siê uroczyste erygowanie nowego Karmelu p.w. 
Opatrznoœci Bo¿ej i Niepokalanego Serca Maryi.

Ju¿ w styczniu nastêpnego roku odby³y siê pierwsze wybory przeo-
ryszy i zarz¹du klasztoru. 3 listopada 2009 abp Henryk Hoser dokona³ 
zamkniêcia klauzury papieskiej, a 7 sierpnia 2010 – konsekracji kapli-
cy klasztornej.
Budowa klasztoru zosta³a zakoñczona w grudniu 2012 roku. Jest to 
jedyny, jak dot¹d, klasztor kontemplacyjny w diecezji warszawsko-
praskiej. 
Na kilku hektarowym terenie klasztoru znajduj¹ siê budynki miesz-
kalne, kaplica oraz budynek gospodarczy. Sam klasztor jest zaprojek-
towany w stylu neoklasycystycznym. Teren za³o¿enia jest ogrodzony, 
przy granicy dzia³ki nasadzone s¹ roœliny iglaste.
Na wolnej od zabudowy przestrzeni s¹ umieszczone szkó³ki z ró¿no-
rodnymi roœlinami leczniczymi i dekoracyjnymi.

Wartoœæ inwestycji: 119 925 z³

W dniu 31 marca Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki, podpisa³ umowê na  
„Wykonanie wielobran¿owej dokumentacji projektowej przebudowy i roz-
budowy Stacji Uzdatniania Wody w Królewcu”

Zadanie jest pierwszym, bardzo wa¿nym krokiem w wieloletniej perspek-
tywie rozwoju Gminy Miñsk Mazowiecki w kierunku znacznej poprawy 
jakoœci ¿ycia mieszkañców obs³ugiwanych z tego ujêcia wody. Kluczowym 
celem realizacji inwestycji jest unikniêcie ryzyka ograniczenia dostaw 
wody w odpowiedniej iloœci i jakoœci oraz ciœnieniu dla obecnych i przy-
sz³ych mieszkañców terenu obs³ugiwanego przez stacjê.

Projekt 

Projekt realizowany bêdzie przez BPB INWEST-BAU  Sp. z o.o.
Sp. k. z siedzib¹ w Dêbicy. 
Termin wykonania dokumentacji: do koñca 2021 roku

obejmuje prace zwi¹zane z wykonaniem kompletnej dokumentacji 
projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem decyzji pozwolenia na bu-
dowê oraz pe³nieniem nadzoru autorskiego dla zadania inwestycyjnego   
polegaj¹cego na przebudowie i rozbudowie Stacji Uzdatniania Wody         
w Królewcu na cele powiêkszonej stacji uzdatniania wody, magazynowo-
gara¿owe, biurowe oraz obs³ugê klienta na potrzeby Gminnego Zak³adu 
Gospodarki Komunalnej wraz z adaptacj¹ budynku dawnej zlewni mleka, 
budow¹ nowych zbiorników magazynowych wody uzdatnionej oraz 

3niezbêdn¹ infrastruktur¹ techniczn¹ dla wydatku wodoci¹gu 70 m /godzinê.

W ramach realizowanej inwestycji przewidziano tak¿e utworzenie nowych 
pomieszczeñ na potrzeby Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej jako 
ogólnodostêpnego Biura Obs³ugi Interesanta oraz nowych stanowisk 
warsztatowo-gara¿owych na potrzeby wewnêtrzne GZGK.
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Za jego pomoc¹ mo¿na przegl¹daæ ró¿e dane przestrzenne        

w odniesieniu do konkretnej lokalizacji nieruchomoœci.

Portal mapowy dzia³a w œrodowisku przegl¹darki internetowej 

co umo¿liwia korzystanie z niego zarówno przy u¿yciu kompu-

tera jak i urz¹dzeñ mobilnych z dostêpem do Internetu. 

Za poœrednictwem portalu mapowego publikowane s¹ aktualne 

warstwy tematyczne danych z ró¿nego rodzaju serwisów pro-

wadzonych m. in. przez instytucje takie jak: Urz¹d Gminy w Miñ-

sku Mazowieckim, Starostwo Powiatowe w Miñsku Mazowiec-

kim, Generalna Dyrekcje Ochrony Œrodowiska, Regionaln¹ Dyrek-

cjê Lasów, Pañstwowych, Pañstwowy Instytut Geologiczny, 

Wody Polskie, Narodowy Instytut Dziedzictwa czy te¿ serwis 

rz¹dowy Geoportal2.

