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W numerze

Szanowni Pañstwo,

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie !
Niebawem nast¹pi koniec roku szkolnego 
2020/2021. By³ to kolejny rok, kiedy przysz³o 
nam siê zmierzyæ z wyj¹tkow¹ sytuacj¹ zwi¹-
zan¹ z ograniczeniem funkcjonowania jednos-
tek systemu oœwiaty w zwi¹zku z epidemi¹ 
Covid - 19. Stan epidemii w naszym kraju 
spowodowa³, ¿e tradycyjna forma kszta³cenia 
zast¹piona zosta³a tzw. zdaln¹ edukacj¹. 
Wszyscy musieliœmy stawiæ jej czo³a, ale uwa¿am, ¿e dziêki wspó³pracy i wza-
jemnemu wsparciu daliœmy sobie radê! 
Za nami okres wytê¿onej pracy, czas wielu doœwiadczeñ i prze¿yæ, osobistych 
sukcesów. Gratulujê Wam wszystkim!!! A szczególnie tym spoœród Was, którzy 
swoj¹ pracowitoœci¹ i systematycznoœci¹ osi¹gnêli sukcesy w nauce. Dziêkujê 
Wam za trud, wysi³ek, zaanga¿owanie w zdobywaniu nowych umiejêtnoœci,     
w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolnoœci i talentów. Przed Wami wakacje, 
czas zas³u¿onego wypoczynku. Pamiêtajcie jednak, ¿e ten czas radosnej 
swobody i zabawy nie zwalnia Was z obowi¹zku dbania o swoje i innych 
bezpieczeñstwo. A zatem proszê, b¹dŸcie rozwa¿ni i ostro¿ni!
Dziêkujê tak¿e nauczycielom i wszystkim pracownikom zwi¹zanym z kszta³-
ceniem w naszych gminnych placówkach oœwiatowych za w³o¿ony trud, za 
¿yczliwoœæ i troskê o kszta³towanie w³aœciwych postaw naszej m³odzie¿y.         
Z ró¿nych powodów nie by³ to dla Was ³atwy rok. Tym bardziej dziêkujê wiêc 
Wam za podejmowany w codziennej pracy wysi³ek. Dziêkujê za to, ¿e dbacie 
zarówno o edukacjê naszych wychowanków, jak te¿ o ich bezpieczeñstwo. 
Dziêkujê za wszelkie podejmowane inicjatywy, tak¿e te mniej zauwa¿alne ale 
sk³adaj¹ce siê na budowanie pozytywnego wizerunku gminnych szkó³.
Chcia³abym tak¿e bardzo serdecznie podziêkowaæ rodzicom naszych uczniów, 
albowiem ich zaanga¿owanie i pomoc w procesie zdalnej edukacji by³y 
nieocenione.

¯yczê Wszystkim udanego i spokojnego wypoczynku.
Odpoczywajcie bezpiecznie, nabierajcie si³ do dalszej nauki i pracy.

Wierzê, ¿e po wakacjach wrócimy do normalnoœci
i wspólnej nauki w ³awkach szkolnych.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka  

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

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 i w week-
endy Powiatowemu Centrum Zarz¹dzania 
Kryzysowego 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 dnia 15 kwietnia Bezp³atna aplikacja eDO App 

Uchwa³a Nr XXVIII.248.2021 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 20 maja 2021 r.         
w sprawie zmian bud¿etu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na 2021 rok
Uchwa³a Nr XXVIII.249.2021 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 20 maja 2021 r.         
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 
2021-2028
Uchwa³a Nr XXVIII.250.2021 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 20 maja 2021 r.         
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy 
Miñsk Mazowiecki
Uchwa³a Nr XXVIII.251.2021 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 20 maja 2021 r.         
w sprawie okreœlenia wzoru wniosku o przyz-
nanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru de-
klaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

1      -  Dzieñ Dziecka
5  -  Œwiatowy Dzieñ Œrodowiska
15  -  Œwiatowy Dzieñ Praw Osób Starszych
21  -  Pierwszy dzieñ lata
23  -  Dzieñ Ojca
25  -  Zakoñczenie roku szkolnego

Lato astronomiczne rozpoczyna siê w momen-
cie przesilenia letniego i trwa do równonocy 
jesiennej, co oznacza na pó³kuli pó³nocnej okres 
pomiêdzy 21 czerwca a 23 wrzeœnia. Podczas 
lata astronomicznego dzienna pora dnia jest 
d³u¿sza od nocy, jednak z ka¿d¹ kolejn¹ dob¹ 
dnia ubywa, a nocy przybywa.

Pomoc zwierzêtomKALENDARIUM - czerwiec

Nagrody Wójta Gminy Miñsk
Mazowiecki za osi¹gniêcia sportowe

Bezp³atna aplikacja eDO App do potwierdzania 
to¿samoœci. Posiadasz dowód osobisty z war-
stw¹ elektroniczn¹ i chcesz korzystaæ ze wszyst-
kich dostêpnych mo¿liwoœci?
Œci¹gnij bezp³atn¹ aplikacjê eDO App, dziêki 
której mo¿esz:

-  Potwierdziæ swoj¹ to¿samoœæ,
-  Zweryfikowaæ to¿samoœæ swoich 

kontrahentów,
-  Za³o¿yæ Profil Zaufany i kontaktowaæ siê 

bez wychodzenia z domu ze wszystkimi 
urzêdami, 

-  Z³o¿yæ swój podpis  dok³adnie tak jak 
tradycyjny  w internecie.

Dowiedz siê wiêcej i œci¹gnij aplikacjê, stwo-
rzon¹ przez Polsk¹ Wytwórniê Papierów War-
toœciowych: www.edoapp.pl

za zaanga¿owanie i wieloletni¹ merytory-
czn¹ pomoc prawn¹, na rzecz rozwoju 
Gminy Miñsk Mazowiecki i polepszenia 
jakoœci ¿ycia jej mieszkañców. Dziêki pro-
fesjonalnemu i ¿yczliwemu podejœciu oraz 
ogromnemu doœwiadczeniu zawodowemu, 
by³ Pan ogromnym wsparciem dla naszego 
samorz¹du. ¯yczê aby przysz³y czas, czas w 
pe³ni zas³u¿onej emerytury sta³ siê okazj¹ do 
aktywnego odpoczynku, mo¿liwoœci¹ do od-
nalezienia nowych pasji oraz spe³niania wszy-
stkich planów i zamierzeñ. Pragnê równie¿, 
w tym miejscu, do³¹czyæ podziêkowania od 
pracowników Urzêdu Gminy oraz innych 
Jednostek Organizacyjnych naszego urzêdu, 
którzy doceniaj¹c Pañskie wieloletnie stara-
nia tak¿e ¿ycz¹ Panu udanej realizacji 
nowych projektów i aktywnego odpoczynku.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Podziêkowania 
dla Szanownego Pana 
Adama Szczerskiego
Radcy Prawnego Urzêdu Gminy

Laureatami tegorocznych nagród Wójta Gminy 
Miñsk Maz.  za osi¹gniêcia sportowe zostali:

Helena Kêdziora
w dyscyplinie sportowej TAEKWON-DO ITF

Helena Kêdziora zdoby³a w swojej kategorii 
wiekowej br¹zowy medal Mistrzostw Polski 

Juniorów M³odszych Taekwon-do ITF 
oraz z³oty medal Grand Prix Polski Juniorów.

Cezary Jackowski
w dyscyplinie sportowej TAEKWO-DO ITF

Cezary Jackowski zdoby³ I miejsce w zawodach 
Pucharu Polski Juniorów oraz II miejsce  - Puchar 

Polski Juniorów w kategorii Uk³ady Juniorów DAN
Cezary Jackowski w ubieg³ym roku by³ cz³onkiem 

reprezentacji Polski w Taekwondo ITF.

Wszystkim laureatom gratulujemy i ¿yczymy 
dalszych sukcesów sportowych. SZCZEPIMY  SIÊ
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Szanowni Pañstwo,

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie !
Niebawem nast¹pi koniec roku szkolnego 
2020/2021. By³ to kolejny rok, kiedy przysz³o 
nam siê zmierzyæ z wyj¹tkow¹ sytuacj¹ zwi¹-
zan¹ z ograniczeniem funkcjonowania jednos-
tek systemu oœwiaty w zwi¹zku z epidemi¹ 
Covid - 19. Stan epidemii w naszym kraju 
spowodowa³, ¿e tradycyjna forma kszta³cenia 
zast¹piona zosta³a tzw. zdaln¹ edukacj¹. 
Wszyscy musieliœmy stawiæ jej czo³a, ale uwa¿am, ¿e dziêki wspó³pracy i wza-
jemnemu wsparciu daliœmy sobie radê! 
Za nami okres wytê¿onej pracy, czas wielu doœwiadczeñ i prze¿yæ, osobistych 
sukcesów. Gratulujê Wam wszystkim!!! A szczególnie tym spoœród Was, którzy 
swoj¹ pracowitoœci¹ i systematycznoœci¹ osi¹gnêli sukcesy w nauce. Dziêkujê 
Wam za trud, wysi³ek, zaanga¿owanie w zdobywaniu nowych umiejêtnoœci,     
w poznawaniu i rozwijaniu swoich zdolnoœci i talentów. Przed Wami wakacje, 
czas zas³u¿onego wypoczynku. Pamiêtajcie jednak, ¿e ten czas radosnej 
swobody i zabawy nie zwalnia Was z obowi¹zku dbania o swoje i innych 
bezpieczeñstwo. A zatem proszê, b¹dŸcie rozwa¿ni i ostro¿ni!
Dziêkujê tak¿e nauczycielom i wszystkim pracownikom zwi¹zanym z kszta³-
ceniem w naszych gminnych placówkach oœwiatowych za w³o¿ony trud, za 
¿yczliwoœæ i troskê o kszta³towanie w³aœciwych postaw naszej m³odzie¿y.         
Z ró¿nych powodów nie by³ to dla Was ³atwy rok. Tym bardziej dziêkujê wiêc 
Wam za podejmowany w codziennej pracy wysi³ek. Dziêkujê za to, ¿e dbacie 
zarówno o edukacjê naszych wychowanków, jak te¿ o ich bezpieczeñstwo. 
Dziêkujê za wszelkie podejmowane inicjatywy, tak¿e te mniej zauwa¿alne ale 
sk³adaj¹ce siê na budowanie pozytywnego wizerunku gminnych szkó³.
Chcia³abym tak¿e bardzo serdecznie podziêkowaæ rodzicom naszych uczniów, 
albowiem ich zaanga¿owanie i pomoc w procesie zdalnej edukacji by³y 
nieocenione.

¯yczê Wszystkim udanego i spokojnego wypoczynku.
Odpoczywajcie bezpiecznie, nabierajcie si³ do dalszej nauki i pracy.

Wierzê, ¿e po wakacjach wrócimy do normalnoœci
i wspólnej nauki w ³awkach szkolnych.

Do zobaczenia w nowym roku szkolnym 2021/2022.

Miêdzynarodowy Dzieñ Dziecka  
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
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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 i w week-
endy Powiatowemu Centrum Zarz¹dzania 
Kryzysowego przyjmuj¹cemu zg³oszenia pod 
numerem telefonu: 25  758 62 64.
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Uchwa³y RG z dnia 15 kwietnia Bezp³atna aplikacja eDO App 

Uchwa³a Nr XXVIII.248.2021 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 20 maja 2021 r.         
w sprawie zmian bud¿etu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na 2021 rok
Uchwa³a Nr XXVIII.249.2021 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 20 maja 2021 r.         
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 
Finansowej Gminy Miñsk Mazowiecki na lata 
2021-2028
Uchwa³a Nr XXVIII.250.2021 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 20 maja 2021 r.         
w sprawie uchwalenia Regulaminu udzielania 
pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla 
uczniów zamieszka³ych na terenie Gminy 
Miñsk Mazowiecki
Uchwa³a Nr XXVIII.251.2021 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 20 maja 2021 r.         
w sprawie okreœlenia wzoru wniosku o przyz-
nanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru de-
klaracji o dochodach gospodarstwa domowego.

1      -  Dzieñ Dziecka
5  -  Œwiatowy Dzieñ Œrodowiska
15  -  Œwiatowy Dzieñ Praw Osób Starszych
21  -  Pierwszy dzieñ lata
23  -  Dzieñ Ojca
25  -  Zakoñczenie roku szkolnego

Lato astronomiczne rozpoczyna siê w momen-
cie przesilenia letniego i trwa do równonocy 
jesiennej, co oznacza na pó³kuli pó³nocnej okres 
pomiêdzy 21 czerwca a 23 wrzeœnia. Podczas 
lata astronomicznego dzienna pora dnia jest 
d³u¿sza od nocy, jednak z ka¿d¹ kolejn¹ dob¹ 
dnia ubywa, a nocy przybywa.

Pomoc zwierzêtomKALENDARIUM - czerwiec

Nagrody Wójta Gminy Miñsk
Mazowiecki za osi¹gniêcia sportowe

Bezp³atna aplikacja eDO App do potwierdzania 
to¿samoœci. Posiadasz dowód osobisty z war-
stw¹ elektroniczn¹ i chcesz korzystaæ ze wszyst-
kich dostêpnych mo¿liwoœci?
Œci¹gnij bezp³atn¹ aplikacjê eDO App, dziêki 
której mo¿esz:
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za zaanga¿owanie i wieloletni¹ merytory-
czn¹ pomoc prawn¹, na rzecz rozwoju 
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Podziêkowania 
dla Szanownego Pana 
Adama Szczerskiego
Radcy Prawnego Urzêdu Gminy

Laureatami tegorocznych nagród Wójta Gminy 
Miñsk Maz.  za osi¹gniêcia sportowe zostali:

Helena Kêdziora
w dyscyplinie sportowej TAEKWON-DO ITF

Helena Kêdziora zdoby³a w swojej kategorii 
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Juniorów M³odszych Taekwon-do ITF 
oraz z³oty medal Grand Prix Polski Juniorów.

