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Uchwa³y RG z dnia 15 kwietnia

Zaproszenie na szczepienia HPV

Uchwa³a Nr XXVII.241.2021 Rady Gminy
Miñsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian bud¿etu Gminy Miñsk Mazowiecki na 2021 rok
Uchwa³a Nr XXVII.242.2021 Rady Gminy
Miñsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie
Finansowej Gminy Miñsk Mazowiecki na lata
2021-2028
Uchwa³a Nr XXVII.243.2021 Rady Gminy
Miñsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 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
Uchwa³a Nr XXVII.244.2021 Rady Gminy
Miñsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie wyra¿enia zgody na zawarcie umowy w sprawie partnerskiej wspó³pracy pomiêdzy Gmin¹ Miñsk Mazowiecki a Województwem Mazowieckim w zakresie rozwoju i zapewnienia utrzymania technicznego Systemu
e-Urz¹d, w tym oprogramowania EZD i portalu
Wrota Mazowsza, dostêpnego pod adresem
www.wrotamazowsza.pl, wdro¿onych w ramach realizowanego projektu: "Rozwój elektronicznej administracji w samorz¹dach województwa mazowieckiego wspomagaj¹cej
niwelowanie dwudzielnoœci potencja³u województwa (Projekt EA)"
Uchwa³a Nr XXVII.245.2021 Rady Gminy
Miñsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie zwolnienia z op³aty za korzystanie z zezwoleñ na sprzeda¿ napojów alkoholowych
przeznaczonych do spo¿ycia w miejscu sprzeda¿y nale¿nej w 2021 roku
Uchwa³a Nr XXVII.246.2021 Rady Gminy
Miñsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie zarz¹dzenia wyborów uzupe³niaj¹cych So³tysa So³ectwa Kolonia Karolina
Uchwa³a Nr XXVII.247.2021 Rady Gminy
Miñsk Mazowiecki z dnia 15 kwietnia 2021 r.
w sprawie ustalenia nazw ulic we wsi Karolina

Bezp³atne szczepienia dziewczynek urodzonych w 2008 roku przeciwko zaka¿eniu wirusem brodawczaka ludzkiego HPV. Realizatorem programu wy³onionym w drodze konkursu jest Samodzielny Publiczny Zespó³ Opieki
Zdro-otnej w Miñsku Maz. ul. Szpi talna 37.
Udzia³ córki w programie wymaga pisemnej
zgody rodzica/opiekuna prawnego. Szczepienie
poprzedzone bêdzie konsultacj¹ medyczn¹
lekarza. Formularze zgody prosimy przesy³aæ
wczeœniej na adres e-mail: metorg@spzozmm.pl. Orygina³ formularza zgody nale¿y
z³o¿yæ w Punkcie szczepieñ w Przychodni
Lekarskiej ul. Koœciuszki 9 w Miñsku, w dniu
szczepienia. Koszt szczepieñ w ca³oœci zostanie
pokryty z bud¿etu Gminy Miñsk Mazowiecki.
Pe³en cykl szczepieñ obejmuje domiêœniowe (w
ramiê) podanie 2 dawek szczepionki (w schemacie 0, 6 - 12 miesiêcy). Przed szczepieniem
dziecko badane jest w placówce przez lekarza
pediatrê lub lekarza rodzinnego.

Przypominamy, ¿e zgodnie z Uchwa³¹
Nr XVI.153.2020 w sprawie okreœlenia
sposobu i zakresu œwiadczenia us³ug
w zakresie odbierania odpadów
komunalnych od w³aœcicieli
nieruchomoœci z terenu gminy,
w zamian za op³atê
za gospodarowanie odpadami
komunalnymi popió³ z palenisk
domowych odbierany jest tylko
w okresie od wrzeœnia do kwietnia.

Od 17 maja uczniowie oddzia³ów 4-8
naszych szkó³ gminnych, po prawie
rocznej przerwie (z ma³ymi wyj¹tkami),
wracaj¹ do swoich klas. Przez kilkanaœcie
miesiêcy pandemii odzwyczailiœmy siê
wszyscy od du¿ego ruchu ko³o
szkó³. Apelujemy t¹ drog¹
do kierowców - zwolnijcie
na drogach prowadz¹cych do szkó³!
Dzieci s¹ wszêdzie!
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Miêdzynarodowe Œwiêto Pracy
Dzieñ Flagi
Œwiêto Konstytucji 3-go Maja
Miêdzynarodowy Dzieñ Stra¿aka
76 rocznica zakoñczenia
II Wojny Œwiatowej
23 maja Zielone Œwi¹tki
26 maja Dzieñ Matki

Pomoc zwierzêtom

Nasz stosunek do „braci mniejszych” jest miar¹
naszego cz³owieczeñstwa. Pamiêtajmy, ¿e
zwierzêta udomowione s¹ skazane tylko na nasz¹ 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 godzinach pracy urzêdu pod numerem telefonu:
25 756 25 40. Poza godzinami pracy i w weekendy Powiatowemu Centrum Zarz¹dzania
Kryzysowego przyjmuj¹cemu zg³oszenia pod
numerem telefonu: 25 758 62 64.
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Szanowni Pañstwo,
¯yjemy w czasach, które wymagaj¹ rozwi¹zañ
dostosowanych do dynamicznie zmieniaj¹cej
siê rzeczywistoœci. Pandemia koronawirusa
wymusi³a przyspieszon¹ transformacjê cyfrow¹ zmieniaj¹c na zawsze model komunikacji
i œwiadczenia us³ug administracji publicznej
oraz wiêksze zainteresowanie e-us³ugami, eadministracj¹ oraz innymi rozwi¹zaniami z obszaru cyfryzacji. Efektem kryzysu zwi¹zanego
z Covid-19 jest rozwój ju¿ istniej¹cych inicjatyw, ale tak¿e tworzenie nowych mo¿liwoœci z myœl¹ o bezpieczeñstwie i wygodzie obywateli. Wychodz¹c naprzeciw tym oczekiwaniom przyst¹piliœmy do
realizacji projektu „Gmina Miñsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne
us³ugi dla mieszkañców”, który wspó³finansowany jest z bud¿etu Unii Europejskiej ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dzia³anie 2.1
- E-us³ugi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
W ramach tego projektu zakupione zostanie oprogramowanie i aplikacje niezbêdne do wdro¿enia oraz œwiadczenia e-us³ug publicznych, jak równie¿ elementy niezbêdne do uruchomienia oprogramowania i œwiadczenia e-us³ug tj.:
komputery, tablety, UPS-y, serwery oraz niezbêdne wyposa¿enia.
Ponadto utworzony zostanie e-portal Gminnego Zak³adu Gospodarki Komunalnej, dziêki któremu mieszkañcy ³atwo wyszukaj¹ potrzebne im informacje.
Koszt realizacji takiego przedsiêwziêcia wyniesie 2 319 780 z³., z czego Gmina
Miñsk Mazowiecki otrzyma w ramach dofinansowania ponad 1 500 000 z³. Jest
to ogromny skok cyfrowy w zakresie obs³ugi administracyjnej obywateli w obszarze us³ug wodoci¹gowych i kanalizacyjnych. Nasi mieszkañcy otrzymaj¹
mo¿liwoœæ realizacji wielu spraw zdalnie m.in. w zakresie e-faktur, e-p³atnoœci,
zdalnych odczytów, historii p³atnoœci czy te¿ e-rejestracji zg³oszeñ o awariach.
Dodatkow¹ korzyœci¹ p³yn¹c¹ z zastosowania takich rozwi¹zañ jest gospodarne
wydatkowanie œrodków publicznych, gdy¿, po pierwsze zmniejszaj¹ skalê wydatków, a po drugie, wp³ywaj¹ na podwy¿szenie wydajnoœci pracy administracji publicznej g³ównie w obszarze redukcji u¿ytych zasobów.
Wprowadzane rozwi¹zanie pozwoli usprawniæ równie¿ wewn¹trz urzêdowe
dzia³ania i procesy oraz œwiadczyæ klientom zewnêtrznym (obywatele, przedsiêbiorcy) us³ugi publiczne w sposób transparentny i wydajny.
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w najlepszej drukarni z zachowaniem restrykcyjnych przepisów gwarantuj¹cych
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Policzmy siê
dla Polski!
Rachmistrzowie spisowi rozpoczn¹ pracê w maju
Najwa¿niejsze metody Narodowego Spisu Powszechnego Ludnoœci i Mieszkañ 2021 (NSP 2021) to
samospis internetowy i spis przez telefon. Spisywaniem mieszkañców Polski bêd¹ siê te¿ zajmowaæ
rachmistrzowie. Ze wzglêdu na sytuacjê epidemiczn¹ rozpoczn¹ pracê na pocz¹tku maja i bêd¹ siê
kontaktowaæ WY£¥CZNIE przez telefon.
Obowi¹zek spisowy najlepiej wype³niæ przez samospis internetowy w domu lub urzêdzie gminy. Osoby, które preferuj¹ rozmowê
telefoniczn¹, powinny zadzwoniæ na infoliniê spisow¹ dostêpn¹ pod numerem 22 279 99 99.
Jeœli jednak ktoœ z wa¿nych powodów nie mo¿e spisaæ siê z w³asnej inicjatywy i skorzystaæ z ¿adnej z tych opcji, powinien spodziewaæ
siê kontaktu ze strony rachmistrzów. Ich praca rozpocznie siê na pocz¹tku maja. Do czasu poprawy sytuacji epidemicznej
rachmistrzowie bêd¹ pracowaæ wy³¹cznie z wykorzystaniem telefonu. Na terenie województwa mazowieckiego przewidziano
wsparcie 2,5 tys. rachmistrzów spisowych.

