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W numerze

Szanowni Pañstwo,

Przed nami Narodowy Spis Powszechny Lud-
noœci i Mieszkañ, który odbêdzie siê w II kwar-
tale 2021 roku. Celem spisu jest pozyskanie 
pe³nych danych o spo³eczeñstwie, a jego wyniki 
s¹ m.in. podstaw¹ do prowadzenia bilansów 
liczby ludnoœci w latach miêdzy spisowych. Za-
le¿¹ od niego równie¿ kwoty dotacji dla gmin, 
czy œrodki na ochronê zdrowia w poszczegól-
nych regionach. Informacje ze spisów analizuj¹ 
tak¿e inwestorzy, samorz¹dy i instytucje unijne. 
S¹ to jedyne wyniki badañ, które odzwierciedlaj¹ pe³ny obraz spo³eczeñstwa      
z uwzglêdnieniem profilu demograficznego mieszkañców Polski i ich warun-
ków. Tym razem jednak po raz pierwszy podstawow¹ i obowi¹zkow¹ form¹ 
spisu bêdzie samospis internetowy, a to ze wzglêdu na wci¹¿ panuj¹c¹ epidemiê 
koronawirusa. Wizyty rachmistrzów bêd¹ ograniczone do absolutnego minimum, 
a  formularz spisowy ka¿dy z nas bêdzie móg³ wype³niæ przy pomocy smartfona, 
komputera, czy tabletu. Zajmie to oko³o 15 minut. Formularze te s¹ proste w ob-
s³udze, a pytania zosta³y zbudowane w przystêpny sposób. Jeœli ktoœ bêdzi e mia³ 
problem z wype³nieniem formularza, bêdzie móg³ zasiêgn¹æ rady na infolinii.
Obowi¹zkiem spisowym bêd¹ objête:

• osoby fizyczne stale zamieszka³e i czasowo przebywaj¹ce w mieszkaniach, 
budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie bêd¹cych mieszka-
niami na terenie Polski, osoby fizyczne nie maj¹ce miejsca zamieszkania;

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamiesz-
kane pomieszczenia nie bêd¹ce mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowi¹zany do spisu mieszkaniec Polski nie 
ma mo¿liwoœci dokonania samospisu (np. z powodu braku dostêpu do urz¹dzeñ  
i Internetu), ustawa zobowi¹zuje nastêpuj¹ce podmioty do udostêpnienia odpo-
wiedniego pomieszczenia i sprzêtu do realizacji samospisu:

• urzêdy statystyczne i pozosta³e jednostki statystyki publicznej,

• urzêdy wojewódzkie,

• urzêdy obs³uguj¹ce wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne 
jednostki organizacyjne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objêta obowi¹zkiem 
spisowym nie bêdzie mog³a wype³niæ w ¿aden sposób formularza elektronicz-
nego) rachmistrze spisowi bêd¹ kontaktowali siê z tymi osobami telefonicznie 
lub osobiœcie, aby pomóc w dope³nieniu obowi¹zku spisowego.
Udzia³ w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoœci i Mieszkañ 2021 jest 
obowi¹zkowy. Odmowa udzia³u w spisie powszechnym wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ 
na³o¿enia kary grzywny, co jest ujête w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

Arynów
z fragmentem DK „50” i autostrady A2

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

ZIMA 2021

Szko³a podstawowa w Brzózem
foto - Jacek Maria Jeliñski

G³osZiemiMiñskiej2

A  k t u a l n o œ c i

Mieszkañcy gminy, którzy widz¹ potrzebê zwiê-
kszenia szybkoœci internetu w swoim domu, 
mog¹ dokonaæ zg³oszenia do Urzêdu Komu-
nikacji Elektronicznej. Bêdzie to pomocne dla 
firm telekomunikacyjnych, które w ten sposób 
mog¹ zdobywaæ informacje o atrakcyjnych 
miejscach do budowania nowych sieci œwia-
t³owodowych, a co za tym idzie – wybuduj¹ sieæ 
œwiat³owodow¹ w miejscach, w których liczba 
zg³oszeñ bêdzie najwiêksza. Na stronie UKE - 
www.wyszukiwarka.uke.gov.pl w prawym, 
górnym rogu nale¿y u¿yæ przycisku 
ZG£OŒ POPYT