Cezary Jackowski
w dyscyplinie sportowej TAEKWO-DO ITF

Cezary Jackowski zdoby³ I miejsce w zawodach 
Pucharu Polski Juniorów oraz II miejsce  - Puchar 

Polski Juniorów w kategorii Uk³ady Juniorów DAN
Cezary Jackowski w ubieg³ym roku by³ cz³onkiem 
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Wszystkim laureatom gratulujemy i ¿yczymy 
dalszych sukcesów sportowych. SZCZEPIMY  SIÊ
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Osoby, które nie wype³ni³y jeszcze obowi¹z-
ku udzia³u w Narodowym Spisie Powszech-
nym Ludnoœci i Mieszkañ 2021 (NSP 2021), 
powinny spodziewaæ siê telefonu od rach-
mistrza. Jego to¿samoœæ bêdzie mo¿na spraw- 
dziæ na kilka sposobów.
Od 13 maja akcjê spisow¹ wzmocni¹ rachmis-
trzowie telefoniczni bêd¹ siê oni kontaktowaæ  
z osobami, które jeszcze nie wype³ni³y formu-
larza spisowego. Ze wzglêdu na sytuacjê epide-
miczn¹ wstrzymano do odwo³ania pracê rach-
mistrzów w terenie. Nie bêd¹ oni odwiedzaæ 
mieszkañ i prowadziæ spisu w formie bez-
poœredniej rozmowy.
Od czego rozpocznie siê rozmowa? 
Ka¿dy respondent, do którego zadzwoni rach-
mistrz spisowy, zobaczy na ekranie swojego te-
lefonu numer 22 828 88 88. Jest to gwarancja 
dla respondenta, ¿e dzwoni do niego rachmistrz 
spisowy, a nie osoba podszywaj¹ca siê pod 
niego. Rachmistrz rozpocznie rozmowê od przed-
stawienia siê oraz podania instytucji, z której 
dzwoni. Na ¿yczenie respondenta rachmistrz 
poda numer identyfikatora s³u¿bowego. 
Jak sprawdziæ, czy to prawdziwy 
rachmistrz?
W czasie rozmowy rachmistrz ma obowi¹zek 
poinformowaæ o dostêpnych metodach weryfi-

kacji swojej to¿samoœci. Mo¿na to zrobiæ: 
- na stronie internetowej 
https://rachmistrz.stat.gov.pl/formularz/, 
- poprzez infoliniê spisow¹ 22 279 99 99.
Dodatkowo ka¿dy z nas mo¿e zapytaæ rach-
mistrza o jedn¹ z piêciu ostatnich cyfr swojego 
numeru PESEL. Rachmistrz zna nasz nr PE-
SEL i powinien wskazaæ prawid³ow¹ odpo-
wiedŸ, wtedy mo¿na uznaæ go za prawid³owo 
uwierzytelnionego.
O co bêdzie pytaæ rachmistrz?
W czasie spisu rachmistrz bêdzie odczytywaæ 
po kolei pytania formularza spisowego ich 
treœæ jest dostêpna na stronie
https://spis.gov.pl/lista-pytan-w-nsp-2021/.  
W ¿adnym razie nie mo¿e on wychodziæ poza 
ten zakres i pytaæ np. o maj¹tek, oszczêdnoœci, 
numer konta, posiadane nieruchomoœci, spo-
sób spêdzania wolnego czasu, czy planowane 
wyjazdy i ich terminy. Warto te¿ pamiêtaæ, ¿e  
w przypadku czêœci pytañ spisowych dostêpna 
jest opcja „Nie chcê odpowiadaæ na to pyta-
nie". Pojawia siê ona w czêœciach dotycz¹cych 
niepe³nosprawnoœci, wyznania religijnego oraz 
zwi¹zków niesformalizowanych. 
Czy mo¿na odmówiæ rachmistrzowi?
W momencie nawi¹zania z nami kontaktu 
przez rachmistrza nie mamy ju¿ mo¿liwoœci 
odmówiæ udzia³u w spisie, dlatego namawia-
my do spisania siê z w³asnej inicjatywy przez 
Internet lub infoliniê spisow¹ (22 279 99 99).  
Co zrobiæ, gdy dzwoni³ oszust?
Jeœli w trakcie rozmowy pytania bêd¹ wykra-
czaæ poza zakres spisu i nabierzemy podejrzeñ, 
¿e dzwoni¹ca do nas osoba mo¿e podszywaæ 
siê pod rachmistrza, nale¿y siê roz³¹czyæ i po-
wiadomiæ o tym fakcie konsultanta na infolinii 

spisowej lub skontaktowaæ siê z Gminnym 
Biurem Spisowym. Mo¿na te¿ zawiadomiæ 
policjê - warto zapisaæ numer telefonu, z któ-
rego do nas dzwoniono. Podobnie nale¿y po-
st¹piæ, jeœli sprawdzony przez nas rachmistrz 
okaza³ siê oszustem. 
Trwaj¹ te¿ inne badania statystyczne
Zanim jednak uznamy, ¿e mamy do czynienia   
z oszustem, warto pamiêtaæ, ¿e równolegle ze 
spisem prowadzone s¹ inne cykliczne badania 
ankietowe statystyki publicznej. Nie nale¿y siê 
wiêc dziwiæ, jeœli po wype³nieniu obowi¹zku 
spisowego NSP 2021 zadzwoni do nas ankieter 
urzêdu statystycznego z proœb¹ o udzia³ w ja-
kimœ badaniu. Warto wesprzeæ dzia³ania sta-
tystyki publicznej i zgodziæ siê na to. Podobnie 
jak w NSP 2021, w przypadku badañ ankie-
towych te¿ mamy prawo zweryfikowaæ to¿-
samoœæ dzwoni¹cej do nas osoby. W tym celu 
nale¿y skontaktowaæ siê telefonicznie lub e-
mailowo z Urzêdem Statystycznym w War-
szawie.
Mieszkañcy znajd¹ wszystkie niezbêdne 
informacje o terminach i zakresie poszcze-
gólnych badañ na stronie internetowej:

h t tps : / /warszawa.s ta t .gov .p l /badania-
ankietowe

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 proekolo-

gicznych wœród spo³ecznoœci gminnej oraz budowanie poczucia 

wspólnej odpowiedzialnoœci za Ziemiê, poczynaj¹c od dba³oœci        

o swoje najbli¿sze otoczenie, jednoczeœnie zwiêkszaj¹c walory este-

tyczne i wizerunkowe poszczególnych miejscowoœci, co w konse- 

KONKURS - najpiêkniejszy ogród i przedogródek 2021

Na zg³oszenia czekamy do 15 wrzeœnia. Do wygrania bony podarunkowe o wartoœci do 500 z³!

kwencji 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. 
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G m i n n y p u n k t k o n s u l t a c y j n o - i n f o r m a c y j n y p r o g r a m u

Z przyjemnoœci¹ pragniemy poinformowaæ, ¿e 
w dniu 25 maja w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Œrodowiska w Warszawie 
zosta³o zawarte porozumienie w sprawie uru-
chomienia w Urzêdzie Gminy punktu konsul-
tacyjnego - informacyjnego, w którym bêdzie 
mo¿liwoœæ uzyskania informacji, z³o¿enia 
wniosku o dofinasowanie oraz wniosku o rozli-
czenie w ramach programu „Czyste powietrze"

Punkt konsultacyjno  informacyjny bêdzie 
dostêpny dla mieszkañców Gminy Miñsk 
Mazowiecki we wtorki i œrody w godzinach 

00 00 00 008 -12  oraz w pi¹tki w godzinach 8  - 11 . 
Zalecany jest wczeœniejszy kontakt telefo-
niczny w celu umówienia spotkania z gmin-
nym konsultantem pod numerem telefonu 
25 756 25 31.

Program CZYSTE POWIETRZE
w pytaniach i odpowiedziach

1. Czy wspó³ma³¿onek niebêd¹cy w³aœcicielem 
nieruchomoœci mo¿e z³o¿yæ wniosek o do-
finansowanie w Programie Czyste Powietrze?
- Nie mo¿e gdy¿ nie jest w³aœcicie-
lem/wspó³w³aœcicielem nieruchomoœci.
2. Czy wieczysty u¿ytkownik mo¿e byæ wnios-
kodawc¹ w Programie Czyste Powietrze?
- Nie mo¿e gdy¿ nie jest w³aœcicie-
lem/wspó³w³aœcicielem nieruchomoœci.
3. Czy osoba posiadaj¹ca umowê do¿ywocia 
(przenosz¹ca na inna osobê w³asnoœæ nieru-
chomoœci w zamian za do¿ywotne utrzymanie) 
mo¿e byæ wnioskodawc¹ w Programie Czyste 
Powietrze?
- Nie mo¿e gdy¿ nie jest w³aœcicie-
lem/wspó³w³aœcicielem nieruchomoœci.
4. Gdzie mogê znaleŸæ wniosek o dofinanso-
wanie?
- Wniosek o dofinansowanie w wersji elektro-
nicznej znajduje siê na internetowym PORTA-
LU BENEFICJENTA, nale¿¹cym do w³aœ-
ciwego ze wzglêdu na lokalizacjê inwestycji, 
wojewódzkiego funduszu ochrony œrodowiska i 
gospodarki wodnej.
5. W jaki sposób z³o¿yæ wniosek?
- Wersjê papierow¹ ze z³o¿onymi podpisami 
wraz z za³¹cznikami nale¿y dostarczyæ do sie-
dziby w³aœciwego wojewódzkiego funduszu lub 
wersjê zeskanowan¹ ww. dokumentów przes³aæ 
elektronicznie poprzez ePUAP. Dodatkowo 
wersjê elektroniczn¹ wniosku  wy-pe³niony plik 
PDF (bez podpisów) nale¿y zamieœciæ w 
skrzynce  podawcze j  na  PORTA-LU 
BENEFICJENTA.
- Po za³o¿eniu i aktywowaniu konta na 
internetowym Portalu Beneficjenta, nale¿¹cym 
do w³aœciwego ze wzglêdu na lokalizacjê 

budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, mo¿na 
wype³niæ wniosek o dofinansowanie w wersji 
elektronicznej.
Kompletny wniosek w wersji elektronicznej 
sk³ada siê poprzez:

a) Portal Beneficjenta-dodatkowo nale¿y 
dostarczyæ wydrukowan¹ wersjê papierow¹ 
do w³aœciwego wfoœigw lub gminy, która 
podpisa³a porozumienie z wfoœigw w spra-
wie realizacji Programu Czyste Powietrze.
b) przy u¿yciu profilu zaufanego ePUAP lub 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
(wymagana wy³¹cznie wersja elektroniczna). 
Nale¿y jednak pamiêtaæ o za³¹czeniu w po-
staci elektronicznej wszystkich wymaganych 
za³¹czników do wniosku (w tym skanów 
podpisanych oœwiadczeñ osób wystêpu-
j¹cych we wniosku, poza wnioskodawc¹).

Elektroniczny formularz wniosku jest doku-
mentem interaktywnym, który na bie¿¹co 
sprawdza poprawnoœæ wype³nienia. Dodat-
kowo, przelicza koszty kwalifikowane, wy-
sokoœæ dofinansowania czy te¿ wspó³czynniki 
przenikania przegród w uproszczonej analizie 
energetycznej. Skorzystanie z formularza w wer- 
sji elektronicznej przyœpieszy nie tylko jego 
wype³nienie ale równie¿ ocenê.
W przypadku braku mo¿liwoœci u¿ycia wersji 
elektronicznej formularza wniosku, dopuszcza 
siê jego wype³nienie w wersji papierowej. Obo-
wi¹zuj¹ce w danym momencie formularze pa-
pierowe wniosku mo¿na pobraæ w siedzibie 
odpowiedniego WFOŒiGW oraz w siedzibie 
gminy, która zawar³a z WFOŒiGW porozumie-
nie w sprawie realizacji Programu Czyste 
Powietrze, gdzie  po wype³nieniu, i podpisaniu, 
nale¿y z³o¿yæ gotowy wniosek wraz z wy-
maganymi za³¹cznikami. 
6. Czy wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ w trybie 
ci¹g³ym przez ca³y okres realizacji Programu 
Czyste Powietrze?
- Nabór wniosków odbywa siê w trybie ci¹g³ym, 
mo¿liwe s¹ jedynie krótkie przerwy techniczne 
zwi¹zane z aktualizacjami Programu.
7. Gdzie uzyskam pomoc w wype³nieniu 
wniosku?
- W wojewódzkich funduszach ochrony œrodo-
wiska i gospodarki wodnej i urzêdach gmin, 
które podpisa³y porozumienie dotycz¹ce 
realizacji Programu Czyste Powietrze.
8. Kiedy mogê rozpocz¹æ realizacjê przed-
siêwziêcia?
- Rozpoczêcie przedsiêwziêcia rozumiane jest 
jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifiko-
wanego (data wystawienia pierwszej faktury 
lub równowa¿nego dokumentu ksiêgowego) 
zwi¹zanego z realizacj¹ przedsiêwziêcia i mo¿e 
nast¹piæ od dnia z³o¿enia wniosku (z wy³¹cze-

niem dokumentacji projektowej, audytu ener-
getycznego, oraz ekspertyzy ornitologicznej      
i chiropterologicznej, które mog¹ byæ wykona-
ne wczeœniej przed dniem z³o¿enia wniosku).
9. Czy mogê ubiegaæ siê o dofinansowanie 
zadania ju¿ zakoñczonego?
- Nie. Program Czyste Powietrze nie pozwala 
na uzyskanie dofinansowania na zadania ju¿ 
zakoñczone. Zakoñczenie przedsiêwziêcia to 
dzieñ wystawienia ostatniej faktury lub innego 
dokumentu potwierdzaj¹cego wykonanie prac,  
oznacza rzeczowe zakoñczenie wszystkich prac 
objêtych umow¹ o dofinansowanie.
10. Jaki jest czas na realizacjê przedsiêwziêcia?
- Dla wniosków z³o¿onych od 19.09.2018 do 
28.07.2019 - czas na zakoñczenie realizacji 
przedsiêwziêcia wynosi 24 miesi¹ce od dnia 
podpisania umowy, 
- Dla wniosków z³o¿onych od 29.07.2019 r  - 30 
miesiêcy od daty z³o¿enia wniosku. 