Jak zweryfikowaæ rachmistrza?
Rachmistrz telefoniczny rozpocznie rozmowê od przedstawienia siê i wyjaœnienia, ¿e dzwoni, aby przeprowadziæ spis.
Przed rozpoczêciem zadawania pytañ spisowych, rachmistrz poinformuje o mo¿liwoœci weryfikacji jego to¿samoœci. Mo¿na to zrobiæ
dzwoni¹c na infoliniê spisow¹ pod numer 22 279 99 99, w aplikacji „SprawdŸ rachmistrza" na stronie https://spis.gov.pl, a tak¿e na
stronie internetowej Urzêdu Statystycznego w Warszawie.
Nastêpnie dla ostatecznej weryfikacji obu stron rozmowy rachmistrz zapyta o wybran¹ cyfrê z numeru PESEL. Dziêki temu rachmistrz
bêdzie mia³ pewnoœæ, ¿e rozmawia z w³aœciw¹ osob¹.
Rachmistrz nie ma prawa pytaæ o maj¹tek, konta bankowe, dochody, wyposa¿enie mieszkania czy czas nieobecnoœci w domu (np.
wyjazdy na dzia³kê).

Rachmistrz nie przyjdzie w maju i czerwcu
Wizyty rachmistrzów w domach i mieszkaniach zosta³y zawieszone z powodu zwiêkszonego zagro¿enia koronawirusem. Ostateczny
termin uruchomienia tej formy zbierania danych bêdzie zale¿eæ od poprawy sytuacji epidemicznej. Zmiana sposobu realizacji
wywiadów bêdzie poprzedzona komunikatem s³u¿b statystyki publicznej podanym do publicznej wiadomoœci za poœrednictwem
mediów lokalnych, stron internetowych i mediów spo³ecznoœciowych urzêdów miast i gmin na Mazowszu oraz Urzêdu Statystycznego
w Warszawie.

Nie daj siê oszukaæ! Pamiêtaj!
Jeœli spisa³eœ siê ju¿ przez Internet - wype³ni³eœ formularz spisowy samodzielnie, zosta³eœ spisany przez wspó³mieszkañców, w gminnym
punkcie spisowym - lub poprzez Infoliniê spisow¹ (dzwoni¹c na ni¹ samodzielnie), Rachmistrz do Ciebie NIE ZADZWONI, poniewa¿
wype³ni³eœ ju¿ swój obowi¹zek spisowy.
Jeœli jednak, ktoœ zadzwoni i przedstawi siê jako rachmistrz, nie udzielaj odpowiedzi, roz³¹cz siê i zg³oœ ten fakt na Infolinii spisowej,
w swoim urzêdzie gminy/miasta lub na policjê.
Równie¿ w przypadku wizyty w maju lub czerwcu osoby przedstawiaj¹cej siê jako rachmistrz spisowy, nie wpuszczaj jej do domu
i niezw³ocznie powiadom o tej sytuacji urz¹d gminy/miasta lub zg³osiæ ten fakt na policjê.
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opracowa³a - Edyta Rek

Konkurs na projekt
Logo Gminy zosta³
rozstrzygniêty
Zwyciêzc¹ konkursu jest Pani Romana Berbecka-Chróst, która
otrzymuje kartê podarunkow¹ o wartoœci 1000 z³.
Prosta forma zwyciêskiego projektu, zawiera jasne skojarzenia
z gmin¹ wiejsk¹. Podstawowe kolory i formy przeistoczy³y siê
w nowy i œwie¿y motyw: gwiazda nawi¹zuje do wschodz¹cego
s³oñca, pó³ksiê¿yc do ziemi. W przysz³oœæ zmierzamy z poszanowaniem tradycji, pe³ni dumy z dziedzictwa przodków.
Konkurs powsta³ z myœl¹ o w³¹czeniu lokalnych sympatyków do
procesu tworzenia logo - ju¿ na etapie czerpania inspiracji.
Przedstawione prace pozwoli³y na wy³onienie masy skojarzeñ
z nasz¹ gmin¹. Ukazaliœcie jak silny zwi¹zek czujecie z kolorami
herbu: ¿ó³tym i niebieskim. Zwracaliœcie te¿ uwagê na atrakcyjne po³o¿enie i tereny zielone.
Zobaczyliœmy gminê Waszymi oczami, dziêkujemy! W konkursie ³¹cznie wziê³o udzia³ 14 osób, zg³aszaj¹c 23 projekty.
Wójt Gminy podj¹³ decyzjê o nagrodzeniu wszystkich uczestników konkursu. Podziêkowaniem za udzia³ w konkursie bêdzie
pakiet gad¿etów promocyjnych Gminy Miñsk Mazowiecki.
Jednoczeœnie autorka zwyciêskiego projektu podjê³a siê wykonania logo Gminy Miñsk Mazowiecki wraz z ksiêg¹ znaku.
Zosta³y stworzone 3 projekty na podstawie zwyciêskiej pracy
konkursowej. Chcemy poznaæ Wasz¹ opiniê i w³¹czyæ do
wyboru logo. Na nastêpnej stronie znajduj¹ siê projekty logo,
ka¿dy z Pañstwa mo¿e poprzez wybór jednego zag³osowaæ na
najlepszy - swoim zdaniem.