Z publikowanych warstw mo¿emy pozyskaæ m. in  informacjê o:

•  ewidencji gruntów i budynków, 

•  uzbrojenia terenu,

•  ewidencji miejscowoœci, ulic i adresów, 

•  miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

System Informacji Przestrzennej
Gminy Miñsk Mazowiecki

•  zasiêgu i formach ochrony przyrody,

•  lasach,

•  monitoringu warunków glebowych, w tym podatnoœci

    gleb na suszê,

•  jednolitych czêœciach wód i zagro¿eniach powodziowych, 

•  o utworach geologicznych i z³o¿ach,

•  ortofotomapie i innych mapach tematycznych

Z punktu widzenia w³aœciciela nieruchomoœci lub potencjalnego 

inwestora niezwykle wa¿na jest przegl¹danie w ramach SIP 

Gminy Miñsk Mazowiecki miejscowych planów zagospoda-

rowania przestrzennego.

W ramach warstwy "Zagospodarowanie przestrzenne" istnieje 

mo¿liwoœæ przegl¹dania konkretnych stref i terenów wraz          

z uchwa³ami. Dodatkow¹ funkcjonalnoœci¹ powi¹zan¹ z udo-

stêpnionym rejestrem planów miejscowych jest mo¿liwoœæ 

wygenerowania informacji dla konkretnej dzia³ki o jej przez-

naczeniu w planie miejscowym, co stanowi bardzo atrakcyjne 

narzêdzie dla mieszkañców, rzeczoznawców czy inwestorów.

Ponadto u¿ytkownik mo¿e przegl¹daæ informacje o inwesty-

cjach gminnych, aktualnej ofercie inwestycyjnej oraz punktach 

u¿ytecznoœci publicznej (POI).

Dziêki gminnemu portalowi mapowemu mieszkañcy oraz 

potencjalni inwestorzy s¹ w stanie samodzielnie uzyskaæ podsta-

wow¹ informacjê przestrzenn¹ bez koniecznoœci wizyty w urzê-

dzie, co przek³ada siê na znaczne skrócenie czasu oczekiwania     

i realizacji oraz u³atwia pracê w urzêdzie. 

Zachêcamy Pañstwa do korzystania

z Systemu Informacji Przestrzennej

Gminy Miñsk Mazowiecki

dostêpnego pod adresem

https://minskmazowiecki.e-mapa.net



W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

G³osZiemiMiñskiej 13

Gmina Miñsk Mazowiecki zg³osi³a chêæ uczestnictwa w Programie 
Priorytetowym: „Czyste Powietrze". Nasze zg³oszenie zosta³o 
przyjête  i obecnie czekamy na podpisanie porozumieñ z WFOŒiGW. 
Dlatego ju¿ wkrótce w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki zostanie 
otwarty Punkt Konsultacyjny dla osób zainteresowanych z³o¿eniem 
wniosku w progra-mie.
Informacji o programie bêd¹ udzielaæ przeszkoleni przez WFOŒiGW 
pracownicy Urzêdu Gminy w Miñsku Mazowieckim. O terminie     
otwarcia Punktu Konsultacyjnego bêdziemy niezw³ocznie informo-
waæ. Do tego czasu zachêcamy do kontaktu z dedykowanymi kon-
sultantami WFOŒiGW w Warszawie lub w Siedlcach. W celu umó-
wienia spotkania i otrzymania pomocy przy wype³nianiu wniosku o do-
finansowanie w ramach Programu Czyste Powietrze prosimy o usta-
lenie terminu spotkania poprzez wype³nienie formularza na stronie 
internetowej lub telefoniczn¹ rezerwacjê terminu pod numerem:
Warszawa 48 22 45 95 955, Siedlce 25 640 43 61. Przed spotkaniem 
nale¿y upewniæ siê, ¿e posiadaj¹ Pañstwo wszystkie dane oraz za³¹-
czniki wymagane do kompletnego wype³nienia wniosku o dofinanso-
wanie.
Celem programu jest poprawa jakoœci powietrza oraz zmniejszenie 
emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianê Ÿróde³ ciep³a i po-
prawê efektywnoœci energetycznej budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych.
Program jest realizowany przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie i Narodowy Fundusz 
Ochrony Œrodowiska i Gospodarki Wodnej.