Pytanie specjalne
- Czy muszê ca³e przedsiêwziêcie 

realizowaæ od razu?

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków 
wnioskodawca, mo¿e z³o¿yæ wiêcej ni¿ jeden 
wniosek na budynek/lokal mieszkalny z wydzie-
lon¹ ksiêg¹ wieczyst¹, ale o innym zakresie 
rzeczowym. Pierwszy wniosek o dofinansowa-
nie musi w ramach przedsiêwziêcia obejmowaæ 
wymianê Ÿród³a ciep³a na paliwo sta³e na 
Ÿród³o/a ciep³a spe³niaj¹ce wymagania Pro-
gramu, chyba ¿e istniej¹ce Ÿród³o/a ciep³a 
spe³nia/j¹ wymagania okreœlone w Programie.
W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje rea-
lizacjê ca³ej inwestycji w czêœciach i planuje 
z³o¿enie kilku wniosków o dofinansowanie na 
ró¿ne zakresy rzeczowe dotycz¹ce tego samego 
budynku/lokalu mieszkalnego, maksymalna 
wartoœæ kosztów kwalifikowanych, od których 
liczona jest wysokoœæ dotacji, dotyczy 
dofinansowania ca³ej inwestycji objêtej ³¹cznie 
wszystkimi wnioskami o dofinansowanie, doty-
cz¹cymi danego budynku/lokalu mieszkalnego 
w trakcie obowi¹zywania Programu. Stosuje 
siê to równie¿ do maksymalnych jednostkowych 
kosztów kwalifikowanych.
Minimalna wartoœæ kosztów kwalifikowanych 
dotyczy ka¿dego z wniosków o dofinansowanie 
z³o¿onych w trakcie obowi¹zywania Programu. 
W przypadku, gdy realizacja inwestycji jest po-
dzielona na czêœci, to ocena kolejnego wniosku 
odbywa siê po zrealizowaniu i zakoñczeniu 
przedsiêwziêcia zawartego we wczeœniejszym 
wniosku.

Cd. w kolejnym numerze gazety.
•ród³o:
https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/pytania-i-odpowiedzi/

„CZYSTE POWIETRZE”

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

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

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

•WOREK ̄ Ó£TY

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

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

•WOREK BR¥ZOWY

W 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.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

Nasze OSP - J anów

Samochód ratowniczo-gaœniczy VOLVO FL 611

Rok produkcji: 1990
Pojazd jest w dyspozycji OSP Janów od 1.10.2020

Numer operacyjny: 517M52

Wyposa¿ony w silnik wysokoprê¿ny o mocy 108 kW
Zbiornik na wodê ma pojemnoœæ 2000 l
Posiada rownie¿ miêdzy innymi:
Dwuzakresow¹ autopompê, wysokociœnieniowe
urz¹dzenia szybkiego natarcia, 
wyci¹garkê elektryczn¹

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Janowie, 05-300 Janów, ul. Stra¿acka 5, Rok za³o¿enia: 1931

Samochód Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Janowie
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Z przyjemnoœci¹ pragniemy poinformowaæ, ¿e 
w dniu 25 maja w siedzibie Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Œrodowiska w Warszawie 
zosta³o zawarte porozumienie w sprawie uru-
chomienia w Urzêdzie Gminy punktu konsul-
tacyjnego - informacyjnego, w którym bêdzie 
mo¿liwoœæ uzyskania informacji, z³o¿enia 
wniosku o dofinasowanie oraz wniosku o rozli-
czenie w ramach programu „Czyste powietrze"

Punkt konsultacyjno  informacyjny bêdzie 
dostêpny dla mieszkañców Gminy Miñsk 
Mazowiecki we wtorki i œrody w godzinach 

00 00 00 008 -12  oraz w pi¹tki w godzinach 8  - 11 . 
Zalecany jest wczeœniejszy kontakt telefo-
niczny w celu umówienia spotkania z gmin-
nym konsultantem pod numerem telefonu 
25 756 25 31.

Program CZYSTE POWIETRZE
w pytaniach i odpowiedziach

1. Czy wspó³ma³¿onek niebêd¹cy w³aœcicielem 
nieruchomoœci mo¿e z³o¿yæ wniosek o do-
finansowanie w Programie Czyste Powietrze?
- Nie mo¿e gdy¿ nie jest w³aœcicie-
lem/wspó³w³aœcicielem nieruchomoœci.
2. Czy wieczysty u¿ytkownik mo¿e byæ wnios-
kodawc¹ w Programie Czyste Powietrze?
- Nie mo¿e gdy¿ nie jest w³aœcicie-
lem/wspó³w³aœcicielem nieruchomoœci.
3. Czy osoba posiadaj¹ca umowê do¿ywocia 
(przenosz¹ca na inna osobê w³asnoœæ nieru-
chomoœci w zamian za do¿ywotne utrzymanie) 
mo¿e byæ wnioskodawc¹ w Programie Czyste 
Powietrze?
- Nie mo¿e gdy¿ nie jest w³aœcicie-
lem/wspó³w³aœcicielem nieruchomoœci.
4. Gdzie mogê znaleŸæ wniosek o dofinanso-
wanie?
- Wniosek o dofinansowanie w wersji elektro-
nicznej znajduje siê na internetowym PORTA-
LU BENEFICJENTA, nale¿¹cym do w³aœ-
ciwego ze wzglêdu na lokalizacjê inwestycji, 
wojewódzkiego funduszu ochrony œrodowiska i 
gospodarki wodnej.
5. W jaki sposób z³o¿yæ wniosek?
- Wersjê papierow¹ ze z³o¿onymi podpisami 
wraz z za³¹cznikami nale¿y dostarczyæ do sie-
dziby w³aœciwego wojewódzkiego funduszu lub 
wersjê zeskanowan¹ ww. dokumentów przes³aæ 
elektronicznie poprzez ePUAP. Dodatkowo 
wersjê elektroniczn¹ wniosku  wy-pe³niony plik 
PDF (bez podpisów) nale¿y zamieœciæ w 
skrzynce  podawcze j  na  PORTA-LU 
BENEFICJENTA.
- Po za³o¿eniu i aktywowaniu konta na 
internetowym Portalu Beneficjenta, nale¿¹cym 
do w³aœciwego ze wzglêdu na lokalizacjê 

budynku Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej, mo¿na 
wype³niæ wniosek o dofinansowanie w wersji 
elektronicznej.
Kompletny wniosek w wersji elektronicznej 
sk³ada siê poprzez:

a) Portal Beneficjenta-dodatkowo nale¿y 
dostarczyæ wydrukowan¹ wersjê papierow¹ 
do w³aœciwego wfoœigw lub gminy, która 
podpisa³a porozumienie z wfoœigw w spra-
wie realizacji Programu Czyste Powietrze.
b) przy u¿yciu profilu zaufanego ePUAP lub 
kwalifikowanego podpisu elektronicznego 
(wymagana wy³¹cznie wersja elektroniczna). 
Nale¿y jednak pamiêtaæ o za³¹czeniu w po-
staci elektronicznej wszystkich wymaganych 
za³¹czników do wniosku (w tym skanów 
podpisanych oœwiadczeñ osób wystêpu-
j¹cych we wniosku, poza wnioskodawc¹).

Elektroniczny formularz wniosku jest doku-
mentem interaktywnym, który na bie¿¹co 
sprawdza poprawnoœæ wype³nienia. Dodat-
kowo, przelicza koszty kwalifikowane, wy-
sokoœæ dofinansowania czy te¿ wspó³czynniki 
przenikania przegród w uproszczonej analizie 
energetycznej. Skorzystanie z formularza w wer- 
sji elektronicznej przyœpieszy nie tylko jego 
wype³nienie ale równie¿ ocenê.
W przypadku braku mo¿liwoœci u¿ycia wersji 
elektronicznej formularza wniosku, dopuszcza 
siê jego wype³nienie w wersji papierowej. Obo-
wi¹zuj¹ce w danym momencie formularze pa-
pierowe wniosku mo¿na pobraæ w siedzibie 
odpowiedniego WFOŒiGW oraz w siedzibie 
gminy, która zawar³a z WFOŒiGW porozumie-
nie w sprawie realizacji Programu Czyste 
Powietrze, gdzie  po wype³nieniu, i podpisaniu, 
nale¿y z³o¿yæ gotowy wniosek wraz z wy-
maganymi za³¹cznikami. 
6. Czy wnioski bêdzie mo¿na sk³adaæ w trybie 
ci¹g³ym przez ca³y okres realizacji Programu 
Czyste Powietrze?
- Nabór wniosków odbywa siê w trybie ci¹g³ym, 
mo¿liwe s¹ jedynie krótkie przerwy techniczne 
zwi¹zane z aktualizacjami Programu.
7. Gdzie uzyskam pomoc w wype³nieniu 
wniosku?
- W wojewódzkich funduszach ochrony œrodo-
wiska i gospodarki wodnej i urzêdach gmin, 
które podpisa³y porozumienie dotycz¹ce 
realizacji Programu Czyste Powietrze.
8. Kiedy mogê rozpocz¹æ realizacjê przed-
siêwziêcia?
- Rozpoczêcie przedsiêwziêcia rozumiane jest 
jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifiko-
wanego (data wystawienia pierwszej faktury 
lub równowa¿nego dokumentu ksiêgowego) 
zwi¹zanego z realizacj¹ przedsiêwziêcia i mo¿e 
nast¹piæ od dnia z³o¿enia wniosku (z wy³¹cze-

niem dokumentacji projektowej, audytu ener-
getycznego, oraz ekspertyzy ornitologicznej      
i chiropterologicznej, które mog¹ byæ wykona-
ne wczeœniej przed dniem z³o¿enia wniosku).
9. Czy mogê ubiegaæ siê o dofinansowanie 
zadania ju¿ zakoñczonego?
- Nie. Program Czyste Powietrze nie pozwala 
na uzyskanie dofinansowania na zadania ju¿ 
zakoñczone. Zakoñczenie przedsiêwziêcia to 
dzieñ wystawienia ostatniej faktury lub innego 
dokumentu potwierdzaj¹cego wykonanie prac,  
oznacza rzeczowe zakoñczenie wszystkich prac 
objêtych umow¹ o dofinansowanie.
10. Jaki jest czas na realizacjê przedsiêwziêcia?
- Dla wniosków z³o¿onych od 19.09.2018 do 
28.07.2019 - czas na zakoñczenie realizacji 
przedsiêwziêcia wynosi 24 miesi¹ce od dnia 
podpisania umowy, 
- Dla wniosków z³o¿onych od 29.07.2019 r  - 30 
miesiêcy od daty z³o¿enia wniosku. 

Pytanie specjalne
- Czy muszê ca³e przedsiêwziêcie 

realizowaæ od razu?

Zgodnie z Regulaminem naboru wniosków 
wnioskodawca, mo¿e z³o¿yæ wiêcej ni¿ jeden 
wniosek na budynek/lokal mieszkalny z wydzie-
lon¹ ksiêg¹ wieczyst¹, ale o innym zakresie 
rzeczowym. Pierwszy wniosek o dofinansowa-
nie musi w ramach przedsiêwziêcia obejmowaæ 
wymianê Ÿród³a ciep³a na paliwo sta³e na 
Ÿród³o/a ciep³a spe³niaj¹ce wymagania Pro-
gramu, chyba ¿e istniej¹ce Ÿród³o/a ciep³a 
spe³nia/j¹ wymagania okreœlone w Programie.
W przypadku, gdy Wnioskodawca planuje rea-
lizacjê ca³ej inwestycji w czêœciach i planuje 
z³o¿enie kilku wniosków o dofinansowanie na 
ró¿ne zakresy rzeczowe dotycz¹ce tego samego 
budynku/lokalu mieszkalnego, maksymalna 
wartoœæ kosztów kwalifikowanych, od których 
liczona jest wysokoœæ dotacji, dotyczy 
dofinansowania ca³ej inwestycji objêtej ³¹cznie 
wszystkimi wnioskami o dofinansowanie, doty-
cz¹cymi danego budynku/lokalu mieszkalnego 
w trakcie obowi¹zywania Programu. Stosuje 
siê to równie¿ do maksymalnych jednostkowych 
kosztów kwalifikowanych.
Minimalna wartoœæ kosztów kwalifikowanych 
dotyczy ka¿dego z wniosków o dofinansowanie 
z³o¿onych w trakcie obowi¹zywania Programu. 
W przypadku, gdy realizacja inwestycji jest po-
dzielona na czêœci, to ocena kolejnego wniosku 
odbywa siê po zrealizowaniu i zakoñczeniu 
przedsiêwziêcia zawartego we wczeœniejszym 
wniosku.