Tabliczki z numerem porz¹dkowym Szybszy internet dla mieszkañców

Nowy obywatel 

Witamy pierwszego nowo narodzonego miesz-
kañca Gminy Miñsk Mazowiecki w 2021 roku !
Narodziny dziecka s¹ zawsze wielkim szczêœ-
ciem. Przyjœcie na œwiat maleñstwa nape³nia 
dom radosnym gwarem i mi³oœci¹.
W naszej gminie pierwszym nowo narodzonym 
mieszkañcem, który przyszed³ na œwiat wraz z po-
cz¹tkiem roku jest Jan. Z tej okazji Wójt z³o¿y³ 
na rêce szczêœliwych rodziców gratulacje i ¿y-
czenia, wrêczaj¹c upominki dla Jasia, rodziców 
i siostry ma³ego Jasia. 

W ubieg³ym roku na terenie gminy odnotowa-
no 172 urodzeñ oraz 162 zgony. W roku 2020 
wzros³a liczba osób zameldowanych na terenie 
gminy o 155 osób, co daje liczbê 15 389 miesz-
kañców. Najwy¿sz¹ liczbê mieszkañców posia-
da miejscowoœæ Stojad³a z wynikiem 1 161.

Zauwa¿y³eœ zwierzaka,
który potrzebuje pomocy?
zadzwoñ - 25 756 25 40

Uchwa³a Nr XXIV.220.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie zmian w bud- 
¿ecie Gminy Miñsk Mazowiecki na 2021 rok
Uchwa³a Nr XXIV.221.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy Miñsk 
Mazowiecki na lata 2021-2028
Uchwa³a Nr XXIV.222.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie ustalenia 
nazw ulic we wsi Marianka
Uchwa³a Nr XXIV.223.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie przyst¹pie-
nia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego gminy Miñsk Ma-
zowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Dziê-
kowizna i Ignaców pn. „Dziêkowizna i Ignaców  
tereny inwestycyjne"
Uchwa³a Nr XXIV.224.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazo-
wiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Kró-
lewiec pn. „Królewiec obwodnica pó³noc"
Uchwa³a Nr XXIV.225.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Miñsk 
Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci 
Niedzia³ka Druga pn. „Niedzia³ka Druga inwe-
stycyjna"
Uchwa³a Nr XXIV.226.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Miñsk 
Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci 
Stojad³a pn. „Stojad³a inwestycyjne"
Uchwa³a Nr XXIV.227.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Miñsk 
Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci 
Zamienie pn. „Zamienie inwestycyjne”
Uchwa³a Nr XXIV.228.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie okreœlenia 
kryteriów naboru do publicznych przedszkoli    
i do oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach pod-
stawowych oraz do klas pierwszych szkó³ 
podstawowych prowadzonych przez Gminê.

Uchwa³y RG z dn. 28 stycznia MZM 

Informujemy, ¿e dzielnicowy gminy Miñsk 
Mazowiecki aspirant Mariusz Kondraciuk z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Miñsku Mazo-
wieckim przypomina o koniecznoœci umiesz-
czania, w odpowiednio widocznym miejscu, 
tabliczki z numerem porz¹dkowym nierucho-
moœci. Bêdzie to dzia³anie priorytetowe, prze-
prowadzane na terenie gminy w 2021 roku. 
Tabliczki powinne byæ trwale zamocowane do 
elewacji budynki lub do ogrodzenia, w pobli¿u 
furtki lub wjazdu na posesjê. Konsekwencj¹ nie 
umieszczenia tabliczki na nieruchomoœci, mo¿e 
byæ na³o¿enie grzywny w wysokoœci  250 z³. 