aplikacja mobilna

MOJA OKOLICA

Jesteœ producentem ¿ywnoœci, a mo¿e masz sklep i chcia³byœ pomóc potrzebuj¹cym?
Zamieœæ og³oszenie na Rynku w aplikacji Moja Okolica. Znajdziesz tam równie¿ informacje
od osób, które czegoœ potrzebuj¹ lub tak jak Ty chcia³by pomóc, mo¿e warto po³¹czyæ si³y.
W tym trudnym dla wszystkich okresie pamiêtajmy, ¿e czêsto najbli¿sze nam osoby to
mieszkañcy tej samej gminy.
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1

KARTA
DO G£OSOWANIA
NA LOGO GMINY
Ka¿dy czytelnik mo¿e oddaæ swój g³os na projekt
logo przy pomocy tej karty do g³osowania.
Po wyborze najlepszego projektu, który Twoim
zdaniem, najpe³niej oddaje charakter naszej gminy
zaznacz go poprzez postawienie znaku X w kwadracie poni¿ej numeru projektu.
G³osy oddane na wiêcej ni¿ jeden projekt nie bêd¹
brane pod uwagê przy wyborze najpopularniejszego
projektu.

2

G³osowanie zakoñczy siê w dniu 26 maja, o godzinie16:00. Swój g³os, w postaci wyciêtej strony z G³osu Ziemi Miñskiej zawieraj¹cej Kartê do g³osowania
nale¿y w nieprzekraczalnym wy¿ej podanym terminie dostarczyæ do Urzêdu Gminy.
Kartê nale¿y w³o¿yæ do koperty z podpisem:
G³osowanie na projekt logo gminy Miñsk
Mazowiecki i wrzuciæ do urny, która znajduje siê
przed wejœciem do urzêdu. Mo¿na te¿ swój wybór
wys³aæ listem na adres Urzêdu Gminy Poczt¹ Polsk¹.
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ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki w 2021
•WOREK NIEBIESKI
Papier, tektura
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papierowe. Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ
obok worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opakowania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru termicznego i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, pieluch itp.); opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, odpadów budowlanych.
•WOREK ¯Ó£TY
Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju puste opakowania plastikowe po napojach i innych p³ynach. Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki.
Kubki i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze i inne plastiki, opakowania wielomateria³owe. Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, powi¹zaæ
i ustawiæ obok worków. 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 blachy, gruby z³om metalowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
Opakowania wielomateria³owe
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, mleku, przyprawach, itp.
•WOREK ZIELONY
Szk³o
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po
napojach, winie, piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.

Nie wrzucamy: m.in. porcelany, ceramiki, szyb samochodowych, doniczek, ¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych,
reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.
•WOREK BR¥ZOWY
Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony papier, 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 elektronicznego (m.in.: ¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii i akumulatorów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabarytowych
(m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszar ek na pranie), materia³ów zawieraj¹cych azbest, papy, styropianu budowlanego,
odpadów budowlanych.
W sezonie grzewczym popió³ z palenisk domowych nale¿y
wystawiaæ w osobnych workach, które musi zapewniæ
w³aœciciel we w³asnym zakresie. Odbiór popio³u w okresie
od maja do koñca sierpnia jest wstrzymany.

Nasze OSP - Brzóze
Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Brzózem
Adres: 05-300 Brzóze ul. Stra¿acka 2
Rok za³o¿enia: 1961
Jednostka w³¹czona do Krajowego Systemu
Ratownictwa Gaœniczego w 1996 roku
Wóz bojowu OSP w Brzózem:
Samochód ratowniczo-gaœniczy
MAN TGM 13.290 4x4
Rok produkcji: 2018
Pojazd jest w dyspozycji OSP Brzóze
od 17 paŸdziernika 2018 roku.
Numer operacyjny: 519M85
Posiada silnik wysokoprê¿ny o mocy 213 kW
Wyposa¿ony jest zbiornik na wodê
o pojemnoœci 3500 l
i 350 l œrodka pianotwórczego
Posiada dwuzakresow¹ autopompê
wraz z uk³adem wodno-pianowym,
wysokociœnieniowe urz¹dzenia szybkiego
natarcia, maszt oœwietleniowy LED,
wyci¹garkê elektryczn¹, zraszacze,
kamerê cofania i rejestrator jazdy.

Remiza i samochód Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej - Brzóze
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z naszej gminy - inwestycje
gmina Miñsk Mazowiecki

SUW
Mistów

Foto: Jacek Maria Jeliñski

W dniu 26 kwietnia w Urzêdzie Gminy Jakubów Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki podpisa³ porozumienie z Pani¹ Wójt Hann¹ Wocial, na mocy którego
nast¹pi przebudowa i rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie.
SUW w Mistowie od lat zapewnia wodê mieszkañcom Niedzia³ki Drugiej,
Starej Niedzia³ki i Karoliny oraz czêœci samej gminy Jakubów.
W ostatnich latach nast¹pi³ znaczny wzrost iloœci zabudowañ w tych miejscowoœciach, co wp³ynê³o na zwiêkszenie zapotrzebowania na wodê.
Dziêki wprowadzeniu nowej technologii oraz podniesieniu wydajnoœci stacji,
zostanie zwiêkszona iloœæ dostarczanej do odbiorców wody o dobrej jakoœci.
W wyniku postêpowania przeprowadzanego przez Gminê Jakubów zosta³
wy³oniony wykonawca inwestycji - firma SAN-SYSTEM Sp. z o.o.
Przewidywany termin zakoñczenia przedsiêwziêcia to 15 listopad 2021.
W zwi¹zku z opisan¹ inwestycj¹, eksploatator SUW w Mistowie informuje,
¿e w okresie jej realizacji mieszkañcy mog¹ zauwa¿yæ chwilowe pogorszenie
jakoœci dostarczanej wody, które ust¹pi wraz z koñcowym wdro¿eniem nowej
technologii.

TARGÓWKA
IV etap
24 lutego gmina Miñsk Mazowiecki reprezentowana przez
Wójta Gminy Antoniego Janusza Piechoskiego podpisa³a
umowê na kolejn¹ inwestycjê w zakresie gospodarki kanalizacyjnej zaplanowan¹ na 2021 rok. Zadanie obejmuje kompleksowe prace zwi¹zane z budow¹ ostatniego ju¿ IV etapu
sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowoœci Targówka czêœæ
po³udniowa.
Roboty budowlane realizowane bêd¹ przez wykonawcê
wybranego w drodze zamówienia publicznego: Przedsiêbiorstwo In¿ynierii Sanitarnej MK - INSTAL s.c. z siedzib¹
w Miñsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej 146/8
Ze strony Gminy Miñsk Mazowiecki nad poprawn¹ realizacj¹
inwestycji czuwa referat inwestycyjny Urzêdu Gminy Miñsk
Mazowiecki, tel. kontaktowy: (25) 756 25 23.