Cd. w kolejnym numerze gazety.
•ród³o:
https://wfosigw.pl/czyste-powietrze/pytania-i-odpowiedzi/

„CZYSTE POWIETRZE”

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

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

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

•WOREK ̄ Ó£TY

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

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

•WOREK BR¥ZOWY

W 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.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

Nasze OSP - J anów

Samochód ratowniczo-gaœniczy VOLVO FL 611

Rok produkcji: 1990
Pojazd jest w dyspozycji OSP Janów od 1.10.2020

Numer operacyjny: 517M52

Wyposa¿ony w silnik wysokoprê¿ny o mocy 108 kW
Zbiornik na wodê ma pojemnoœæ 2000 l
Posiada rownie¿ miêdzy innymi:
Dwuzakresow¹ autopompê, wysokociœnieniowe
urz¹dzenia szybkiego natarcia, 
wyci¹garkê elektryczn¹

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Janowie, 05-300 Janów, ul. Stra¿acka 5, Rok za³o¿enia: 1931

Samochód Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Janowie
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SUWMistów

Foto: Jacek Maria Jeliñski

Trwaj¹ roboty budowlane zwi¹zane z budow¹ kanalizacji 
sanitarnej w czêœci miejscowoœci:
Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie.
Prace realizowane s¹ zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym. Obecne zaawansowanie inwestycji 
szacuje siê na poziomie 70%.
Po dokonaniu odbioru koñcowego zadania oraz uzyskaniu 
pozwolenia na u¿ytkowanie obiektu, poinformujemy 
mieszkañców o mo¿liwoœci wykonywania przy³¹czy.

Ze strony Gminy Miñsk Mazowiecki nad poprawn¹ realizacj¹ 
inwestycji czuwa referat inwestycyjny Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki, tel. kontaktowy: (25) 756 25 23. 

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

gmina Miñsk Mazowiecki

Kolonia Janów, Osiny i Budy Janowskie 

IV etap kanalizacja sanitarna

Termin zakoñczenia inwestycji: 31.08.2021
Planowana wartoœæ inwestycji: 1 840 621 z³ gmina Miñsk Mazowiecki

Elektroniczne sk³adanie deklaracji o wysoko-
œci op³aty za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi za poœrednictwem Platformy Us³ug 
Administracji Publicznej.
Kto mo¿e skorzystaæ z us³ugi ?
W³aœciciele zamieszka³ych nieruchomoœci, 
które s¹ po³o¿one na terenie Gminy Miñsk Ma-
zowiecki.
Jak z³o¿yæ elektroniczn¹ deklaracjê?
Zaloguj siê na stronie Platformy Us³ug Admi-
nistracji Publicznej dostêpnej pod adresem: 
www.epuap.gov.pl. 
Œcie¿ka dostêpu:
Krok 1: z zak³adki „Katalog spraw” wybierz 
„Ochrona œrodowiska”
Krok 2: wybierz kategoriê spraw jako: „Pro-
wadzenie dzia³alnoœci zwi¹zanej ze sk³adowa-
niem i gospodark¹ odpadami”
Krok 3: wybierz opcjê dokumentu jako: „De-
klaracja, korekta deklaracji o wysokoœci op³aty 
za gospodarowanie odpadami komunalnymi”
Krok 4: Wyszukaj instytucjê: „Urz¹d Gminy 
Miñsk Mazowiecki”
Krok 5: przejdŸ do ikony  „Za³atw sprawê”
Krok 6: Wype³nij dokument i wyœlij
Deklaracja sk³adana w formie dokumentu elek-
tronicznego musi zostaæ opatrzona bezpie-
cznym podpisem elektronicznym weryfiko-
wanym za pomoc¹ wa¿nego kwalifikowanego 
certyfikatu lub podpisem zaufanym potwier-
dzonym profilem zaufanym ePUAP. 

Inwestycja przebudowy i rozbudowy 
Stacji Uzdatniania Wody w Mistowie, 
któr¹ realizujemy w porozumieniu       
z Gmin¹ Jakubów, otrzyma³a pokaŸne 
dofinansowanie w kwocie ponad 2 
miliony z³. Dziêki realizacji tego przed-
siêwziêcia potrzeby mieszkañców 
trzech miejscowoœci naszej gminy:
Niedzia³ki Drugiej, Starej Niedzia³ki i Ka-
roliny, zostan¹ zaspokojone poprzez zwiê-
kszenie dostaw wody o dobrej jakoœci.
Prace budowlane przebiegaj¹ zgodnie 
z przyjêtym harmonogramem. 

REMONT
drogi powiatowej

Remont drogi powiatowej nr 2230W 
Miñsk Mazowiecki – Ceg³ów – Mrozy.
Rozbudowa obejmuje odcinek drogi o d³u-
goœci 1386 m, na którym zaprojektowa-
no: wykonanie nowej nawierzchni jez-
dni wraz z konstrukcj¹, budowê chodni-
ka dla pieszych, budowê œcie¿ki pieszo-
rowerowej, przebudowê istniej¹cych 
zjazdów indywidualnych, przebudowê 
przepustów oraz przebudowê odwod-
nienia drogi. W granicach naszej gminy 
zajduje siê niewielki odcinek projektu.

ELEKTRONICZNA DEKLARACJA
bez wychodzenia z domu

ELEKTRONICZNA DEKLARACJA
bez wychodzenia z domu
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Foto: Jacek Maria Jeliñski

P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

Janów

Maj¹tek Janów po³o¿ony przy drodze Warszawa – Terespol 
obejmuje pa³ac w otoczeniu pozosta³oœci parku oraz gospodarstwo 
po³o¿one w pó³nocno - wschodniej czêœci zespo³u pa³acowego.    
W czêœci gospodarczej zachowa³a siê w niemal niezmienionym 
stanie gorzelnia. Zbudowano j¹ na pocz¹tku XX wieku dla Celiny 
Cegliñskiej - ówczesnej w³aœcicielki maj¹tku. Do 1939 roku 
gorzelnia wraz z maj¹tkiem pozostawa³a w rêkach rodziny 
Cegliñskich. W czasie dzia³añ II wojny œwiatowej, maj¹tek wraz       
z gorzelni¹ zajêli Niemcy i w gorzelni uruchomili produkcjê 
spirytusu na potrzeby zaopatrzenia swojej armii. Po 1945 roku ca³y 
maj¹tek przeszed³ na rzecz Skarbu Pañstwa. Gorzelnia dzia³a³a 

Zespó³ pa³acowo-gospodarczy
Zabytkowy budynek gorzelni

nieprzerwanie do lat 90. XX wieku. Obecnie stanowi w³asnoœæ 
prywatn¹. Po demonta¿u wiêkszoœci urz¹dzeñ produkcyjnych jest 
nieu¿ytkowana. Jej elewacje pokryto bogat¹ dekoracj¹ architek-
toniczn¹ – gzyms kordonowy i podokapowy, kroksztynowy i kost-
kowy, obramione p³yciny oraz uskokowo obramione otwory okien-
ne. Z dawnego, pierwotnego wyposa¿enia gorzelni pozosta³y ko³a 
pasowe maszyny parowej, reszta to urz¹dzenia z 2. po³owy XX 
wieku. Budynek gorzelni stanowi przyk³ad architektury 
przemys³owej. Zwi¹zany z histori¹ Janowa i okolicy jest wa¿nym 
akcentem w miejscowym krajobrazie.
Jest jedynym zabytkiem techniki w gminie Miñsk Mazowiecki.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki 
podpisa³ umowê na dofinansowanie 

rozbudowy budynku Szko³y Podstawowej w Hucie Miñskiej 

Gmina Miñsk Mazowiecki  znalaz³a siê wœród 
grona samorz¹dów Powiatu Miñskiego, które 
20 maja zawar³y umowê na dofinansowanie 
wa¿nych dla lokalnego rozwoju inwestycji.
Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazo-
wieckiego, po pozytywnym rozpatrzeniu wnio-
sku i zawartych w nim licznych potrzeb miesz-
kañców, przyzna³ dofinansowanie  w kwocie: 
3 615 456 z³. Rozbudowa i przebudowa szko³y 
odpowiada tak¿e na sta³y, utrzymuj¹cy siê 
wzrost populacji m³odych mieszkañców gmi-
ny. Budynek bêdzie w pe³ni dostosowany do 
potrzeb osób z niepe³nosprawnoœciami. 

Inwestycja obejmuje rozbudowê szko³y wraz  
z przebudow¹ i nadbudow¹ czêœci istniej¹cej.  
W jej ramach powstan¹ 4 nowe sale lekcyjne, 
sto³ówka, œwietlica, szatnia, pomieszczenia sa-
nitarne i pomieszczenia administracyjne oraz 
pomocnicze.
Na terenie szko³y planuje siê równie¿ wyko-
nanie parkingu na ³¹cznie 79 miejsc posto-
jowych (10 miejsc istniej¹cych oraz 69 miejsc 
postojowych projektowanych) wraz z komu-
nikacj¹ wewnêtrzn¹ tj. ci¹gami pieszo jezdny-
mi i chodnikami, kanalizacj¹ deszczow¹ ze 
zbiornikami retencyjnymi oraz oœwietleniem. 

Ca³oœciowy koszt 
zrealizowania przedsiêwziêcia

rozpoczêtego w maju ubieg³ego roku
jest szacowany na kwotê 6 025 760 z³

gmina Miñsk Mazowiecki
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Janów

Maj¹tek Janów po³o¿ony przy drodze Warszawa – Terespol 
obejmuje pa³ac w otoczeniu pozosta³oœci parku oraz gospodarstwo 
po³o¿one w pó³nocno - wschodniej czêœci zespo³u pa³acowego.    
W czêœci gospodarczej zachowa³a siê w niemal niezmienionym 
stanie gorzelnia. Zbudowano j¹ na pocz¹tku XX wieku dla Celiny 
Cegliñskiej - ówczesnej w³aœcicielki maj¹tku. Do 1939 roku 
gorzelnia wraz z maj¹tkiem pozostawa³a w rêkach rodziny 
Cegliñskich. W czasie dzia³añ II wojny œwiatowej, maj¹tek wraz       
z gorzelni¹ zajêli Niemcy i w gorzelni uruchomili produkcjê 
spirytusu na potrzeby zaopatrzenia swojej armii. Po 1945 roku ca³y 
maj¹tek przeszed³ na rzecz Skarbu Pañstwa. Gorzelnia dzia³a³a 
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nieprzerwanie do lat 90. XX wieku. Obecnie stanowi w³asnoœæ 
prywatn¹. Po demonta¿u wiêkszoœci urz¹dzeñ produkcyjnych jest 
nieu¿ytkowana. Jej elewacje pokryto bogat¹ dekoracj¹ architek-
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kowy, obramione p³yciny oraz uskokowo obramione otwory okien-
ne. Z dawnego, pierwotnego wyposa¿enia gorzelni pozosta³y ko³a 
pasowe maszyny parowej, reszta to urz¹dzenia z 2. po³owy XX 
wieku. Budynek gorzelni stanowi przyk³ad architektury 
przemys³owej. Zwi¹zany z histori¹ Janowa i okolicy jest wa¿nym 
akcentem w miejscowym krajobrazie.
Jest jedynym zabytkiem techniki w gminie Miñsk Mazowiecki.
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wzrost populacji m³odych mieszkañców gmi-
ny. Budynek bêdzie w pe³ni dostosowany do 
potrzeb osób z niepe³nosprawnoœciami. 
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z przebudow¹ i nadbudow¹ czêœci istniej¹cej.  
W jej ramach powstan¹ 4 nowe sale lekcyjne, 
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E k o l o g i a w g m i n i e : z d r o w i e , s p o r t , r e k r e a c j a

Dzieci kochaj¹ jazdê na rowerze. Zanim jednak twoja pociecha 
zacznie samodzielnie uprawiaæ ten sport, porozmawiajcie na 
temat zasad bezpieczeñstwa i przypomnijcie wspólnie najwa¿-
niejsze regu³y ruchu rowerowego. Wiadomo, ¿e dla wiêkszoœci   
z nas wi¹¿e siê to ze stresem i obaw¹ o bezpieczeñstwo dziecka. 
Co mo¿esz zrobiæ, aby byæ bardziej spokojna? Oto kilka kwestii,  
o których powinnaœ wiedzieæ, zanim dziecko rozpocznie swoj¹ 
rowerow¹ przygodê.

Jeœli twoja pociecha nie ma jeszcze 10 lat, bêdzie potrzebowa³a 
w czasie jazdy towarzystwa któregoœ z rodziców. Zgodnie z pol-
skim prawem dzieci poni¿ej 10. roku ¿ycia mog¹ poruszaæ siê 
jednoœladem tylko pod opiek¹ doros³ych. Z kolei nastolatkowie 
miêdzy 10. a 18. rokiem ¿ycia do samodzielnej jazdy potrzebuj¹ 
karty rowerowej.

Uderzenie w g³owê w czasie upadku mo¿e mieæ bardzo niebez-
pieczne konsekwencje. Dlatego te¿ kask jest obowi¹zkowym 
elementem ka¿dej rowerowej wyprawy.

Warto tak¿e sprawdziæ, czy rower dziecka jest bezpieczny - czy 
hamulce s¹ sprawne, czy przerzutka p³ynnie zmienia biegi, czy 
linki nie s¹ rozwarstwione a pancerze wyci¹gniête.

zielona gmina

pierwsze jazdy na rowerze

Rozpoczêcie naboru wniosków w „Mój pr¹d” planowane jest na 1 lipca 2021 roku. 
Zakoñczenie ma nadejœæ z dniem 22.12.2021 lub wraz z wykorzystaniem œrodków. 
Tegoroczne  zasady nie ulegn¹ wiêkszym modyfikacjom. Program nadal bêdzie 
obejmowa³ instalacje fotowoltaiczne o mocy 2 kW - 10 kW nale¿¹ce do osób fizycznych.
Dotacja ma zostaæ rozszerzona o kolejne ekorozwi¹zania, kompatybilne z fotowoltaik¹:

• przydomowe ³adowarki do samochodów elektrycznych
• systemy do inteligentnego zarz¹dzania produkowan¹ energi¹ w domu
• rozwi¹zania z zakresu magazynowania ciep³a lub ch³odu
• lokalne magazyny energii, gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo energetyczne systemów OZE.