Punkt Konsultacyjny 
programu „Czyste Powietrze”

w Gminie Miñsk Mazowiecki

Grunt na Meda l 2021
Z przyjemnoœci¹ informujemy, ¿e Gmina Miñsk Mazowiecki zg³osi³a 
swój udzia³ do IX Edycji Ogólnopolskiego Konkursu "Grunt na Medal" 
2021, organizowanego przez Polsk¹ Agencjê Inwestycji i Handlu, we 
wspó³pracy z Marsza³kami Województw oraz Regionalnymi Centrami 
Obs³ugi Inwestora.

Konkurs zosta³ objêty honorowym patronatem Ministerstwa Rozwoju, 
Pracy i Technologii. Celem Konkursu jest wy³onienie i promocja naj-
lepszych terenów pod inwestycjê, a w efekcie przyczynienie siê do 
zwiêkszonego nap³ywu inwestycji do Polski.

Nagrod¹ w Konkursie jest preferencyjne wskazanie 
zwyciêskich terenów przez Polsk¹ Agencjê Inwestycji i Handlu 
oraz urzêdy marsza³kowskie inwestorom zagranicznym, a tak¿e 
prowadzona przez PAIH i zarz¹dy województw promocja tych 
terenów na forum miêdzynarodowym. Og³oszenie wyników 
Konkursu nast¹pi w terminie do 15 grudnia 2021 roku.

Wybór lokalizacji pod inwestycjê to jeden z kluczowych elementów 
procesu decyzyjnego. Promocja najlepszych terenów zwiêksza szansê, 
¿e to w³aœnie w Gminie Miñsk Mazowiecki ulokowane zostan¹ kolejne 
strategiczne projekty. Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki wraz z Rad¹ 
Gminy Miñsk Mazowiecki prowadzi czynne dzia³ania w celu zwiêk-
szenie potencja³u inwestycyjnego gminy, poprzez zwiêkszanie atrak-
cyjnoœci inwestycyjnych. Przejawem tej dzia³alnoœci s¹ podejmowane 
procedury planistyczne w zakresie zmiany studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego oraz tworzenia nowych 
miejscowych planów zagospodarowania. Zmiany dotycz¹ g³ównie 
terenów po³o¿onych prze g³ównych ci¹gach komunikacyjnych. 

Informacjê o projektowanych terenach inwestycyjnych 
oraz tocz¹cych siê procedurach planistycznych, 
udzielane s¹ przez pracowników ds. gospodarki prze-
strzennej w siedzibie Urzêdu Gminy w pokoju nr 11 lub 
pod numerem telefonu 25 756 25 11

Zachêcamy ma³e, œrednie i du¿e przedsiêbiorstwa
do lokalizowania swojej dzia³alnoœci 
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki. 



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 

Ponura zima dobiega koñca, zbli¿a siê radosna, 
zielona wiosna. Nad naszym przedszkolem 
widzieliœmy ju¿ kr¹¿¹ce bociany!
W  Akwarelce  codziennie staramy siê aby by³o 
weso³o i kolorowo. A okazji nie brakuje…
Jednym z takich wydarzeñ by³ Dzieñ Kobiet    
w grupie 5-latków, przygotowany przez ch³op-
ców z najstarszej grupy. Muminki (dziêki 
ogromnej pracy i pomocy Rodziców) piêknie 
wyrecytowali wiersz, a nastêpnie wrêczyli 
ka¿dej, ma³ej i trochê wiêkszej dziewczynce, 
tradycyjnie - tulipany.
Ale to nie koniec niespodzianek.
Dziewczynki, w naszym muminkowym „spa , 
mog³y wyczarowaæ sobie niecodzienne fryzury 
oraz (UPS...) pomalowaæ paznokcie.
W tym czasie ch³opcy przygotowywali s³odk¹ 
niespodziankê, któr¹ zosta³y poczêstowane 
wszystkie Panie oraz wszystkie dzieci z ka¿dej 
grupy przedszkolnej.
Z okazji zbli¿aj¹cej siê wiosny nasze przed-
szkole -  Akwarelka  oraz Biblioteka Publiczna 
Gminy Miñsk Mazowiecki - zapraszaj¹ do 
udzia³u w projekcie „ECOrobot , który ma na 
celu kszta³towanie wœród mieszkañców gminy 

”

”

Miñsk Mazowiecki poczucia odpowiedzial-
noœci za otaczaj¹ce œrodowisko, integracjê grup 
przedszkolnych z terenu Gminy Miñsk Mazo-
wiecki wokó³ dzia³añ ekologicznych, popula-
ryzowanie ksi¹¿ek wœród najm³odszych dzieci, 
obchody roku Lema.
Zapraszamy przedszkola z terenu gminny do 
udzia³u w konkursie „Ekologiczne ROBOTY   
- wykonanie robota z naturalnych surowców. 