Termin zakoñczenia inwestycji: 30.09.2021
Planowana wartoœæ inwestycji: 1 897 031 z³
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Porozumienie gminy Miñsk Mazowiecki
z gmin¹ Jakubów,
zagwarantuje zwiêkszon¹ iloœæ wody
w trzech miejscowoœciach naszej gminy
Ca³kowity koszt ca³ej inwestycji to 4 267 111 z³
Wk³ad gminy Miñsk Mazowiecki
to 31% przewidywanych kosztów,
czyli 1 322 804 z³,
gwarantuje on mieszkañcom
31% udzia³ w poborze wody
Gmina Jakubów poniesie pozosta³e koszty,
czyli 69 %, co daje kwotê 2 944 306 z³.

gmina Miñsk Mazowiecki

kanalizacja sanitarna

W

ieœci z naszej gminy - inwestycje

CYFROWA REWOLUCJA
W GMINNYCH WODOCI¥GACH

gmina Miñsk Mazowiecki

W dniu 23 kwietnia Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki zawar³ umowê z firm¹ Net Proces na
realizacjê nowatorskiego przedsiêwziêcia w zakresie gospodarki wodno-œciekowej.
W ramach projektu gmina Miñsk Mazowiecki wdro¿y szereg e-us³ug. Mieszkañcy
otrzymaj¹ mo¿liwoœæ zdalnej obs³ugi czynnoœci zwi¹zanych z pomiarem iloœci wody
zu¿ytej w gospodarstwie , bezobs³ugowego - automatycznego przesy³u tej informacji do
Centrum Rozliczeniowego GZGK, odebrania on-line faktury za us³ugê, informowania
dostawcy o planowanych zawieszeniach poboru lub o wyst¹pieniu awarii. System bêdzie
na bie¿¹co œledzi³ wystawianie dokumentów finansowych i przypomina³ mieszkañcom
o terminie zap³aty.
Odczyty stanu wodomierzy bêd¹ siê odbywa³y zdalnie, bez potrzeby wpuszczania pracownika GZGK na teren posesji, co w kontekœcie zagro¿eñ epidemicznych jest wyj¹tkowo
istotne. Czas wykonania zadania to 12 miesiêcy.
Koszt instalacji nowych wodomierzy wliczony jest w wartoœæ inwestycji.

Projekt „Gmina Miñsk Mazowiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne
us³ugi dla mieszkañców" jest wspó³finansowany z bud¿etu
Unii Europejskiej ze œrodków Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego, dzia³anie 2.1 - E-us³ugi dla Mazowsza w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Mazowieckiego na lata 2014-2020

WARTOŒÆ INWESTYCJI
2 152 004 z³
W 1895 roku warszawskie Towarzystwo Dobroczynnoœci zakupi³o
za 6500 rubli srebrem niewielki folwark Ignaców o powierzchni 40
morgów z budynkami i inwentarzem. Fundusze na ten cel wy³o¿y³a
hrabina Maria Wanda Ronikier, przewodnicz¹ca zarz¹du warszawskiej Szwalni I-szej Najœwiêtszej Maryi Panny w Warszawie.
Pomyœlany by³ on przede wszystkim jako miejsce letnich kolonii dla
dziewcz¹t tej¿e szwalni, ale uzyskano pozwolenie od w³adz na
pobyt sta³y dla 60 bezdomnych dziewcz¹t i 3 sióstr mi³osierdzia
jako opiekunek. Z czasem zarz¹d Towarzystwa Dobroczynnoœci
podj¹³ decyzjê o budowie œwi¹tyni przy domu opieki dla dziewcz¹t

w Ignacowie. Wiktor Kazimierz hrabia Ronikier, ofiarny dzia³acz Towarzystwa Dobroczynnoœci, wy³o¿y³ fundusze na jej budowê i wspomaga³ tamtejszy zak³ad dla ubogich dziewcz¹t. Po jego œmierci g³ówn¹ opiekunk¹ zak³adu sta³a siê jego ¿ona - Maria Wanda hrabina
Ronikier. Koœció³ pobudowano w latach 1898-1902 wed³ug projektu
architekta Stanis³awa Adamczewskiego. Koœció³, po³o¿ony oko³o 800
m na po³udnie od trasy Miñsk Mazowiecki - Siedlce i usytuowany w
zespole Specjalnego Oœrodka Wychowawczego, zbudowany zosta³
w stylu klasycystycznym. Wzniesiony jest na planie prostok¹ta z dachem dwuspadowym z murowanym szczytem od frontu.

Ignaców
zespó³
Specjalnego
Oœrodka Wychowawczego

P o z n a j
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kologia w gminie
MAZOWIECKA UCHWA£A
ANTYSMOGOWA
WPROWADZA
NASTÊPUJ¥CE OGRANICZENIA

Od 1 stycznia 2023 nie bêdzie wolno u¿ywaæ kot³ów
na wêgiel lub drewno nie spe³niaj¹cych wymogów dla klas
3, 4 lub 5 wg normy PN-EN 303-5:2012
Od 1 stycznia 2028 nie bêdzie wolno u¿ywaæ kot³ów
na wêgiel lub drewno klasy 3 lub 4 wg. ww. normy
U¿ytkownicy kot³ów klasy 5 bêd¹ mogli z nich korzystaæ
do koñca ich ¿ywotnoœci
Posiadacze kominków bêd¹ musieli wymieniæ je do koñca
2022 na takie, które spe³niaj¹ wymogi ekoprojektu lub
wyposa¿yæ je w urz¹dzenie ograniczaj¹ce emisjê py³u
Do wartoœci okreœlonych w ekoprojekcie

zielona gmina
Informacja dla mieszkañców
korzystaj¹cych z kanalizacji
sanitarnej na terenie gminy
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e do kanalizacji nie wolno wyrzucaæ:
• resztek ¿ywnoœci,
• sta³ych odpadów, takich jak: szmaty, opakowania po kostkach zapachowych
do WC, rêczniki papierowe, gazety i inne nierozpuszczalne w wodzie materia³y, zbijaj¹ce siê w rurach w zwart¹ masê,
• igie³, które zalegaj¹ w kana³ach stanowi¹c niewidoczne niebezpieczeñstwo
dla pracowników sieci kanalizacyjnej, mog¹c przebiæ rêkawice i boleœnie
uk³uæ, powoduj¹c ryzyko zaka¿enia np. wirusem HIV czy ¿ó³taczk¹,
• materia³ów budowlanych takich jak cement czy gips, które opadaj¹ na dno
przewodów kanalizacyjnych tworz¹c zwarte, trudne do usuniêcia zatory,
• t³uszczów i olejów, które tê¿ej¹c w rurach zmniejszaj¹ ich œrednice i przyœpieszaj¹ koniecznoœæ remontu sieci kanalizacyjnej w budynku,
• w³osów, nawil¿anych chusteczek, materia³ów opatrunkowych, rajstop oraz
innych czêœci garderoby, które ³¹cz¹ siê w sploty uniemo¿liwiaj¹c swobodny
przep³yw œcieków,
• niedopa³ków papierosów, lekarstw, farb oraz chemikaliów innych ni¿ powszechnie u¿ywane œrodki czystoœci, poniewa¿ zawarte w nich substancje
chemiczne s¹ szkodliwe dla po¿ytecznych mikroorganizmów oczyszczaj¹cych œcieki w biologicznej czêœci oczyszczalni.
Wszystkie tego typu odpady sta³e powoduj¹ uszkodzenie przepompowni, a na
odcinkach kana³ów grawitacyjnych zmniejszaj¹ œrednicê przewodów, a z czasem tworz¹ trudne do usuniêcia zatory. Czêœciowe zapychanie siê rur kanalizacyjnych powoduje zwolniony odp³yw œcieków, co mo¿e spowodowaæ m.in.
bulgotanie w zlewie czy toalecie (nieprzyjemn¹ woñ). Wtedy trzeba jak najszybciej wykryæ miejsce powstania zatoru, aby nie dopuœciæ do ca³kowitego
zapchania siê kanalizacji. Rzeczy, które nie powinny znaleŸæ siê w toalecie,
mog¹ doprowadziæ do cofniêcia œcieków i zalania mieszkania.
Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim mo¿e w szybki sposób zlokalizowaæ odbiorców, którzy notorycznie wyrzucaj¹ odpady sta³e do
kanalizacji sanitarnej, co wi¹zaæ siê mo¿e z nieprzyjemnymi konsekwencjami dla
odbiorców.
Zgodnie z art. 28 ust. 4a ustawy z dn. 7 lipca 2000 o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodê i zbiorowym odprowadzaniu œcieków, osoba która nie zastosuje siê do
ww. zakazów, podlega karze ograniczenia wolnoœci albo grzywnie do 10000 z³.