Zmiany te s¹ podyktowane trudn¹ sytuacj¹ infrastruktury energetycznej, które ju¿ teraz nie radzi 
sobie z przyrostem energii produkowanej przez Prosumentów.  Zwiêkszenie autokonsumpcji na 
poziomie inwestora, da operatorom systemu energetycznego czas na przeprowadzenie niezbêd-
nych usprawnieñ. Bêdziemy Pañstwa na bie¿¹co informowaæ o zapadaj¹cych decyzjach.

mój pr¹d
2021

Czym jest Bezpieczna Strefa?
Bezpieczna strefa to narzêdzie w module „ZDROWIE” aplikacji Moja 
Okolica, która jest aktywna w naszej gminie. Umo¿liwia ona moni-
torowanie lokalizacji dziecka na ekranie telefonu. Dodatkowo w momen-
cie opuszczenia okreœlonego obszaru bezpieczeñstwa przez podopie-
cznego, rodzic otrzymuje powiadomienie push na telefon. Alarm bêdzie 
trwa³ tak d³ugo, a¿ dziecko nie wróci z powrotem do bezpiecznej strefy 
wyznaczonej przez opiekuna. Jest to rozwi¹zanie, z którego warto sko-
rzystaæ zarówno w czasie trwania roku szkolnego, jak równie¿ w okresie 
wakacyjnym. Bezpieczna strefa to przede wszystkim bezpieczeñstwo 
Twoich najbli¿szych.
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

W dniach 26 – 30 kwietnia po raz kolejny 
pracownicy socjalni Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Mazo-
wieckim rozwozili paczki ¿ywnoœciowe 
dla najbardziej potrzebuj¹cych miesz-
kañców naszej gminy. Wsparcie w formie 
paczek ¿ywnoœciowych jest pomoc¹ w ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc 
¯ywnoœciowa 2014 -2020. GOPS od kilku 
lat wspó³pracuje ze Stowarzyszeniem Mi-
³osierdzia œw. Wincentego A’Paulo w Igna-
cowie kwalifikuj¹c osoby najbardziej po-
trzebuj¹ce pomocy, a tak¿e dowo¿¹c ¿yw-
noœæ do miejsca zamieszkania.
Pracownicy socjalni podejmuj¹ siê tego 
trudu, aby pomoc ta trafi³a docelowo do 
osób starszych, samotnych i niepe³no-
sprawnych. Odbywa siê to w re¿imie 
sanitarnym, aby nasi Klienci nie odczuwali 
braku pomocy przez sytuacjê zwi¹zan¹    
z epidemi¹ koronawirusa. 

ad auxilium seniorem...*

Emocje odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w ¿yciu ka¿de-
go cz³owieka. Towarzysz¹ nam w ka¿dej chwi-
li, wp³ywaj¹ na nasze zachowania i myœli. 
Dlatego, tak jak uczymy dzieci matematyki, 
przyrody czy jêzyków obcych, warto uczyæ je 
„jêzyka emocji”. Poznanie „jêzyka emocji” 
pozwala dzieciom lepiej poznaæ i zrozumieæ 
samego siebie, odkryæ swoje silne strony i ta-
lenty oraz zbudowaæ zdrowe poczucie w³asnej 
wartoœci. Lepsze poznanie siebie pozwala tak-
¿e lepiej rozumieæ innych ludzi, ³atwiej siê z ni-
mi dogadywaæ i wspó³pracowaæ. Dziêki temu 
¿ycie staje siê ³atwiejsze i daje wiêcej radoœci. 
W okresie przedszkolnym nastêpuje intensyw-
ny rozwój dziecka, w tym rozwój emocjonalny. 
Dzieci poznaj¹, identyfikuj¹ i wyra¿aj¹ emocje, 
przez co bogaci siê ich ¿ycie emocjonalne. 
Dzieci z grupy Smerfy pozna³y ró¿ne rodzaje 
emocji, m.in. radoœæ, smutek, z³oœæ i strach. 
Maluchy nauczy³y siê w jaki sposób mo¿na 
okazywaæ dobre emocje oraz jak radziæ sobie 
ze z³oœci¹.
W kwietniu w przedszkolu rozmawialiœmy o sze-
roko pojêtej kulturze. W dalszym ci¹gu ograni-
czaj¹ nas ró¿ne zakazy ale radzimy sobie jak 
mo¿emy Mamy ró¿ne „moce” i uda³o nam siê 

Co nowego w „Akwarelce”

zamieniæ nasz¹ salê w teatr. By³a kasa, bilety    
z oznaczonymi miejscami, widownia... Tylko 
spektakl teatralny by³ ogl¹dany w telewizji...
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Ksi¹¿ki roz-
mawialiœmy o znanych bajkach dzieciêcych. 
Poznawaliœmy zasady dbania o ksi¹¿ki, bawi-
liœmy siê w rytm piosenek o ksi¹¿kach, klasyfi-
kowaliœmy swoje ksiêgozbiory. Przedszkolaki 
samodzielnie wykona³y ksi¹¿eczki, zak³adki 
do ksi¹¿ek oraz bajkowe liœcie w formie witra-
¿y, którymi ozdobi³y magiczne drzewo na 
gazetce.
Nasze przedszkolaki przy³¹czy³y siê do obcho-
dów majowych œwi¹t i wziê³y udzia³ w konkur-
sie zwi¹zanym z 230 rocznic¹ uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Wiadomoœci o Polsce 
utrwalane by³y poprzez ró¿ne zabawy dydak-
tyczne, plastyczne i muzyczne.
Niecodziennym wydarzeniem by³ pokaz mody 
patriotycznej podczas, którego przedszkolaki 
mia³y okazjê zaprezentowaæ siê w bia³o- czer-
wonych strojach. Niektóre z dzieciêcych styli-
zacji by³y uzupe³nione przez ciekawe dodatki 
w postaci kwiatowych i flagowych opasek, 
kokard, kotylionów, które dzieci przygotowa³y 

wraz ze swoimi rodzicami w domach. Œwietna 
wspó³praca i zaanga¿owanie rodziców umo¿-
liwi³y realizacjê zaplanowanego przez nauczy-
cielki przedsiêwziêcia. Pomys³ ten bardzo siê 
spodoba³ dzieciom, które poprzez zabawê 
utrwala³y znajomoœæ barw narodowych, poko-
nywa³y swoj¹ nieœmia³oœæ i trenowa³y porusza-
nie w okreœlonym rytmie. Okaza³o siê, ¿e 
obchody œwiêta, które dzieci okreœli³y wczeœ-
niej jako „powa¿ne” i „dla doros³ych” wcale nie 
musi byæ nudne.
Los bezdomnych, porzuconych zwierz¹t nie 
jest nam obojêtny, dlatego w naszym przed-
szkolu po raz kolejny zorganizowaliœmy zbiór-
kê karmy, legowisk i innych akcesoriów potrze-
bnych zwierzêtom. Celem tego przedsiêwziê-
cia by³a poprawa standardu pobytu zwierz¹t    
w schronisku, kszta³towanie postawy przyja-
ciela zwierz¹t oraz wdra¿anie dzieci i osób 
doros³ych do aktywnego udzia³u w zbiórce. 
Chcieliœmy w ten sposób, aby dzieci uczy³y siê 
odpowiedzialnoœci, by by³y wra¿liwe na los in-
nych. Cieszymy siê, ¿e tak wielu przedszkola-
ków odpowiedzia³o na nasz apel i wziê³o udzia³ 
w naszej akcji charytatywnej. Wszystkie zebra-
ne rzeczy trafi³y do schroniska dla bezdomnych 
zwierz¹t w Celestynowie.
Dziêkujemy serdecznie wszystkim darczyñ-
com. Dzielenie siê tym co mamy to dobry 
nawyk.

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

* pomagamy starszym (³acina)
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E k o l o g i a w g m i n i e : z d r o w i e , s p o r t , r e k r e a c j a

Dzieci kochaj¹ jazdê na rowerze. Zanim jednak twoja pociecha 
zacznie samodzielnie uprawiaæ ten sport, porozmawiajcie na 
temat zasad bezpieczeñstwa i przypomnijcie wspólnie najwa¿-
niejsze regu³y ruchu rowerowego. Wiadomo, ¿e dla wiêkszoœci   
z nas wi¹¿e siê to ze stresem i obaw¹ o bezpieczeñstwo dziecka. 
Co mo¿esz zrobiæ, aby byæ bardziej spokojna? Oto kilka kwestii,  
o których powinnaœ wiedzieæ, zanim dziecko rozpocznie swoj¹ 
rowerow¹ przygodê.

Jeœli twoja pociecha nie ma jeszcze 10 lat, bêdzie potrzebowa³a 
w czasie jazdy towarzystwa któregoœ z rodziców. Zgodnie z pol-
skim prawem dzieci poni¿ej 10. roku ¿ycia mog¹ poruszaæ siê 
jednoœladem tylko pod opiek¹ doros³ych. Z kolei nastolatkowie 
miêdzy 10. a 18. rokiem ¿ycia do samodzielnej jazdy potrzebuj¹ 
karty rowerowej.

Uderzenie w g³owê w czasie upadku mo¿e mieæ bardzo niebez-
pieczne konsekwencje. Dlatego te¿ kask jest obowi¹zkowym 
elementem ka¿dej rowerowej wyprawy.

Warto tak¿e sprawdziæ, czy rower dziecka jest bezpieczny - czy 
hamulce s¹ sprawne, czy przerzutka p³ynnie zmienia biegi, czy 
linki nie s¹ rozwarstwione a pancerze wyci¹gniête.

zielona gmina

pierwsze jazdy na rowerze

Rozpoczêcie naboru wniosków w „Mój pr¹d” planowane jest na 1 lipca 2021 roku. 
Zakoñczenie ma nadejœæ z dniem 22.12.2021 lub wraz z wykorzystaniem œrodków. 
Tegoroczne  zasady nie ulegn¹ wiêkszym modyfikacjom. Program nadal bêdzie 
obejmowa³ instalacje fotowoltaiczne o mocy 2 kW - 10 kW nale¿¹ce do osób fizycznych.
Dotacja ma zostaæ rozszerzona o kolejne ekorozwi¹zania, kompatybilne z fotowoltaik¹:

• przydomowe ³adowarki do samochodów elektrycznych
• systemy do inteligentnego zarz¹dzania produkowan¹ energi¹ w domu
• rozwi¹zania z zakresu magazynowania ciep³a lub ch³odu
• lokalne magazyny energii, gwarantuj¹ce bezpieczeñstwo energetyczne systemów OZE.

Zmiany te s¹ podyktowane trudn¹ sytuacj¹ infrastruktury energetycznej, które ju¿ teraz nie radzi 
sobie z przyrostem energii produkowanej przez Prosumentów.  Zwiêkszenie autokonsumpcji na 
poziomie inwestora, da operatorom systemu energetycznego czas na przeprowadzenie niezbêd-
nych usprawnieñ. Bêdziemy Pañstwa na bie¿¹co informowaæ o zapadaj¹cych decyzjach.

mój pr¹d
2021

Czym jest Bezpieczna Strefa?
Bezpieczna strefa to narzêdzie w module „ZDROWIE” aplikacji Moja 
Okolica, która jest aktywna w naszej gminie. Umo¿liwia ona moni-
torowanie lokalizacji dziecka na ekranie telefonu. Dodatkowo w momen-
cie opuszczenia okreœlonego obszaru bezpieczeñstwa przez podopie-
cznego, rodzic otrzymuje powiadomienie push na telefon. Alarm bêdzie 
trwa³ tak d³ugo, a¿ dziecko nie wróci z powrotem do bezpiecznej strefy 
wyznaczonej przez opiekuna. Jest to rozwi¹zanie, z którego warto sko-
rzystaæ zarówno w czasie trwania roku szkolnego, jak równie¿ w okresie 
wakacyjnym. Bezpieczna strefa to przede wszystkim bezpieczeñstwo 
Twoich najbli¿szych.
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

W dniach 26 – 30 kwietnia po raz kolejny 
pracownicy socjalni Gminnego Oœrodka 
Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Mazo-
wieckim rozwozili paczki ¿ywnoœciowe 
dla najbardziej potrzebuj¹cych miesz-
kañców naszej gminy. Wsparcie w formie 
paczek ¿ywnoœciowych jest pomoc¹ w ra-
mach Programu Operacyjnego Pomoc 
¯ywnoœciowa 2014 -2020. GOPS od kilku 
lat wspó³pracuje ze Stowarzyszeniem Mi-
³osierdzia œw. Wincentego A’Paulo w Igna-
cowie kwalifikuj¹c osoby najbardziej po-
trzebuj¹ce pomocy, a tak¿e dowo¿¹c ¿yw-
noœæ do miejsca zamieszkania.
Pracownicy socjalni podejmuj¹ siê tego 
trudu, aby pomoc ta trafi³a docelowo do 
osób starszych, samotnych i niepe³no-
sprawnych. Odbywa siê to w re¿imie 
sanitarnym, aby nasi Klienci nie odczuwali 
braku pomocy przez sytuacjê zwi¹zan¹    
z epidemi¹ koronawirusa. 