Biblioteka w dniach 12.04.2021- 09.05.2021 
zaprasza wszystkich do udzia³u w konkursie 
dla mieszkañców gminy - „Ekologiczne 
Roboty szukaj¹ wiosny  - dopasowanie zdjêæ   
z robotami do nazw miejscowoœci w szczegól-
noœci z terenu gminy Miñsk Mazowiecki.
Patronat nad projektem obj¹³ Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki oraz Nadleœnictwo Miñsk.

Szczegó³owy regulamin oraz wszystkie infor-
macje o projekcie „ECOrobot  znajduje siê na 
naszej stronie:
Http://akwarelkaprzedszkole.superszkolna.pl/
wiadomosci/1/wiadomosc/434560/projekt_ec
orobot

”

”

”
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Niepewnoœæ, strach, brak wiary w siebie – tak swój stan po og³oszeniu restrykcji zwi¹zanych z pan-
demi¹ koronawirusa opisuje Zuzanna. 36-latka, która jest w trakcie leczenia uzale¿nienia od alko-
holu, poczu³a, ¿e w jednej chwili za³ama³ siê jej œwiat. Nowa, trzeŸwa rzeczywistoœæ budowana 
mozolnie od kilku miesiêcy stanê³a pod du¿ym znakiem zapytania.
Zuzanna zdecydowa³a siê podj¹æ leczenie pod koniec ubieg³ego roku. Jak sama mówi, od tego 
czasu ¿y³a w swego rodzaju ochronnej bañce. – T¹ ochron¹ by³y regularne spotkania z terapeutk¹ 
uzale¿nieñ. Nawet jak coœ mi nie sz³o, przychodzi³y gorsze chwile, mia³am œwiadomoœæ, ¿e ju¿ 
jutro, czy pojutrze spotkam siê z pani¹ Mari¹ i ona wszystko wyprostuje – t³umaczy Zuzanna.
Wyjaœnia, ¿e od listopada unika wiêkszych spotkañ towarzyskich, zrezygnowa³a z zabawy Syl-
westrowej i hucznie obchodzonych co roku w lutym urodzin. Ba³a siê pokus, wola³a nie prowoko-
waæ sytuacji, które dotychczas stanowi³y okazjê do napicia siê jeszcze wiêcej, ni¿ samotnie niemal 
co wieczór. Powoli dochodzi³y jednak z terapeutk¹ do wniosku, ¿e jest gotowa na pierwsz¹ wiêksz¹ 
bezalkoholow¹ imprezê (wieczór panieñski siostry). Wtedy jednak pojawi³ siê koronawirus. 
Niestety wraz z og³oszeniem restrykcji oœrodek, w którym Zuzanna mia³a terapiê, przeszed³ w tryb 
pracy dy¿urowej, a spotkania  z terapeutami czasowo wstrzymano. W podobnej sytuacji znalaz³y 
siê tysi¹ce uzale¿nionych w ca³ej Polsce.
Ze wzglêdów bezpieczeñstwa w wielu miejscach praktycznie z dnia na dzieñ odwo³ano bezpoœred-
nie wizyty u terapeutów uzale¿nieñ, oraz inne spotkania – np. anonimowych alkoholików czy grup 
wsparcia dla osób, które wspomagaj¹ terapiê uzale¿nieñ. Wed³ug Pañstwowej Agencji Rozwi¹-
zywania Problemów Alkoholowych w skali kraju tego typu grup dzia³a ok. 2,3 tys. Ich cz³onkowie 
stracili oparcie, jakie dawa³ im kontakt ze specjalist¹ i osobami o podobnych doœwiadczeniach.
– Izolacja, brak kontaktów towarzyskich oraz zawieszenie bezpoœrednich zajêæ z terapeutami lub 
mityngów mog¹ znacz¹co utrudniæ utrzymanie abstynencji. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e uzale¿nie-
ni nie zostali pozostawieni z problemem sam na sam – wyjaœnia Katarzyna £ukowska, p.o. 
Dyrektor PARPA. – Osoby bêd¹ce w trakcie terapii uzale¿nienia w poradni maj¹ mo¿liwoœæ 
kontynuowania leczenia. Mog¹ odbywaæ wizyty online lub przez telefon – zaznacza.
Gdzie szukaæ wsparcia?
Osoby objête leczeniem powinny skontaktowaæ siê z poradni¹ i uzyskaæ szczegó³owe informacje   
o mo¿liwoœci zdalnego kontynuowania terapii. Listê placówek leczenia uzale¿nieñ mo¿na znaleŸæ 
pod tym adresem: http://parpa.pl/index.php/placowki-lecznictwa.