Jak przygotowaæ rower do sezonu?
Hamulce:
Sprawdzamy stan klocków (tarcz)
hamulcowych, smarujemy linki
uruchamiaj¹ce szczêki. W hamulcach
typu V-brake trzeba nasmarowaæ oœki
ramion dobrym smarem
Napêd:
Czyœcimy dok³adnie tarcze, kasetê,
³añcuch i przerzutki. £añcuch
smarujemy smarem - mo¿e to byæ
preparat w aerozolu
Ko³a:
Sprawdzamy stan opon. Opony
bardzo zu¿yte wymieniamy na nowe,
oszczêdzaj¹c sobie k³opotów
z przebitymi dêtkami. Sprawdzamy
ciœnienie powietrza w dêtkach
Oœwietlenie:
Sprawdzamy stan lampek z przodu,
ty³u, lampek odblaskowych.
Zalecamy u¿ywanie oœwietlenia
- w trybie flash - przez ca³y dzieñ.

opracowa³ - Jacek Maria Jeliñski
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iblioteczne nowoœci

Wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Krewni - Emma Donoghue
Noah nie by³ w Nicei od dzieciñstwa. W³aœnie pierwszy raz po latach ma zamiar tam siê wybraæ, gdy odbiera
telefon od opiekunki spo³ecznej, która szuka tymczasowego domu dla jego ciotecznego wnuka, jedenastoletniego Michaela. Mimo ¿e Noah nigdy nie pozna³ ch³opca, daje siê namówiæ na zabranie go ze sob¹ do Francji.
W rezultacie ten niezwyk³y duet zaczyna siê k³óciæ niemal o wszystko, od konsystencji hamburgera po czas
spêdzony przed ekranem komórki, i d³ugo wyczekiwana wyprawa szybko zamienia siê w katastrofê. W miarê
jednak jak m³odzieñcza determinacja Michaela pomaga Noahowi wydobyæ na œwiat³o dzienne trudne szczegó³y
z ich wspólnej przesz³oœci, obaj krewniacy wkrótce siê przekonuj¹, ¿e s¹ do siebie podobni bardziej, ni¿ s¹dzili.
To zabawna, chwytaj¹ca za serce opowieœæ o powrotach do domu, o tym, jak zdekonstruowaæ bolesn¹ historiê
i rozpocz¹æ pisanie nowej.?

Gdy ³zy staj¹ siê chlebem - S.Anna Czjkowska
To opracowanie jest tylko podpowiedzi¹ skierowan¹ do tych, których dotknê³o cierpienie rozstania z kimœ bliskim.
Jest jedynie "podpowiedzi¹", bo nie ma uniwersalnych przepisów na prze¿ywanie cierpienia, œmierci i ¿a³oby.
Odchodzenie bliskich jest dla ka¿dego cz³owieka doœwiadczeniem bardzo osobistym i indywidualnym - nie mo¿na
go zamkn¹æ w jakichœ okreœlonych ramach. Mamy jednak nadziejê, ¿e treœci zawarte w tej ksi¹¿ce, choæby
w niewielkim stopniu, z³agodz¹ boleœæ serca i pomog¹ w œwietle wiary odzyskaæ wewnêtrzny pokój.

Opowieœæ o kotach, które rz¹dzi³y œwiatem - Kimberlie Hamilton
Koty rz¹dz¹ œwiatem i s¹ na to dowody! Poznaj historie prawdziwych kocich bohaterów, którzy owinêli sobie
œwiat wokó³ ogona. Jak tego dokonali? Zuchwa³y kocur Stubbs wygra³ wybory na burmistrza miasteczka na
Alasce. Félicette jako pierwsza astrokotka polecia³a w kosmos. Królewska Doorkins zajê³a fotel samej angielskiej
królowej i wcale nie zamierza³a jej ust¹piæ. A niezatapialny Sam cudem prze¿y³ trzy katastrofy statków wojennych
(czy to nie dowód, ¿e koty maj¹ wiêcej ni¿ jedno ¿ycie?).
Przygotuj siê na moc niezwyk³ych faktów i przygody, od których a¿ futro siê je¿y!