ad auxilium seniorem...*

Emocje odgrywaj¹ wa¿n¹ rolê w ¿yciu ka¿de-
go cz³owieka. Towarzysz¹ nam w ka¿dej chwi-
li, wp³ywaj¹ na nasze zachowania i myœli. 
Dlatego, tak jak uczymy dzieci matematyki, 
przyrody czy jêzyków obcych, warto uczyæ je 
„jêzyka emocji”. Poznanie „jêzyka emocji” 
pozwala dzieciom lepiej poznaæ i zrozumieæ 
samego siebie, odkryæ swoje silne strony i ta-
lenty oraz zbudowaæ zdrowe poczucie w³asnej 
wartoœci. Lepsze poznanie siebie pozwala tak-
¿e lepiej rozumieæ innych ludzi, ³atwiej siê z ni-
mi dogadywaæ i wspó³pracowaæ. Dziêki temu 
¿ycie staje siê ³atwiejsze i daje wiêcej radoœci. 
W okresie przedszkolnym nastêpuje intensyw-
ny rozwój dziecka, w tym rozwój emocjonalny. 
Dzieci poznaj¹, identyfikuj¹ i wyra¿aj¹ emocje, 
przez co bogaci siê ich ¿ycie emocjonalne. 
Dzieci z grupy Smerfy pozna³y ró¿ne rodzaje 
emocji, m.in. radoœæ, smutek, z³oœæ i strach. 
Maluchy nauczy³y siê w jaki sposób mo¿na 
okazywaæ dobre emocje oraz jak radziæ sobie 
ze z³oœci¹.
W kwietniu w przedszkolu rozmawialiœmy o sze-
roko pojêtej kulturze. W dalszym ci¹gu ograni-
czaj¹ nas ró¿ne zakazy ale radzimy sobie jak 
mo¿emy Mamy ró¿ne „moce” i uda³o nam siê 

Co nowego w „Akwarelce”

zamieniæ nasz¹ salê w teatr. By³a kasa, bilety    
z oznaczonymi miejscami, widownia... Tylko 
spektakl teatralny by³ ogl¹dany w telewizji...
Z okazji Miêdzynarodowego Dnia Ksi¹¿ki roz-
mawialiœmy o znanych bajkach dzieciêcych. 
Poznawaliœmy zasady dbania o ksi¹¿ki, bawi-
liœmy siê w rytm piosenek o ksi¹¿kach, klasyfi-
kowaliœmy swoje ksiêgozbiory. Przedszkolaki 
samodzielnie wykona³y ksi¹¿eczki, zak³adki 
do ksi¹¿ek oraz bajkowe liœcie w formie witra-
¿y, którymi ozdobi³y magiczne drzewo na 
gazetce.
Nasze przedszkolaki przy³¹czy³y siê do obcho-
dów majowych œwi¹t i wziê³y udzia³ w konkur-
sie zwi¹zanym z 230 rocznic¹ uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja. Wiadomoœci o Polsce 
utrwalane by³y poprzez ró¿ne zabawy dydak-
tyczne, plastyczne i muzyczne.
Niecodziennym wydarzeniem by³ pokaz mody 
patriotycznej podczas, którego przedszkolaki 
mia³y okazjê zaprezentowaæ siê w bia³o- czer-
wonych strojach. Niektóre z dzieciêcych styli-
zacji by³y uzupe³nione przez ciekawe dodatki 
w postaci kwiatowych i flagowych opasek, 
kokard, kotylionów, które dzieci przygotowa³y 

wraz ze swoimi rodzicami w domach. Œwietna 
wspó³praca i zaanga¿owanie rodziców umo¿-
liwi³y realizacjê zaplanowanego przez nauczy-
cielki przedsiêwziêcia. Pomys³ ten bardzo siê 
spodoba³ dzieciom, które poprzez zabawê 
utrwala³y znajomoœæ barw narodowych, poko-
nywa³y swoj¹ nieœmia³oœæ i trenowa³y porusza-
nie w okreœlonym rytmie. Okaza³o siê, ¿e 
obchody œwiêta, które dzieci okreœli³y wczeœ-
niej jako „powa¿ne” i „dla doros³ych” wcale nie 
musi byæ nudne.
Los bezdomnych, porzuconych zwierz¹t nie 
jest nam obojêtny, dlatego w naszym przed-
szkolu po raz kolejny zorganizowaliœmy zbiór-
kê karmy, legowisk i innych akcesoriów potrze-
bnych zwierzêtom. Celem tego przedsiêwziê-
cia by³a poprawa standardu pobytu zwierz¹t    
w schronisku, kszta³towanie postawy przyja-
ciela zwierz¹t oraz wdra¿anie dzieci i osób 
doros³ych do aktywnego udzia³u w zbiórce. 
Chcieliœmy w ten sposób, aby dzieci uczy³y siê 
odpowiedzialnoœci, by by³y wra¿liwe na los in-
nych. Cieszymy siê, ¿e tak wielu przedszkola-
ków odpowiedzia³o na nasz apel i wziê³o udzia³ 
w naszej akcji charytatywnej. Wszystkie zebra-
ne rzeczy trafi³y do schroniska dla bezdomnych 
zwierz¹t w Celestynowie.
Dziêkujemy serdecznie wszystkim darczyñ-
com. Dzielenie siê tym co mamy to dobry 
nawyk.

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej

* pomagamy starszym (³acina)
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Wed³ug Œwiatowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje siê 
na trzecim miejscu wœród czynników ryzyka dla zdrowia po-
pulacji. Wiêksze ryzyko niesie za sob¹ palenie tytoniu i nad-
ciœnienie têtnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma 
zwi¹zek ze spo¿ywaniem alkoholu.

Alkohol dzia³a szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narz¹dy.
Alkohol, a tak¿e jego g³ówny metabolit, aldehyd octowy, s¹ bez-
poœrednio toksyczne dla tkanek. Alkohol i jego metabolity wchodz¹ 
w bezpoœrednie reakcje z fizjologicznymi substancjami w organiz-
mie. Dzia³anie poœrednie alkoholu polega na silnym wp³ywie na ho-
meostazê ustroju poprzez dzia³anie na uk³ad wegetatywny, endo-
krynny, odpornoœciowy, gospodarkê wodno-elektrolitow¹, wch³a-
nianie niezbêdnych sk³adników od¿ywczych itp.
Toksyczne dzia³anie alkoholu etylowego i produktów jego 
przemiany powoduje zmiany chorobowe w nastêpuj¹cych 
uk³adach:
uk³ad nerwowy: polineuropatia, zmiany zanikowe mó¿d¿ku i 
mózgu, zwyrodnienia w p³atach czo³owych, ubytek szarej substancji 
mózgu, encefalopatia Wernickego i inne;

uk³ad pokarmowy: przewlek³e stany zapalne b³on œluzowych jamy 
ustnej, prze³yku, ¿o³¹dka i dwunastnicy, zaburzenia perystaltyki jelit 
oraz upoœledzenie wch³aniania, stany zapalne trzustki i w¹troby 
(st³uszczenie, zw³óknienie i marskoœæ) i inne;
uk³ad kr¹¿enia: nadciœnienie têtnicze, kardiomiopatia alkoholowa 
(zmiany zwyrodnieniowe w³ókien miêœnia sercowego, st³uszczenie i 
powiêkszenie serca)
uk³ad oddechowy: przewlek³e zapalenie b³ony œluzowej tchawicy i 
oskrzeli. U osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu 10-krotnie czêœciej 
wystêpuje rak jamy ustnej, krtani oraz tchawicy.
uk³ad moczowy: ostra niewydolnoœæ nerek, wzrost stê¿enia kwasu 
moczowego we krwi i zwi¹zane z tym objawy dny moczanowej 
(zapalenie stawów spowodowane gromadzeniem siê z³ogów 
moczanowych)
uk³ad hormonalny: nieprawid³owe wydzielanie testosteronu, 
zmniejszenie ruchliwoœci plemników i zniszczenie ich struktury. 
Hypogonadyzm i feminizacja u mê¿czyzn, u kobiet zaburzenia 
miesi¹czkowania, zanik jajników i maskulinizacja.
Alkohol wp³ywa na os³abienie systemu odpornoœciowego 
organizmu. Skutkiem tego jest m.in. zwiêkszone ryzyko 
wystêpowania pewnych odmian raka, zw³aszcza prze³yku, w¹troby, 
czêœci nosowej gard³a, krtani i tchawicy oraz raka sutka u kobiet.
Alkohol wywo³uje te¿ niedobory witamin i innych pierwiastków 
niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania organizmu. 
Nastêpstwem owych niedoborów s¹ zaburzenia widzenia, zmiany 
skórne, zapalenie wielonerwowe, zmiany w b³onach œluzowych i 
szpiku kostnym, zaburzenia procesów rozrodczych, szkorbut i inne.
Alkohol wywo³uje znacz¹ce zaburzenia w funkcjonowaniu 
psychicznym cz³owieka: bezsennoœæ, depresjê, niepokój, próby 
samobójcze, zmiany osobowoœci, amnezjê, delirium tremens, 
psychozê alkoholow¹, halucynozê alkoholow¹, otêpienie (zespól 
Korsakowa).
Za Anderson P., Baumberg B. (2006) Alcohol in Europe. London: Institute of Alcohol Studies (2006). 
Polskie wydanie: Alkohol w Europie, Wyd. Parpamedia, 2007
B. Habrat: „Organizm w niebezpieczeñstwie”, PARPA, 1998

P o d e j r z y j

W drugiej po³owie XIX w. odrêbn¹ gmin¹ by³a Barcz¹ca w obrêbie któ-
rej znajdowa³ siê folwark o tej nazwie, którego w³aœciciel móg³ pe³niæ 
funkcjê wójta. Gmina zosta³a skasowana przed 1913 r. Wieœ Barcz¹ca    
i Wiciejów od XVII w. do koñca XVIII w. wchodzi³a w sk³ad dóbr koœciel-
nych nale¿¹cych do kapitu³y warszawskiej (do 1802 r.). W okresie 
zaboru austriackiego dobra barcz¹ckie uleg³y sekularyzacji i pod koniec 
pierwszej dekady XIX w. dobra te nale¿a³y do Hilarego Tyborowskiego. 
Do tej rodziny nale¿a³y one do pocz¹tku II po³owy tego stulecia. Warto 
przy okazji dodaæ, i¿ w Barcz¹cej urodzili siê s³ynni bracia Chmie-
leñscy, powstañcy styczniowi, wnuki Hilarego Tyborowskiego. Tybo-
rowscy zadbali o rozwój swoich dóbr. Sprowadzili kolonistów niemiec-
kich i za³o¿yli pod koniec drugiej dekady XIX w. dla nich najpierw 
koloniê, póŸniej wieœ Tyborów.W swoich dobrach H. Tyborowski wy-
budowa³ hutê szk³a, któr¹ od 1823 r wydzier¿awi³ firmie Knaute i S-ka. 
Dla potrzeb tego zak³adu sprowadzono z Czech hutników i szlifierzy 
szk³a, wyznania ewangelickiego (luterañskiego). Ju¿ rok póŸniej funk-
cjonuj¹ca firma zmieni³a nazwê na „B. Knaute i I. Hordliczka et comp." 
Huta sp³onê³a w czasie powstania listopadowego, ale po jego upadku 
zosta³ odbudowana. Uruchomiono wtedy nowy dzia³ szk³a malowa-
nego. S³ynê³a równie¿ z wyrobów kryszta³ów. Zak³ad funkcjonowa³ 
jeszcze kilka lat (do 1838 r.), ale w zwi¹zku z koñcz¹cym siê drewnem 
opa³owym (wraz z wyciêciem lasów), zosta³ przeniesiony do wsi Tr¹bki 
pod Garwolinem (Huta Czechy). Upadek huty spowodowa³ w drugiej 
po³owie XIX w. znikniêcie z mapy dóbr barcz¹ckich miejscowoœci Huta 
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Barcz¹cka. Przez ca³y ten czas w tych dobrach funkcjonowa³ od koñca 
XVIII w. m³yn wodny na rzece Mienia. By³ czynny do po³owy lat 
dwudziestych XX w., a w 1938 r. sp³on¹³ i zosta³ doszczêtnie zniszczony 
podczas II wojny œwiatowej.   
W XIX stuleciu na obszarze obecnej gminy Miñsk Mazowiecki na 
uwagê zas³uguj¹ jeszcze dobra ziemskie w Janowie (Janów  dawniej Ja-
nowo), przez krótki okres, od 1867 r. nale¿¹ce do gminy Barcz¹ca, a po 
jej likwidacji do gminy Miñskiej. Istnia³ tu drewniany dwór, który na 
prze³omie pierwszej i drugiej dekady XX w. zast¹pi³ murowany pa³ac, 
dziœ najokazalszy zabytek w gminie Miñsk Mazowiecki. Od pocz¹tku 
XIX do 1843 r. maj¹tek ten nale¿a³ do Lesiewskich. W tym roku Aniela 
ze Œwidziñskich Lesiewska, wdowa po Ignacym sprzeda³a dobra baro-
nowi Gustawowi de Prechamps. W nastêpnym roku odsprzeda³ je 
Antoniemu Gisilerowi, a ten z kolei ju¿ po kilku miesi¹cach odst¹pi³ 
dobra Annie z Pe³czyñskich Szamowskiej. PóŸniej, a¿ po wiek XX w. 
dobra zmienia³y swoich w³aœcicieli. W 1908 r. by³y one w³asnoœci¹ 
Marii z Buczyñskich Filewiczowej. To ona przyczyni³a siê do rozwoju 
maj¹tku buduj¹c gorzelniê, któr¹ zmodernizowano ju¿ w 1902 r. Roz-
wój tych dóbr kontynuowali póŸniejsi w³aœciciele. W 1910 r. dobra te 
naby³ Lucjan Cegliñski od  Marii Filewicz i do 1944 r. by³y one w po-
siadaniu tej rodziny. Ojciec Lucjana Cegliñskiego herbu Topór by³ 
znanym malarzem. O¿eni³ siê z hrabiank¹ Cecyli¹ Potock¹ herbu 
Pilawa. Ten zwi¹zek zyska³ pewnie rozg³os, gdy¿ by³ g³oœnym meza-
liansem. Dziêki swej bogatej ¿onie podj¹³ inicjatywê budowy pa³acu, 
który by³ budowany w l. 1910-1914. W publikacjach popularnonau-
kowych i publicystycznych mo¿na natrafiæ na zmiankê, i¿ to w³aœnie 
¿ona Cegliñskiego zapocz¹tkowa³a budowê tej okaza³ej pod Miñskiem 
Mazowieckim rezydencji. Jej budowê zakoñczono w 1914 r. Obiekt 
szczêœliwie przetrwa³ I i II wojnê œwiatow¹. Po ostatniej wojnie, na 
skutek reformy rolnej na janowskich dobrach powsta³o Pañstwowe 
Gospodarstwo Rolne, sam zaœ pa³ac mia³ wielu u¿ytkowników, na 
szczêœcie przetrwa³ transformacjê ustrojow¹ w przeciwieñstwie do 
PGR, który zosta³ zlikwidowany. 