Ciê¿ka sytuacja uzale¿nionych od alkoholu

Jak utrzymaæ abstynencjê w czasie pandemii?

Osoby, które nie mia³y mo¿liwoœci rozpoczêcia 
leczenia, ale otrzyma³y ju¿ konkretny termin 
pierwszej wizyty, mog¹ odbyæ j¹ telefonicznie 
lub online. Aby ustaliæ szczegó³y, nale¿y skon-
taktowaæ siê z dan¹ placówk¹.
Przez wiêkszoœæ dnia wsparcie mo¿na uzyskaæ 
na infolinii AA: tel. 801 033 242 (czynna co-
dziennie w godz. 8 - 22).
Wspólnota AA prowadzi tak¿e mityngi online 
(m.in. za poœrednictwem Skype oraz Google 
Meet). Pe³n¹ listê oraz daty spotkaæ mo¿na 
znaleŸæ na stronie aa24.pl/pl/mityngi-on-line.
Platforma Helping Hand pozwala u¿ytkowni-
kom skorzystaæ z porady specjalisty za poœred-
nictwem czata oraz wideorozmowy. Na czacie 
mo¿na tak¿e porozmawiaæ z innymi osobami 
zmagaj¹cymi siê z uzale¿nieniem – to okazja 
do wspierania siê i wymiany doœwiadczeñ.
Szczegó³y pod adresem: hh24.pl.

Rejestracji mo¿na dokonaæ anonimowo, a pod-
stawowa wersja aplikacji jest darmowa.
Kontrolê nad uzale¿nieniem u³atwia tak¿e apli-
kacja Na³ogometr 2.0 dostêpna pod adresem: 
nalogometr.pl/pl/.

Wsparciem w utrzymaniu abstynencji mo¿e 
byæ tak¿e ogl¹danie filmów poœwiêconych tej 
tematyce oraz czytanie publikacji.
Przydatne materia³y znajduj¹ siê m.in. na stro-
nach www.parpa.pl czy www.aa24.pl. W inter-
netowych ksiêgarniach mo¿na znaleŸæ tak¿e 
wiele ksi¹¿ek ekspertów od terapii uzale¿nieñ.

•ród³o: materia³y opracowane przez Instytut £ukasiewicza
na zlecenie Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania
Problemów Alkoholowych
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Jak przestaæ siê martwiæ
dr Frank Tallis 

Masz sk³onnoœæ do zamartwiania siê?       
A mo¿e czasem czujesz siê zmartwiony 
bez ¿adnej wyraŸnej przyczyny? I to akurat 
wtedy, kiedy chcia³byœ zaznaæ chwili spo-
koju. Martwienie siê to coœ zupe³nie na-
turalnego - jest jak alarm, który daje ci 
znaæ, ¿e powinieneœ uporaæ siê z jakimœ 
problemem. Zdarza siê jednak, ¿e wymyka 
siê spod kontroli, nie pozwala spaæ, od-
biera radoœæ ¿ycia i Ÿle wp³ywa na zdrowie.
Dziêki tej ksi¹¿ce poznasz praktyczne        
i wypróbowane sposoby, jak sprawiæ, by 
zamartwianie siê dzia³a³o na twoj¹ ko-
rzyœæ. Dowiesz siê, jak skutecznie mierzyæ 
siê z problemami ró¿nego rodzaju, zrozu-
miesz Ÿród³a swoich lêków i nauczysz siê 
sprawnego podejmowania przemyœlanych 
decyzji. Przywróæ swojemu ¿yciu spokój   
i równowagê.