Dzieñ Bibliotekarza i Bibliotek
8 maja obchodzimy dzieñ Bibliotekarza i Bibliotek. Œwiêto zosta³o ustanowione w 1985 roku
z inicjatywy Stowarzyszenia Bibliotekarzy Szkolnych. Celem jest popularyzacja dokonañ i zawodowych osi¹gniêæ œrodowiska bibliotekarskiego.
W dniach 8-15 maja Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Stojad³ach
przygotowa³a wiele aktywnoœci i niespodzianek dla naszych Czytelników. Dla najm³odszych
zajêcia czytelnicze, spotkanie autorskie i warsztaty. Dla doros³ych gra detektywistyczna
zwi¹zana z ksi¹¿k¹ i bibliotek¹ oraz konkurs. Ponadto mamy kilka niespodzianek!
Zachêcamy do œledzenia strony internetowej i profilu na facebooku.
Zapraszamy do biblioteki, zachêcamy do zapisania siê i korzystania z bogatych zbiorów.
Biblioteka podejmuje dzia³ania zwi¹zane z ekologi¹.
Z okazji Dnia Ziemi odby³y siê zajêcia o ekologii dla dzieci z oddzia³ów przedszkolnych Szko³y
Podstawowej w Stojad³ach. Na profilu facebookowym Biblioteki przygotowaliœmy aktywnoœæ zwi¹zan¹ z segregacj¹ œmieci. A 17 maja zapraszamy dzieci, m³odzie¿ i doros³ych do
udzia³u w niecodziennym konkursie - Ekologiczny Robot szuka wiosny.
Zachêcamy tak¿e naszych Czytelników do dzia³añ ekologicznych, wystarczy, ¿e wypo¿yczycie
ksi¹¿ki z biblioteki, a oszczêdzicie drzewa.
Urszula Mastalerz
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Gminny punkt konsultacyjny - informacyjny programu CZYSTE POWIETRZE
Ju¿ tylko dni dziel¹ Gminê Miñsk Mazowiecki od podpisania z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Œrodowiska w Warszawie porozumienia
w sprawie uruchomienia w Urzêdzie Gminy punktu konsultacyjnego - informacyjnego, w którym bêdzie mo¿liwoœæ uzyskania informacji,
z³o¿enia wniosku o dofinasowanie oraz wniosku rozliczenia w ramach programu „Czyste powietrze”.
Punkt konsultacyjno - informacyjny bêdzie dostêpny dla mieszkañców Gminy Miñsk Mazowiecki od czerwca 2021 r. Bêdzie czynny we wtorki
i œrody w godzinach 8:00 -12:00 oraz w pi¹tki w godzinach 8:00 - 11:00. Zalecany jest wczeœniejszy kontakt telefoniczny w celu umówienia
spotkania z gminnym konsultantem pod numerem telefonu 25 756 25 31.
Zgodnie z za³o¿eniami programu beneficjentami s¹ osoby fizyczne, bêd¹ce w³aœcicielami/wspó³w³aœcicielami budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrêbnion¹ ksiêg¹ wieczyst¹, o dochodzie rocznym nie
przekraczaj¹cym kwoty 100 000 z³. W przypadku uzyskiwania dochodów z ró¿nych Ÿróde³, dochody sumuje siê, przy czym suma ta nie mo¿e
przekroczyæ kwoty 100 000 z³. Dofinansowanie obejmuje wymianê starych i nieefektywnych Ÿróde³ ciep³a na paliwo sta³e na nowoczesne Ÿród³a
ciep³a spe³niaj¹ce najwy¿sze normy oraz przeprowadzenie niezbêdnych prac termomodernizacyjnych budynku.
Dotacja mo¿e wynosiæ do 30 000 z³ dla podstawowego poziomu dofinansowania, 37 000 z³ dla podwy¿szonego poziomu dofinansowania.

Rodzaj wspieranych przedsiêwziêæ oraz maksymalne kwoty dofinansowania
OPCJA 1
Przedsiêwziêcie obejmuj¹ce demonta¿ nieefektywneg o Ÿród³a ciep³a na paliwo sta³e oraz zakup i monta¿ pompy ciep³a typu powietrz e-woda albo
gruntowej pompy ciep³a do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Dodatkowo mog¹ byæ wykonane (dopuszcza siê wybór wiêcej ni¿ jednego
elementu z zakresu):
- demonta¿ oraz zakup i monta¿ nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów s³onecznych),
- zakup i monta¿ mikroinstalacji fotowoltaicznej,
- zakup i monta¿ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a,
- zakup i monta¿ ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnêtrznych, drzwi/bram gara¿owych (zawiera równie¿ demonta¿),
- dokumentacja dotycz¹ca powy¿szego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych),
dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:
- 25 000 z³ gdy przedsiêwziêcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
- 30 000 z³ dla przedsiêwziêcia z mikro-instalacj¹ fotowoltaiczn¹
OPCJA 2
Przedsiêwziêcie obejmuj¹ce demonta¿ nieefektywnego Ÿród³a ciep³a na paliwo sta³e oraz:
- zakup i monta¿ innego Ÿród³a ciep³a ni¿ wymienione w opcji1 (powy¿ej) do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo
- zakup i monta¿ kot³owni gazowej w rozumieniu Za³¹cznika 2 do Programu.
Dodatkowo mog¹ byæ wykonane (dopuszcza siê wybór wiêcej ni¿ jednego elementu z zakresu):
- demonta¿ oraz zakup i monta¿ nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów s³onecznych, pompy ciep³a wy³¹cznie
do cwu)
- zakup i monta¿ mikroinstalacji fotowoltaicznej,
- zakup i monta¿ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a,
- zakup i monta¿ ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnêtrznych, drzwi/bram gara¿owych (zawiera równie¿ demonta¿),
- dokumentacja dotycz¹ca powy¿szego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych),
dokumentacja projektowa, ekspertyzy.
Kwota maksymalnej dotacji:
- 20 000 z³ gdy przedsiêwziêcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej
- 25 000 z³ dla przedsiêwziêcia z mikro-instalacj¹ fotowoltaiczn¹
OPCJA 3
Przedsiêwziêcie nie obejmuj¹ce wymiany Ÿród³a ciep³a na paliwo sta³e na nowe Ÿród³o ciep³a, a obejmuj¹ce (dopuszcza siê wybór wiêcej ni¿
jednego elementu z zakresu):
- zakup i monta¿ wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciep³a,
- zakup i monta¿ ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnêtrznych, drzwi/bram gara¿owych (zawiera równie¿ demonta¿),
- wykonanie dokumentacji dotycz¹cej powy¿szego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród
Budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz.
Kwota maksymalnej dotacji:
10 000 z³
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ieœci z naszej gminy

opracowa³a - Edyta Rek

Zdob¹dŸ tytu³ na Najpiêkniejszy Ogród i Przedogródek 2021

Na zg³oszenia czekamy
do 15 wrzeœnia
Do wygrania
bony podarunkowe
o wartoœci do 500 z³!
22 kwietnia - w ramach obchodów Miêdzynarodowego Dnia Ziemi, Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki og³osi³ konkurs
Najpiêkniejszy ogród i przedogródek w Gminie Miñsk Mazowiecki
Celem konkursu jest upowszechnienie postaw i dzia³añ proekologicznych wœród spo³ecznoœci gminnej oraz budowanie poczucia wspólnej
odpowiedzialnoœci za Ziemiê, poczynaj¹c od dba³oœci o swoje najbli¿sze otoczenie, jednoczeœnie zwiêkszaj¹c walory estetyczne i wizerunkowe poszczególnych miejscowoœci, co w konsekwencji uatrakcyjnia wizerunek ca³ej gminy. Wystarczy z³o¿yæ kartê zg³oszeniow¹ wraz ze
zdjêciami posesji, osobiœcie do siedziby Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki ul. Che³moñskiego 14 lub wys³aæ poczt¹ elektroniczn¹ na adres
gmina@minskmazowiecki.pl - wpisuj¹c w tytule wiadomoœci nazwê konkursu.
Regulamin konkursu wraz z kart¹ zg³oszeniow¹ dostêpne s¹ na stronie internetowej urzêdu gminy pod adresem: www.minskmazowiecki.pl.
Wyniki konkursu zostan¹ og³oszone do dnia 30 wrzeœnia danego roku.
Warto dodaæ, ¿e konkurs bêdzie mia³ swoj¹ kontynuacjê w latach 2022-2023.