Szkody zdrowotne

Nigdy o tobie nie zapomnê - Agnieszka Zakrzewska

Poruszaj¹ca opowieœæ osnuta na prawdziwej historii o losach Holenderki Annemarie Engelen.
1932 rok. Amsterdam ogarniêty kryzysem i bezrobociem. Na ulicy Herengracht 12 mieszka szesnastoletnia córka 
bogatego bankiera Frederika Engelen i jego piêknej ¿ony Nene. Z pozoru ich dom wygl¹da dostatnio i szczê-œliwie, ale 
tak naprawdê kryje w sobie wiele tajemnic i wstydliwych sekretów. Frederik pragnie, by jego córka poœlubi³a 
doskonale zapowiadaj¹cego siê przemys³owca i arystokratê Theodore van Heemstra, który nagle znika w 
dramatycznych okolicznoœciach. Co tak naprawdê wydarzy³o siê zimowej nocy w kamienicy pod numerem 12? I jaki 
cenny depozyt ukrywa w swojej puderniczce Annemarie? K³amstwa, intrygi, zbrodnia i wielka mi³oœæ na tle przed-
wojennej Holandii, Niemiec i Polski.

Jak to dzia³a? Ksi¹¿ki - Nikola Kucharska

Klara fascynuje siê œwiatem wokó³. Chcia³aby zrozumieæ, sk¹d bior¹ siê ksi¹¿ki, a w przysz³oœci zostaæ bibliote-kark¹ 
albo pisark¹. Ka¿d¹ woln¹ chwilê poœwiêca na zdobywanie wiadomoœci. Pomaga jej dziadek, który swymi zabawnymi 
rysunkami cierpliwie odpowiada na kolejne pytania wnuczki. Czy za pomoc¹ sznurka i wêze³ków mo¿na „zapisaæ” 
opowieœæ? Czym ró¿ni siê papirus od pergaminu? Na czym polega³a praca w œredniowiecznym skryptorium? Po co 
ksi¹¿ce sk³ad i layout? Z czego dawniej robi³o siê papier, a co dziœ potrzebne jest do jego pro-dukcji? Sk¹d wziê³o siê 
powiedzenie „czytaæ od deski do deski”? Czym zajmuje siê agent literacki? Co to jest antykwa, szeryf czy kursywa? 
Du¿y format, wype³nione szczegó³ami ilustracje, edukacja po³¹czona z zabaw¹        i humorem to tylko niektóre z 
zalet tej niezwyk³ej ksi¹¿ki o ksi¹¿kach.

PRACA - historia tego, jak spêdzamy swój czas - James Suzman

Praca okreœla, kim jesteœmy, nasz status w spo³eczeñstwie oraz to, gdzie i z kim spêdzamy wiêkszoœæ czasu. Odgrywa 
wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu naszej to¿samoœci i systemu wartoœci. Ale czy jesteœmy zaprogramowani, by pracowaæ 
tak du¿o i ciê¿ko? Czy nasi przodkowie z epoki kamienia równie¿ ¿yli, ¿eby pracowaæ, i pracowali, ¿eby ¿yæ? Jak 
wygl¹da³by œwiat, w którym praca odgrywa o wiele mniej wa¿n¹ rolê?

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i Wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Maj w Bibliotece Publicznej Gminy Miñsk Ma-
zowiecki z siedzib¹ w Stojad³ach up³yn¹³ pod 
has³em Konstytucji 3 Maja oraz ekologii.
W dniach 30. marca - 17. maja Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹   
w Stojad³ach oraz SP im. Ks. Antoniego Tyszki       
w Janowie, SP im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej 
Niedzia³ce zorganizowa³y gminne obchody Kon-
stytucji 3 Maja pod has³em „Œwiêto Majowe 
Online”. Patronat nad konkursami obj¹³ wójt 
Gminy Miñsk Mazowiecki Pan Antoni Janusz 
Piechoski. Fundatorem nagród w konkursie by³a 
Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiec-
ki z siedzib¹ w Stojad³ach, Instytut Pamiêci Naro-
dowej oraz Kancelaria Sejmu. Celem dzia³añ 
by³o upamiêtnienie 230. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, wzmacnianie uczuæ patrio-
tycznych wœród mieszkañców Gminy Miñsk 
Mazowiecki oraz budzenie i utrwalanie dumy    
z dziedzictwa narodowego.
Dla dzieci z oddzia³ów przedszkolnych przy-
gotowaliœmy konkurs na zdjêcie pt. „Kto Ty 
jesteœ?”. Na konkurs wp³ynê³o 9 zdjêæ, z Pub-

licznego Przedszkola „Akwarelka” w Nowych 
Osinach, ze SP w Starej Niedzia³ce, ze SP         
w Brzózem oraz ze SP w Hucie Miñskiej. 
Oddzia³y przedszkolne bior¹ce udzia³ w kon-
kursie otrzyma³y dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe 
ufundowane przez Bibliotekê. Dla uczniów klas 
I-III szkó³ podstawowych przygotowaliœmy 
konkurs pieœni patriotycznej „Na rodzinn¹ nu-
tê”. Laureatami zostali I miejsce Aniela i Kalina 
Raszkiewicz z rodzin¹, II miejsce Nina Grabek  
z rodzin¹, na III miejscu znalaz³a siê Karolina 
Rosochacka z rodzin¹. Laureaci otrzymali gry 
ufundowane przez IPN, dodatkowo laureaci I     
i II miejsca otrzymaj¹ lekcje online dla klasy 
prowadzone przez IPN. Konkurs plastyczny 
„Kartka okolicznoœciowa w 230. rocznicê uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja” skierowany by³ do 
uczniów klas IV-VI szkó³ podstawowych z te-
renu Gminy. Laureatki, I miejsce Karolina Rek, 
II miejsce Wiktoria Kowalska, III miejsce Alek-
sandra Madej, otrzyma³y gry ufundowane przez 
IPN. Dodatkowo Karolina Rek otrzyma wraz    
z klas¹ lekcjê online prowadzon¹ przez IPN. 
Uczniowie klas VI-VIII szkó³ podstawowych 
wziêli udzia³ w konkursie historycznym „Kon-
stytucja 3 Maja i czasy stanis³awowskiego”. 
Uczniowie dru¿ynowo rozwi¹zywali test online 
na portalu portal test. Konkurs przygotowa³y      
i przeprowadzi³y p. Alicja Grabek i p. Ma³go-
rzata Komorowska. I miejsce zajê³a dru¿yna ze 
SP w Stojad³ach, na II i III miejsce znalaz³y siê 
dru¿yny ze SP w Starej Niedzia³ce. Laureaci 
dru¿ynowo otrzymali gry dla klas ufundowane 
przez IPN oraz makiety sejmu ufundowane 
przez Kancelariê Sejmu, dru¿yna ze SP w Sto-
jad³ach otrzyma tak¿e w nagrodê lekcjê online 
prowadzon¹ przez IPN. Doroœli mieszkañcy 
Gminy Miñsk Mazowiecki zostali zaproszeni 

Eko log ia ,  kons ty tuc j a  i  SPA

Urszula Mastalerz

do udzia³u w konkursie fotograficznym 
„Patriotyzm XXI wieku”. Laureatami zostali     
I miejsce pani Manuela Wajs, II miejsce Pan   
Arkadiusz Jagliñski, na III miejscu Pani Anna 
Jagliñska. Laureaci konkursu otrzymali nagro-
dy gry ufundowane przez IPN.
W po³owie maja zaprosiliœmy mieszkañców 
Gminy Miñsk Mazowiecki do nietypowego kon-
kursu. EcoRoboty wykonane przez oddzia³y 
przedszkolne z terenu Gminy odwiedzi³y cieka-
we miejsca. Zadaniem uczestników konkursu 
by³o dopasowanie nazwy miejscowoœci do zdjê-
cia z EcoRobotem. Nagrody w konkursie ufun-
dowa³y Lasy Pañstwowe, Nadleœnictwo Miñsk 
oraz Gmina Miñsk Mazowiecki.
W maju przygotowaliœmy tak¿e ma³e upominki 
SPA dla czytelniczek odwiedzaj¹cych bibliote-
kê w Dniu Matki i wiele innych atrakcji. Zapra-
szamy do obserwowania profilu biblioteki na 
facebooku.
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Wed³ug Œwiatowej Organizacji Zdrowia alkohol znajduje siê 
na trzecim miejscu wœród czynników ryzyka dla zdrowia po-
pulacji. Wiêksze ryzyko niesie za sob¹ palenie tytoniu i nad-
ciœnienie têtnicze. Ponad 60 rodzajów chorób i urazów ma 
zwi¹zek ze spo¿ywaniem alkoholu.

Alkohol dzia³a szkodliwie na niemal wszystkie tkanki i narz¹dy.
Alkohol, a tak¿e jego g³ówny metabolit, aldehyd octowy, s¹ bez-
poœrednio toksyczne dla tkanek. Alkohol i jego metabolity wchodz¹ 
w bezpoœrednie reakcje z fizjologicznymi substancjami w organiz-
mie. Dzia³anie poœrednie alkoholu polega na silnym wp³ywie na ho-
meostazê ustroju poprzez dzia³anie na uk³ad wegetatywny, endo-
krynny, odpornoœciowy, gospodarkê wodno-elektrolitow¹, wch³a-
nianie niezbêdnych sk³adników od¿ywczych itp.
Toksyczne dzia³anie alkoholu etylowego i produktów jego 
przemiany powoduje zmiany chorobowe w nastêpuj¹cych 
uk³adach:
uk³ad nerwowy: polineuropatia, zmiany zanikowe mó¿d¿ku i 
mózgu, zwyrodnienia w p³atach czo³owych, ubytek szarej substancji 
mózgu, encefalopatia Wernickego i inne;

uk³ad pokarmowy: przewlek³e stany zapalne b³on œluzowych jamy 
ustnej, prze³yku, ¿o³¹dka i dwunastnicy, zaburzenia perystaltyki jelit 
oraz upoœledzenie wch³aniania, stany zapalne trzustki i w¹troby 
(st³uszczenie, zw³óknienie i marskoœæ) i inne;
uk³ad kr¹¿enia: nadciœnienie têtnicze, kardiomiopatia alkoholowa 
(zmiany zwyrodnieniowe w³ókien miêœnia sercowego, st³uszczenie i 
powiêkszenie serca)
uk³ad oddechowy: przewlek³e zapalenie b³ony œluzowej tchawicy i 
oskrzeli. U osób nadu¿ywaj¹cych alkoholu 10-krotnie czêœciej 
wystêpuje rak jamy ustnej, krtani oraz tchawicy.
uk³ad moczowy: ostra niewydolnoœæ nerek, wzrost stê¿enia kwasu 
moczowego we krwi i zwi¹zane z tym objawy dny moczanowej 
(zapalenie stawów spowodowane gromadzeniem siê z³ogów 
moczanowych)
uk³ad hormonalny: nieprawid³owe wydzielanie testosteronu, 
zmniejszenie ruchliwoœci plemników i zniszczenie ich struktury. 
Hypogonadyzm i feminizacja u mê¿czyzn, u kobiet zaburzenia 
miesi¹czkowania, zanik jajników i maskulinizacja.
Alkohol wp³ywa na os³abienie systemu odpornoœciowego 
organizmu. Skutkiem tego jest m.in. zwiêkszone ryzyko 
wystêpowania pewnych odmian raka, zw³aszcza prze³yku, w¹troby, 
czêœci nosowej gard³a, krtani i tchawicy oraz raka sutka u kobiet.
Alkohol wywo³uje te¿ niedobory witamin i innych pierwiastków 
niezbêdnych dla prawid³owego funkcjonowania organizmu. 
Nastêpstwem owych niedoborów s¹ zaburzenia widzenia, zmiany 
skórne, zapalenie wielonerwowe, zmiany w b³onach œluzowych i 
szpiku kostnym, zaburzenia procesów rozrodczych, szkorbut i inne.
Alkohol wywo³uje znacz¹ce zaburzenia w funkcjonowaniu 
psychicznym cz³owieka: bezsennoœæ, depresjê, niepokój, próby 
samobójcze, zmiany osobowoœci, amnezjê, delirium tremens, 
psychozê alkoholow¹, halucynozê alkoholow¹, otêpienie (zespól 
Korsakowa).
Za Anderson P., Baumberg B. (2006) Alcohol in Europe. London: Institute of Alcohol Studies (2006). 
Polskie wydanie: Alkohol w Europie, Wyd. Parpamedia, 2007
B. Habrat: „Organizm w niebezpieczeñstwie”, PARPA, 1998