W styczniu  w s¹siedzkim powiecie otwockim wykryto dwa ogniska 
wœcieklizny. Prosimy mieszkañców o zachowanie wzmo¿onej ostro¿noœci 

przy kontaktach z dzikimi zwierzêtami. Ponadto nale¿y zatroszczyæ siê 
o terminowe  szczepienia swoich psów i kotów przeciw wœciekliŸnie. 
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W numerze

Szanowni Pañstwo,

Przed nami Narodowy Spis Powszechny Lud-
noœci i Mieszkañ, który odbêdzie siê w II kwar-
tale 2021 roku. Celem spisu jest pozyskanie 
pe³nych danych o spo³eczeñstwie, a jego wyniki 
s¹ m.in. podstaw¹ do prowadzenia bilansów 
liczby ludnoœci w latach miêdzy spisowych. Za-
le¿¹ od niego równie¿ kwoty dotacji dla gmin, 
czy œrodki na ochronê zdrowia w poszczegól-
nych regionach. Informacje ze spisów analizuj¹ 
tak¿e inwestorzy, samorz¹dy i instytucje unijne. 
S¹ to jedyne wyniki badañ, które odzwierciedlaj¹ pe³ny obraz spo³eczeñstwa      
z uwzglêdnieniem profilu demograficznego mieszkañców Polski i ich warun-
ków. Tym razem jednak po raz pierwszy podstawow¹ i obowi¹zkow¹ form¹ 
spisu bêdzie samospis internetowy, a to ze wzglêdu na wci¹¿ panuj¹c¹ epidemiê 
koronawirusa. Wizyty rachmistrzów bêd¹ ograniczone do absolutnego minimum, 
a  formularz spisowy ka¿dy z nas bêdzie móg³ wype³niæ przy pomocy smartfona, 
komputera, czy tabletu. Zajmie to oko³o 15 minut. Formularze te s¹ proste w ob-
s³udze, a pytania zosta³y zbudowane w przystêpny sposób. Jeœli ktoœ bêdzi e mia³ 
problem z wype³nieniem formularza, bêdzie móg³ zasiêgn¹æ rady na infolinii.
Obowi¹zkiem spisowym bêd¹ objête:

• osoby fizyczne stale zamieszka³e i czasowo przebywaj¹ce w mieszkaniach, 
budynkach i innych zamieszkanych pomieszczeniach nie bêd¹cych mieszka-
niami na terenie Polski, osoby fizyczne nie maj¹ce miejsca zamieszkania;

• mieszkania, budynki, obiekty zbiorowego zakwaterowania i inne zamiesz-
kane pomieszczenia nie bêd¹ce mieszkaniami.

Aby zapobiec sytuacji, w której zobowi¹zany do spisu mieszkaniec Polski nie 
ma mo¿liwoœci dokonania samospisu (np. z powodu braku dostêpu do urz¹dzeñ  
i Internetu), ustawa zobowi¹zuje nastêpuj¹ce podmioty do udostêpnienia odpo-
wiedniego pomieszczenia i sprzêtu do realizacji samospisu:

• urzêdy statystyczne i pozosta³e jednostki statystyki publicznej,

• urzêdy wojewódzkie,

• urzêdy obs³uguj¹ce wójtów, burmistrzów, prezydentów miast oraz gminne 
jednostki organizacyjne.

W szczególnie uzasadnionych przypadkach (gdy osoba objêta obowi¹zkiem 
spisowym nie bêdzie mog³a wype³niæ w ¿aden sposób formularza elektronicz-
nego) rachmistrze spisowi bêd¹ kontaktowali siê z tymi osobami telefonicznie 
lub osobiœcie, aby pomóc w dope³nieniu obowi¹zku spisowego.
Udzia³ w Narodowym Spisie Powszechnym Ludnoœci i Mieszkañ 2021 jest 
obowi¹zkowy. Odmowa udzia³u w spisie powszechnym wi¹¿e siê z mo¿liwoœci¹ 
na³o¿enia kary grzywny, co jest ujête w art. 57 ustawy o statystyce publicznej.