P o d e j r z y j

HISTORIÊ
XIX wieczny obraz gminy Miñsk
Wiek XIX to stulecie, w którym ukszta³towa³a siê gmina wiejska. Jej
pocz¹tki nale¿y siê dopatrywaæ w okresie napoleoñskim - Ksiêstwa
Warszawskiego - odrodzonej po zaborach, namiastki dawnej, przedrozbiorowej Rzeczypospolitej. W 1809 r. utworzono gminy wiejskie,
niejako formê samorz¹du pod œcis³¹ kontrol¹ w³aœcicieli ziemskich.
Dziedzice bowiem sprawowaæ mieli obligatoryjnie urz¹d wójta. Ka¿da
wieœ mia³a stanowiæ odrêbn¹ gminê. Po upadku Napoleona i Ksiêstwa
instytucja gminy praktycznie w tym kszta³cie przetrwa³a do po³owy
XIX w. W 1859 r. nast¹pi³y zmiany. Dekret o reformie podzia³u gmin
wiejskich doprecyzowa³, i¿ gmina sk³adaæ siê bêdzie z co najmniej 50
dymów (domów), a wiêc mog³a obejmowaæ kilka miejscowoœci. Tym
samym powiêkszono obszar gminy. Urz¹d wójta nadal mia³ sprawowaæ
w³aœciciel ziemski, ale pod warunkiem, gdy mia³ na swoim terenie co
najmniej 50 dymów. W obrêbie gminy mog³o znajdowaæ siê kilka
mniejszych maj¹tków ziemskich (folwarków) i wtedy wójta wybierali
spoœród siebie. Musia³ on posiadaæ odpowiednie kwalifikacje i ostatecznie by³ zatwierdzany przez Komisjê Rz¹dow¹ do Spraw Wewnêtrznych.
Wójtowi pomoc¹ s³u¿yli radni wybrani przez mieszkañców i zatwierdzani przez naczelnika powiatu. Na wsiach mieszkañcy wybierali so³tysa.
W tym okresie na terenie gminy Miñsk znajdowa³a siê majêtnoœæ ziemska o tej samej nazwie i jej w³aœciciel pe³ni³ urz¹d wójta. Od 1809 r.
w³aœcicielami miñskich dóbr byli Jezierscy, którzy nabyli je na licytacji.
W ich rêkach znajdowa³y siê one do 1870 r., kiedy to naby³ je Seweryn

Doria-Derna³owicz, ziemianin z Podlasia. W rêkach tej rodziny dobra
znajdowa³y siê do 1944 r., gdy maj¹tek zosta³ upañstwowiony, a znaczna czêœæ gruntów zosta³a rozparcelowana bez odszkodowania.
W po³owie XIX w. w sk³ad dóbr miñskich zwanych „Majêtnoœci¹
ziemsk¹ Miñsk” wchodzi³o miasto Miñsk i trzy folwarki (Miñsk,
Niedzia³ka i Mikanów) oraz wsie i m³yny (osady m³yñskie) Kêdzierak,
D³u¿ka, Arynów, Wólka (póŸniej jako Wólka Miñska), Cielechowizna,
Stankowizna, Jasionka (zwana w XX w. te¿ jako Jesionka), Tartak,
stawy Majdan, Gliniak i Huta Miñska, tudzie¿ wsie i osady Marynki
(obecnie Marianka) i Budy Arynowskie, które po znacznym powiêkszeniu w latach 40 XIX wieku zmieni³y nazwê na koloniê Karlshof (od II
RP jako Królewiec), Anielin, Karlin (póŸniej jakoAnielina i Karolina).
W drugiej æwierci XIX w. na terenie tych dóbr powsta³y nowe kolonie
i nomenklatury: kolonia Cypel, kolonia Prus vel Stasiak (obecnie Prusy)
i nomenklatura Pohulanka, w której sk³ad wesz³a karczma i oddzielne
przy niej dwa domu murowane.
Warto dodaæ, i¿ w okresie uw³aszczenia, tj. ok. 1864 r. w obrêbie dóbr
znajdowa³y siê nastêpuj¹ce wsie: Anielina, Arynów, Borek, Chochó³,
Cielechowizna, Gliniak, Huta Miñska, Karolina, Karlshof (Budy
Arynowskie), Kêdzierak, Ma³a Marianka, Marianka, Mikanów, Niedzia³ka, Prusy, Tartak, Wólka Miñska. W zwi¹zku z budow¹ drogi
¿elaznej warszawsko-terespolskiej z maj¹tku tego wy³¹czono pas pod
tory kolejowe o powierzchni 27 morgów 123 prêtów. W 1868 r. z dóbr
ziemskich Miñsk zosta³ od³¹czony folwark Niedzia³ka, który posiada³
w³asne nieruchomoœci i na pocz¹tku XX w. nale¿a³ do Schiellów, m.in.
wspó³w³aœcicieli browaru warszawskiego. Miñskie dobra zaœ poza
miastem Nowomiñsk sk³ada³y siê ju¿ z dwóch folwarków (Miñsk
i Mikanów) oraz nomenklatur i osad Go¿dzik (w³¹czonej do miasta
w 1916 r.), Pohulanka, Jasionka, Stankowizna, Stasinów. Ta ostatnia
osada/kolonia od 31 grudnia 1866 r. by³a w³asnoœci¹ wybitnego
rysownika, ilustratora i malarza Elwira Micha³a Andriollego, znanego
ilustratora, m.in. „Pana Tadeusza". Ca³¹ sw¹ w³asnoœæ jednak sprzeda³
31 stycznia 1882 r. by osi¹œæ na sta³e w Brzegach, nad Œwidrem.
Materia³ powsta³ dziêki wspó³pracy z Januszem Kuligowskim

G³osZiemiMiñskiej

13

I

nformacje dla osób uzale¿nionych i ich rodzin

PICIE RYZYKOWNE I SZKODLIWE
ró¿ne wzory spo¿ywania alkoholu
Nikt nie siêga po alkohol po to, aby mieæ problemy. Przeciwnie ka¿dy, kto spo¿ywa alkohol oczekuje
korzyœci – chce poprawiæ sobie nastrój, ubarwiæ szar¹ codziennoœæ, u³atwiæ kontakty towarzyskie,
zrelaksowaæ siê. Choæ alkohol jest trucizn¹ i z punktu widzenia toksykologii ka¿da iloœæ wypitego
alkoholu jest ryzykowna, to jednak w wiêkszoœci przypadków spo¿ywanie ma³ych dawek alkoholu nie
poci¹ga za sob¹ widocznych szkód zdrowotnych i konsekwencji spo³ecznych. Mimo to nie powinni
wcale piæ alkoholu: m³odzi ludzie; kobiety w ci¹¿y i matki karmi¹ce; osoby chore, przyjmuj¹ce leki
wchodz¹ce w reakcje z alkoholem; wszyscy, którzy znajduj¹ siê w okolicznoœciach wykluczaj¹cych
picie; osoby, którym szkodzi ka¿da, nawet najmniejsza, iloœæ alkoholu.
Co ósmy doros³y Polak nie pije w ogóle alkoholu. Kilkanaœcie procent doros³ych Polaków spo¿ywa
alkohol problemowo. Szacuje siê, ¿e w grupie tej znajduje siê ok. 900 tys. osób uzale¿nionych oraz ponad
2 mln osób pij¹cych alkohol ryzykownie lub szkodliwie. Osoby pij¹ce alkohol mog¹ wielokrotnie
w ci¹gu swojego ¿ycia zmieniaæ wzór spo¿ywania alkoholu przemieszczaj¹c siê na continuum od abstynencji, poprzez picie o niskim poziomie ryzyka, do spo¿ywania alkoholu w sposób wysoce ryzykowny i szkodliwy. Niektóre z nich siê uzale¿ni¹. Jest to wêdrówka w dwie strony. Ktoœ, kto dzisiaj pije
alkohol na poziomie niskiego ryzyka mo¿e w wyniku ró¿nego rodzaju okolicznoœci zwiêkszyæ swoje