P o d e j r z y j

W drugiej po³owie XIX w. odrêbn¹ gmin¹ by³a Barcz¹ca w obrêbie któ-
rej znajdowa³ siê folwark o tej nazwie, którego w³aœciciel móg³ pe³niæ 
funkcjê wójta. Gmina zosta³a skasowana przed 1913 r. Wieœ Barcz¹ca    
i Wiciejów od XVII w. do koñca XVIII w. wchodzi³a w sk³ad dóbr koœciel-
nych nale¿¹cych do kapitu³y warszawskiej (do 1802 r.). W okresie 
zaboru austriackiego dobra barcz¹ckie uleg³y sekularyzacji i pod koniec 
pierwszej dekady XIX w. dobra te nale¿a³y do Hilarego Tyborowskiego. 
Do tej rodziny nale¿a³y one do pocz¹tku II po³owy tego stulecia. Warto 
przy okazji dodaæ, i¿ w Barcz¹cej urodzili siê s³ynni bracia Chmie-
leñscy, powstañcy styczniowi, wnuki Hilarego Tyborowskiego. Tybo-
rowscy zadbali o rozwój swoich dóbr. Sprowadzili kolonistów niemiec-
kich i za³o¿yli pod koniec drugiej dekady XIX w. dla nich najpierw 
koloniê, póŸniej wieœ Tyborów.W swoich dobrach H. Tyborowski wy-
budowa³ hutê szk³a, któr¹ od 1823 r wydzier¿awi³ firmie Knaute i S-ka. 
Dla potrzeb tego zak³adu sprowadzono z Czech hutników i szlifierzy 
szk³a, wyznania ewangelickiego (luterañskiego). Ju¿ rok póŸniej funk-
cjonuj¹ca firma zmieni³a nazwê na „B. Knaute i I. Hordliczka et comp." 
Huta sp³onê³a w czasie powstania listopadowego, ale po jego upadku 
zosta³ odbudowana. Uruchomiono wtedy nowy dzia³ szk³a malowa-
nego. S³ynê³a równie¿ z wyrobów kryszta³ów. Zak³ad funkcjonowa³ 
jeszcze kilka lat (do 1838 r.), ale w zwi¹zku z koñcz¹cym siê drewnem 
opa³owym (wraz z wyciêciem lasów), zosta³ przeniesiony do wsi Tr¹bki 
pod Garwolinem (Huta Czechy). Upadek huty spowodowa³ w drugiej 
po³owie XIX w. znikniêcie z mapy dóbr barcz¹ckich miejscowoœci Huta 
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Barcz¹cka. Przez ca³y ten czas w tych dobrach funkcjonowa³ od koñca 
XVIII w. m³yn wodny na rzece Mienia. By³ czynny do po³owy lat 
dwudziestych XX w., a w 1938 r. sp³on¹³ i zosta³ doszczêtnie zniszczony 
podczas II wojny œwiatowej.   
W XIX stuleciu na obszarze obecnej gminy Miñsk Mazowiecki na 
uwagê zas³uguj¹ jeszcze dobra ziemskie w Janowie (Janów  dawniej Ja-
nowo), przez krótki okres, od 1867 r. nale¿¹ce do gminy Barcz¹ca, a po 
jej likwidacji do gminy Miñskiej. Istnia³ tu drewniany dwór, który na 
prze³omie pierwszej i drugiej dekady XX w. zast¹pi³ murowany pa³ac, 
dziœ najokazalszy zabytek w gminie Miñsk Mazowiecki. Od pocz¹tku 
XIX do 1843 r. maj¹tek ten nale¿a³ do Lesiewskich. W tym roku Aniela 
ze Œwidziñskich Lesiewska, wdowa po Ignacym sprzeda³a dobra baro-
nowi Gustawowi de Prechamps. W nastêpnym roku odsprzeda³ je 
Antoniemu Gisilerowi, a ten z kolei ju¿ po kilku miesi¹cach odst¹pi³ 
dobra Annie z Pe³czyñskich Szamowskiej. PóŸniej, a¿ po wiek XX w. 
dobra zmienia³y swoich w³aœcicieli. W 1908 r. by³y one w³asnoœci¹ 
Marii z Buczyñskich Filewiczowej. To ona przyczyni³a siê do rozwoju 
maj¹tku buduj¹c gorzelniê, któr¹ zmodernizowano ju¿ w 1902 r. Roz-
wój tych dóbr kontynuowali póŸniejsi w³aœciciele. W 1910 r. dobra te 
naby³ Lucjan Cegliñski od  Marii Filewicz i do 1944 r. by³y one w po-
siadaniu tej rodziny. Ojciec Lucjana Cegliñskiego herbu Topór by³ 
znanym malarzem. O¿eni³ siê z hrabiank¹ Cecyli¹ Potock¹ herbu 
Pilawa. Ten zwi¹zek zyska³ pewnie rozg³os, gdy¿ by³ g³oœnym meza-
liansem. Dziêki swej bogatej ¿onie podj¹³ inicjatywê budowy pa³acu, 
który by³ budowany w l. 1910-1914. W publikacjach popularnonau-
kowych i publicystycznych mo¿na natrafiæ na zmiankê, i¿ to w³aœnie 
¿ona Cegliñskiego zapocz¹tkowa³a budowê tej okaza³ej pod Miñskiem 
Mazowieckim rezydencji. Jej budowê zakoñczono w 1914 r. Obiekt 
szczêœliwie przetrwa³ I i II wojnê œwiatow¹. Po ostatniej wojnie, na 
skutek reformy rolnej na janowskich dobrach powsta³o Pañstwowe 
Gospodarstwo Rolne, sam zaœ pa³ac mia³ wielu u¿ytkowników, na 
szczêœcie przetrwa³ transformacjê ustrojow¹ w przeciwieñstwie do 
PGR, który zosta³ zlikwidowany. 

Szkody zdrowotne

Nigdy o tobie nie zapomnê - Agnieszka Zakrzewska

Poruszaj¹ca opowieœæ osnuta na prawdziwej historii o losach Holenderki Annemarie Engelen.
1932 rok. Amsterdam ogarniêty kryzysem i bezrobociem. Na ulicy Herengracht 12 mieszka szesnastoletnia córka 
bogatego bankiera Frederika Engelen i jego piêknej ¿ony Nene. Z pozoru ich dom wygl¹da dostatnio i szczê-œliwie, ale 
tak naprawdê kryje w sobie wiele tajemnic i wstydliwych sekretów. Frederik pragnie, by jego córka poœlubi³a 
doskonale zapowiadaj¹cego siê przemys³owca i arystokratê Theodore van Heemstra, który nagle znika w 
dramatycznych okolicznoœciach. Co tak naprawdê wydarzy³o siê zimowej nocy w kamienicy pod numerem 12? I jaki 
cenny depozyt ukrywa w swojej puderniczce Annemarie? K³amstwa, intrygi, zbrodnia i wielka mi³oœæ na tle przed-
wojennej Holandii, Niemiec i Polski.

Jak to dzia³a? Ksi¹¿ki - Nikola Kucharska

Klara fascynuje siê œwiatem wokó³. Chcia³aby zrozumieæ, sk¹d bior¹ siê ksi¹¿ki, a w przysz³oœci zostaæ bibliote-kark¹ 
albo pisark¹. Ka¿d¹ woln¹ chwilê poœwiêca na zdobywanie wiadomoœci. Pomaga jej dziadek, który swymi zabawnymi 
rysunkami cierpliwie odpowiada na kolejne pytania wnuczki. Czy za pomoc¹ sznurka i wêze³ków mo¿na „zapisaæ” 
opowieœæ? Czym ró¿ni siê papirus od pergaminu? Na czym polega³a praca w œredniowiecznym skryptorium? Po co 
ksi¹¿ce sk³ad i layout? Z czego dawniej robi³o siê papier, a co dziœ potrzebne jest do jego pro-dukcji? Sk¹d wziê³o siê 
powiedzenie „czytaæ od deski do deski”? Czym zajmuje siê agent literacki? Co to jest antykwa, szeryf czy kursywa? 
Du¿y format, wype³nione szczegó³ami ilustracje, edukacja po³¹czona z zabaw¹        i humorem to tylko niektóre z 
zalet tej niezwyk³ej ksi¹¿ki o ksi¹¿kach.

PRACA - historia tego, jak spêdzamy swój czas - James Suzman

Praca okreœla, kim jesteœmy, nasz status w spo³eczeñstwie oraz to, gdzie i z kim spêdzamy wiêkszoœæ czasu. Odgrywa 
wa¿n¹ rolê w kszta³towaniu naszej to¿samoœci i systemu wartoœci. Ale czy jesteœmy zaprogramowani, by pracowaæ 
tak du¿o i ciê¿ko? Czy nasi przodkowie z epoki kamienia równie¿ ¿yli, ¿eby pracowaæ, i pracowali, ¿eby ¿yæ? Jak 
wygl¹da³by œwiat, w którym praca odgrywa o wiele mniej wa¿n¹ rolê?

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i Wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Maj w Bibliotece Publicznej Gminy Miñsk Ma-
zowiecki z siedzib¹ w Stojad³ach up³yn¹³ pod 
has³em Konstytucji 3 Maja oraz ekologii.
W dniach 30. marca - 17. maja Biblioteka Pu-
bliczna Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹   
w Stojad³ach oraz SP im. Ks. Antoniego Tyszki       
w Janowie, SP im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej 
Niedzia³ce zorganizowa³y gminne obchody Kon-
stytucji 3 Maja pod has³em „Œwiêto Majowe 
Online”. Patronat nad konkursami obj¹³ wójt 
Gminy Miñsk Mazowiecki Pan Antoni Janusz 
Piechoski. Fundatorem nagród w konkursie by³a 
Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiec-
ki z siedzib¹ w Stojad³ach, Instytut Pamiêci Naro-
dowej oraz Kancelaria Sejmu. Celem dzia³añ 
by³o upamiêtnienie 230. rocznicy uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja, wzmacnianie uczuæ patrio-
tycznych wœród mieszkañców Gminy Miñsk 
Mazowiecki oraz budzenie i utrwalanie dumy    
z dziedzictwa narodowego.
Dla dzieci z oddzia³ów przedszkolnych przy-
gotowaliœmy konkurs na zdjêcie pt. „Kto Ty 
jesteœ?”. Na konkurs wp³ynê³o 9 zdjêæ, z Pub-

licznego Przedszkola „Akwarelka” w Nowych 
Osinach, ze SP w Starej Niedzia³ce, ze SP         
w Brzózem oraz ze SP w Hucie Miñskiej. 
Oddzia³y przedszkolne bior¹ce udzia³ w kon-
kursie otrzyma³y dyplomy i nagrody ksi¹¿kowe 
ufundowane przez Bibliotekê. Dla uczniów klas 
I-III szkó³ podstawowych przygotowaliœmy 
konkurs pieœni patriotycznej „Na rodzinn¹ nu-
tê”. Laureatami zostali I miejsce Aniela i Kalina 
Raszkiewicz z rodzin¹, II miejsce Nina Grabek  
z rodzin¹, na III miejscu znalaz³a siê Karolina 
Rosochacka z rodzin¹. Laureaci otrzymali gry 
ufundowane przez IPN, dodatkowo laureaci I     
i II miejsca otrzymaj¹ lekcje online dla klasy 
prowadzone przez IPN. Konkurs plastyczny 
„Kartka okolicznoœciowa w 230. rocznicê uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja” skierowany by³ do 
uczniów klas IV-VI szkó³ podstawowych z te-
renu Gminy. Laureatki, I miejsce Karolina Rek, 
II miejsce Wiktoria Kowalska, III miejsce Alek-
sandra Madej, otrzyma³y gry ufundowane przez 
IPN. Dodatkowo Karolina Rek otrzyma wraz    
z klas¹ lekcjê online prowadzon¹ przez IPN. 
Uczniowie klas VI-VIII szkó³ podstawowych 
wziêli udzia³ w konkursie historycznym „Kon-
stytucja 3 Maja i czasy stanis³awowskiego”. 
Uczniowie dru¿ynowo rozwi¹zywali test online 
na portalu portal test. Konkurs przygotowa³y      
i przeprowadzi³y p. Alicja Grabek i p. Ma³go-
rzata Komorowska. I miejsce zajê³a dru¿yna ze 
SP w Stojad³ach, na II i III miejsce znalaz³y siê 
dru¿yny ze SP w Starej Niedzia³ce. Laureaci 
dru¿ynowo otrzymali gry dla klas ufundowane 
przez IPN oraz makiety sejmu ufundowane 
przez Kancelariê Sejmu, dru¿yna ze SP w Sto-
jad³ach otrzyma tak¿e w nagrodê lekcjê online 
prowadzon¹ przez IPN. Doroœli mieszkañcy 
Gminy Miñsk Mazowiecki zostali zaproszeni 

Eko log ia ,  kons ty tuc j a  i  SPA

Urszula Mastalerz

do udzia³u w konkursie fotograficznym 
„Patriotyzm XXI wieku”. Laureatami zostali     
I miejsce pani Manuela Wajs, II miejsce Pan   
Arkadiusz Jagliñski, na III miejscu Pani Anna 
Jagliñska. Laureaci konkursu otrzymali nagro-
dy gry ufundowane przez IPN.
W po³owie maja zaprosiliœmy mieszkañców 
Gminy Miñsk Mazowiecki do nietypowego kon-
kursu. EcoRoboty wykonane przez oddzia³y 
przedszkolne z terenu Gminy odwiedzi³y cieka-
we miejsca. Zadaniem uczestników konkursu 
by³o dopasowanie nazwy miejscowoœci do zdjê-
cia z EcoRobotem. Nagrody w konkursie ufun-
dowa³y Lasy Pañstwowe, Nadleœnictwo Miñsk 
oraz Gmina Miñsk Mazowiecki.
W maju przygotowaliœmy tak¿e ma³e upominki 
SPA dla czytelniczek odwiedzaj¹cych bibliote-
kê w Dniu Matki i wiele innych atrakcji. Zapra-
szamy do obserwowania profilu biblioteki na 
facebooku.
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Zapraszamy równie¿ do ogrodu.
Klubokawiarnia znajduje siê w budynku

klubu sportowego Masters
Miñsk Mazowiecki, ul. D¹brówki 41b