P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

Arynów
z fragmentem DK „50” i autostrady A2

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

ZIMA 2021

Szko³a podstawowa w Brzózem
foto - Jacek Maria Jeliñski

G³osZiemiMiñskiej2

A  k t u a l n o œ c i

Mieszkañcy gminy, którzy widz¹ potrzebê zwiê-
kszenia szybkoœci internetu w swoim domu, 
mog¹ dokonaæ zg³oszenia do Urzêdu Komu-
nikacji Elektronicznej. Bêdzie to pomocne dla 
firm telekomunikacyjnych, które w ten sposób 
mog¹ zdobywaæ informacje o atrakcyjnych 
miejscach do budowania nowych sieci œwia-
t³owodowych, a co za tym idzie – wybuduj¹ sieæ 
œwiat³owodow¹ w miejscach, w których liczba 
zg³oszeñ bêdzie najwiêksza. Na stronie UKE - 
www.wyszukiwarka.uke.gov.pl w prawym, 
górnym rogu nale¿y u¿yæ przycisku 
ZG£OŒ POPYT

Tabliczki z numerem porz¹dkowym Szybszy internet dla mieszkañców

Nowy obywatel 

Witamy pierwszego nowo narodzonego miesz-
kañca Gminy Miñsk Mazowiecki w 2021 roku !
Narodziny dziecka s¹ zawsze wielkim szczêœ-
ciem. Przyjœcie na œwiat maleñstwa nape³nia 
dom radosnym gwarem i mi³oœci¹.
W naszej gminie pierwszym nowo narodzonym 
mieszkañcem, który przyszed³ na œwiat wraz z po-
cz¹tkiem roku jest Jan. Z tej okazji Wójt z³o¿y³ 
na rêce szczêœliwych rodziców gratulacje i ¿y-
czenia, wrêczaj¹c upominki dla Jasia, rodziców 
i siostry ma³ego Jasia. 

W ubieg³ym roku na terenie gminy odnotowa-
no 172 urodzeñ oraz 162 zgony. W roku 2020 
wzros³a liczba osób zameldowanych na terenie 
gminy o 155 osób, co daje liczbê 15 389 miesz-
kañców. Najwy¿sz¹ liczbê mieszkañców posia-
da miejscowoœæ Stojad³a z wynikiem 1 161.

Zauwa¿y³eœ zwierzaka,
który potrzebuje pomocy?
zadzwoñ - 25 756 25 40

Uchwa³a Nr XXIV.220.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie zmian w bud- 
¿ecie Gminy Miñsk Mazowiecki na 2021 rok
Uchwa³a Nr XXIV.221.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy Miñsk 
Mazowiecki na lata 2021-2028
Uchwa³a Nr XXIV.222.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie ustalenia 
nazw ulic we wsi Marianka
Uchwa³a Nr XXIV.223.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie przyst¹pie-
nia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego gminy Miñsk Ma-
zowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Dziê-
kowizna i Ignaców pn. „Dziêkowizna i Ignaców  
tereny inwestycyjne"
Uchwa³a Nr XXIV.224.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagos-
podarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazo-
wiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Kró-
lewiec pn. „Królewiec obwodnica pó³noc"
Uchwa³a Nr XXIV.225.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Miñsk 
Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci 
Niedzia³ka Druga pn. „Niedzia³ka Druga inwe-
stycyjna"
Uchwa³a Nr XXIV.226.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Miñsk 
Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci 
Stojad³a pn. „Stojad³a inwestycyjne"
Uchwa³a Nr XXIV.227.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie przyst¹-
pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego gminy Miñsk 
Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci 
Zamienie pn. „Zamienie inwestycyjne”
Uchwa³a Nr XXIV.228.2021 RG Miñsk Mazo-
wiecki z dnia 28 stycznia w sprawie okreœlenia 
kryteriów naboru do publicznych przedszkoli    
i do oddzia³ów przedszkolnych w szko³ach pod-
stawowych oraz do klas pierwszych szkó³ 
podstawowych prowadzonych przez Gminê.

Uchwa³y RG z dn. 28 stycznia MZM 

Informujemy, ¿e dzielnicowy gminy Miñsk 
Mazowiecki aspirant Mariusz Kondraciuk z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Miñsku Mazo-
wieckim przypomina o koniecznoœci umiesz-
czania, w odpowiednio widocznym miejscu, 
tabliczki z numerem porz¹dkowym nierucho-
moœci. Bêdzie to dzia³anie priorytetowe, prze-
prowadzane na terenie gminy w 2021 roku. 
Tabliczki powinne byæ trwale zamocowane do 
elewacji budynki lub do ogrodzenia, w pobli¿u 
furtki lub wjazdu na posesjê. Konsekwencj¹ nie 
umieszczenia tabliczki na nieruchomoœci, mo¿e 
byæ na³o¿enie grzywny w wysokoœci  250 z³. 