Gorzko, gorzko
Joanna Bator

Gorzko, gorzko - to opowieœæ o pragnieniu 
mi³oœci i wolnoœci, które dojrzewa w ¿yciu 
i marzeniach czterech pokoleñ kobiet. 
Dlaczego Berta pope³ni³a zbrodniê? Kiedy 
Barbara nauczy³a siê tak dobrze rzucaæ 
no¿em? Dlaczego Violetta otworzy³a wek 
Pandory i co w nim by³o? Czy Kalinie uda 
siê poznaæ prawdê?
Historiê Berty, Barbary i Violetty opowia-
da Kalina, która w Wa³brzychu, Unis³awiu 
Œl¹skim i Soko³owsku odnajduje braku-
j¹ce fragmenty rodzinnej historii i zszywa 
je w ca³oœæ. Mozolnie rekonstruuj¹c pa-
miêæ swej naznaczonej traum¹ rodziny, 
mierzy siê zarazem z w³asn¹ mi³osn¹ 
utrat¹.

Kamila i konie
Lili Mesange-Turoni

Humorystyczna opowieœæ nie tylko dla 
mi³oœników koni, ale dla wszystkich dzieci 
i doros³ych! Kamila ma dziesiêæ lat i ci¹gle 
szuka hobby, którym mog³aby siê zaj-
mowaæ. Codziennie przechodzi obok no-
wego klubu jeŸdzieckiego, ale uwa¿a, ¿e 
konie s¹ niebezpieczne. Dopiero przypa-
dek sprawia, ¿e dziewczynka wchodzi      
w posiadanie rocznej karty cz³onkowskiej 
klubu...Czy przezwyciê¿y swój strach do 
wielkich zwierz¹t? Czy spotka jakieœ mi³e 
konie? Czy jazda w siodle wymaga 
poœwiêceñ?
Dowiecie siê tego wszystkiego, czytaj¹c 
historie o Kamili i niezwyk³ych wierz-
chowcach!

Wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Stojad³ach 
przy wspó³pracy ze  Szko³¹ Podstawow¹ im. Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 
w Zamieniu i Przewodnicz¹cym Rady Gminy Miñsk Mazowiecki p. Prze-
mys³awem Wojd¹ œwiêtowa³a Dzieñ Jêzyka Ojczystego. W ramach 
obchodów zorganizowaliœmy konkurs recytatorski dla dzieci klas I-III szkó³ 
podstawowych z terenu gminy Miñsk Mazowiecki, grê internetow¹ „Œla-
dami Noblistów” dla m³odzie¿y i osób doros³ych oraz spotkanie autorskie 
online dla uczniów klas IV-VI szkó³ podstawowych. Na konkurs recytatorski 
wp³ynê³o 57 filmów z recytacjami. Uczniowie zaprezentowali swe talenty, 
recytuj¹c wiersze znanych polskich pisarzy.
Gra internetowa „Œladami Noblistów” mia³a ponad 2500 tysi¹ca wyœwietleñ, 
zawiera³a piêæ zadañ zwi¹zanych z noblistami, ich ¿yciem i twórczoœci¹. 
Zwyciêzcami w Internetowej Grze „Œladami Noblistów” zostali:

I miejsce p. Mateusz Czarnocki
II miejsce p. Aleksandra Rozbicka

Spotkanie autorskie online z p. Marcinem Kozio³em, pisarzem, autorem 
ksi¹¿ek dla dzieci i m³odzie¿y m.in. „Skrzynia W³adcy Piorunów”, odby³o 
siê dla uczniów klas IV i V Szko³y Podstawowej w Zamieniu i Szko³y 
Podstawowej w Brzózem. W spotkaniu wziê³o udzia³ ponad 70 osób.

Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Stojad³ach, 
Szko³a Podstawowa im. Ks. A. Tyszki w Janowie oraz Szko³a Podstawowa 
im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Niedzia³ce w celu uczczenia 230. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja organizuj¹ dla mieszkañców Gminy Miñsk 
Mazowiecki dzia³ania „Œwiêto majowe online”. Patronat nad dzia³aniami 
obj¹³ Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski.
Szczegó³owe informacje w zak³adce konkursy na stronie internetowej 
Biblioteki. Zapraszamy do wspólnego œwiêtowania.

Urszula Mastalerz

Biblioteka œwiêtuje



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 
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