Gminny konkurs przedszkolny

G³osZiemiMiñskiej

J. Fuda³a: „Czy moje picie jest bezpieczne”

„Ekologiczne Roboty”

Przedszkole „Akwarelka” we wspó³pracy z Gminn¹ Bibliotek¹ Publiczn¹ w marcu og³osi³y konkurs
plastyczny „Ekologiczne Roboty” dla przedszkoli z terenu gminy. Konkurs jest czêœci¹ projektu
maj¹cego na celu kszta³towania wœród mieszkañców gminy poczucia odpowiedzialnoœci za otaczaj¹ce œrodowisko.
Dziêki wspania³ej wspó³pracy pomiêdzy placówkami z terenu naszej gminy do konkursu przyst¹pi³y wszystkie przedszkola. Uczestnicy otrzymali p³ytê z prezentacj¹ multimedialn¹ (informacje
o konkursie, opowiadanie „Robot Robert”, ekologiczne zadania do rozwi¹zania) oraz pakiet materia³ów z których mieli wykonaæ ekologicznego robota. Celem konkursu by³o propagowanie proekologicznych zachowañ wœród przedszkolaków, rozwijanie wra¿liwoœci estetycznej i uzdolnieñ
plastycznych dzieci oraz promowanie twórczoœci dzieciêcej w œrodowisku lokalnym. Roboty wykonane przez przedszkolaków wzbudzi³y zachwyt i podziw nas wszystkich. Wykonane s¹ z wielk¹
starannoœci¹ i dba³oœci¹ o szczegó³y. Mimo, i¿ ka¿de z przedszkoli otrzyma³o taki sam zestaw materia³ów do wykonania robota, ka¿dy z nich jest inny. Przedszkolaki oraz wychowawcy grup wykazali siê pomys³owoœci¹ i kreatywnoœci¹ w tworzeniu postaci.
A oto nasza lista EcoRobotów i ich super mocy:
- Mi³oszka, która dba o to, aby dzieci by³y dla siebie mi³e i ¿yczliwe. Wykonana przez grupê „0a” ze
SP w Brzózem pod opiek¹ pani Moniki Rudnickiej.
- Smogo³apka, która mierzy 165 cm! Jej super moc to zasysanie smogu i wypuszczanie przefiltrowanego powietrza. Wykonana zosta³a przez grupê „Pszczó³ki” ze SP w Hucie Miñskiej pod
opiek¹ pani Agnieszki Jedynak.
- Stil, odpowiada za segregacje œmieci. Wykona³y go dzieci z grupy „0b” ze SP w Janowie pod
opiek¹ pani Aleksandry Ch¹dzyñskiej.
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picie do poziomu wysokiego ryzyka. Ktoœ, kto dziœ
pije ryzykownie lub szkodliwie mo¿e na tyle
ograniczyæ swoje picie, aby radykalnie zmniejszyæ wynikaj¹ce z niego szkody. Abstynent mo¿e
w ka¿dej chwili zacz¹æ piæ, a osoba uzale¿niona
mo¿e zostaæ abstynentem. Najmniej prawdopodobna jest sytuacja, ¿e osobie uzale¿nionej uda siê
trwale ograniczyæ spo¿ywanie alkoholu, a wiêc
wróciæ na sta³e do picia kontrolowanego, o niskim
ryzyku szkód.
Ryzykowne spo¿ywanie alkoholu to picie nadmiernych iloœci alkoholu nie poci¹gaj¹ce za sob¹
aktualnie negatywnych konsekwencji, przy czym
mo¿na oczekiwaæ, ¿e konsekwencje te pojawi¹ siê,
o ile obecny model picia alkoholu nie zostanie
zmieniony. Picie szkodliwe to taki wzorzec picia,
który ju¿ powoduje szkody zdrowotne, fizyczne
b¹dŸ psychiczne; ale równie¿ psychologiczne i
spo³eczne, przy czym nie wystêpuje uzale¿nienie
od alkoholu.

- Profesor „Naturka”, który uczy szacunku
wobec przyrody, zosta³ wykonany przez grupê
6-latków ze SP w Mariance pod opiek¹ pani
Doroty Fos.
- Czyœcioch 2021, który wci¹ga kurz i zjada
œmieci. Wykonany przez grupê „Muminki”
z Przedszkola „Akwarelka” w Nowych Osinach
pod opiek¹ pani Marty Filipczyk.
- Tulinka, która jest pe³na mi³oœci i pozytywnych uczuæ. Dziêki niej w pochmurny dzieñ wychodzi s³oñce. Wystarczy siê do niej zbli¿yæ,
a wytworzy dobr¹ energiê. Zmienia smutek
w radoœæ, z³oœæ w mi³oœæ, ¿al w dobroæ. Tulinka
eliminuje konflikty i wprowadza przyjazn¹ atmosferê. Robot wykona³y przedszkolaki z grupy „Pszczó³ki” ze SP w Starej Niedzia³ce pod
opiek¹ pani Katarzyny Parol.
- Artysta - nadaje rzeczom drugie ¿ycie. Zosta³
wykonany przez grupê „O” ze SP w Stojad³ach
pod opiek¹ pani Moniki Królik.
- Robotka - jest robotem, który poszukuje
wiosny. Jej super moc to przetwarzanie œmieci,
które wrzuca do swojego marcowego garnka
„g³owy”. Znalezione œmieci w lesie zamienia
w wiosenne kwiaty: przebiœniegi i krokusy.
Wykona³y j¹ dzieci z grupy „Zerówiaki” ze SP
w Zamieniu, pod opiek¹ pani Moniki Bereda
i pani Marii Bieniak.
Wszystkim uczestnikom oraz opiekunom grup
bardzo dziêkujemy za udzia³ i zaanga¿owanie
w projekcie.
Niebawem dostarczone zostan¹ do Was nagrody, których fundatorem jest gmina Miñsk Mazowiecki i Nadleœnictwo Miñsk.
Wszystkie Roboty wezm¹ udzia³ w drugiej
czêœci projektu 17 maja, którego organizatorem jest Gminna Biblioteka Publiczna. Do
udzia³u w konkursie „Ekologiczne Roboty szukaj¹ wiosny” zapraszamy wszystkich mieszkañców naszej gminy. Warunkiem uczestnictwa jest dopasowanie zdjêcia z robotem do
nazwy miejscowoœci, w której zosta³o zrobione
zdjêcie. Formularz zg³oszenia, jak równie¿
zdjêcia konkursowe dostêpne bêd¹ na stronie
internetowej biblioteki
Www.bp-gminamm.pl

B

Bia³kowski

DOM POGRZEBOWY
Dziêki Pañstwa zaufaniu s³u¿ymy pomoc¹
w trudnych chwilach ¿a³oby
w Miñsku Mazowieckim i ca³ym powiecie od 20 lat

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

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

ponad 25 lat
doœwiadczeñ
milion
zrobionych zdjêæ
latamy
filmujemy
fotografujemy
604 44 22 45
jacek@modelex.pl

zdjêcia 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

£AZIENKI
Per³y
Ceramiki UE
2018
The Pearls
of Ceramics EU

KOLEKCJA

VAKER

ul. Pi³sudskiego 41/43
Miñsk Mazowiecki
tel. 602 292 006
www.argoag.pl