W styczniu  w s¹siedzkim powiecie otwockim wykryto dwa ogniska 
wœcieklizny. Prosimy mieszkañców o zachowanie wzmo¿onej ostro¿noœci 

przy kontaktach z dzikimi zwierzêtami. Ponadto nale¿y zatroszczyæ siê 
o terminowe  szczepienia swoich psów i kotów przeciw wœciekliŸnie. 
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Nazwa punktu szczepieñ

Punkt szczepieñ

Gabinet lekarza POZ

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

Przychodnia Zdrowia
Centrum D¹brówki

Adres

ul. Koœciuszki 9
05-300 Miñsk Mazowiecki

ul. Kresowa 65
05-300 Miñsk Mazowiecki

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

ul. D¹brówki 52
05-300 Miñsk Mazowiecki

Numer telefonu

609 103 464
609 169 464

690 310 513

25 740 20 60

516 052 490

Nazwa podmiotu
(RPWDL)

Samodzielny Publiczny Zespó³ 
Opieki Zdrowotnej

w Miñsk Mazowieckim

Specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska
MILMED

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

Centrum Medyczne- 
Diagnostyczne Sp. z o.o.

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

Masz problem z dotarciem 
do punktu szczepieñ ?

Zadzwoñ na infoliniê: 
25 756 25 79

Jak mo¿esz siê zarejestrowaæ na szczepienie?
Zadzwoñ na ca³odobow¹ i bezp³atn¹ infoliniê – 989
lub zarejestruj siê elektronicznie poprzez 
e-Rejestracjê dostêpn¹ na pacjent.gov.pl.

SZCZEPIMY SiÊ!

Z radoœci¹ informujemy, ¿e Powiat Miñski otrzyma³ zaszczytny tytu³ 
„Stolica Kultury Mazowsza" w 2021 r. Gmina Miñsk Mazowiecki ma 
zaszczyt byæ wspó³gospodarzem tego projektu. 
Przygotowaliœmy wspólnie z wszystkimi samorz¹dami naszego po-
wiatu bogat¹ ofertê kulturaln¹, m.in. koncerty, festiwale, przegl¹-
dy, spotkania plenerowe i konkursy, skierowane nie tylko do mie-
szkañców powiatu, ale równie¿ ca³ego województwa mazowiec-
kiego. Mamy nadziejê, ¿e zainteresujemy naszym bogatym progra-
mem mi³oœników kultury spoza regionu, a pandemia nie przeszkodzi 
nam w zrealizowaniu ca³ego zaplanowanego programu.
Nasz wspólny projekt uzyska³ dofinansowanie ze œrodków Samo-
rz¹du Województwa Mazowieckiego.
W tym roku œwiêtowaæ bêdziemy dwa wa¿ne jubileusze: 600-lecie 
nadania praw miejskich miastu Miñsk Mazowiecki i 400-lecie nada-
nia praw miejskich dla Ceg³owa. 
Pragniemy, aby te jubileusze by³y okazj¹ do wyj¹tkowych spotkañ     
i dzia³añ na rzecz kultury. Chcemy wyeksponowaæ dorobek obu wspo-
mnianych miejscowoœci, jak równie¿ innych z powiatu miñskiego.
Wierzymy, ¿e obcowanie z dziedzictwem historycznym i kulturo-
wym naszych ma³ych ojczyzn wzmocni relacje miêdzy nami, a dziêki 
wspó³pracy zyskamy du¿o wiêcej. 
Ju¿ dziœ zachêcamy do aktywnego uczestnictwa w licznych  przed-
siêwziêciach, skierowanych do ró¿nych grup wiekowych.
Serdecznie zapraszamy do œledzenia strony internetowej Gminy 
Miñsk Mazowiecki i Facebook'a, gdzie na bie¿¹co bêdziemy informo-
waæ o zbli¿aj¹cych siê wydarzeniach. 

POWIAT MIÑSKI
„Stolic¹ Kultury Mazowsza"

w 2021 r.

NAJBLI¯SZE  PUNKTY  SZCZEPIEÑ

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

COVID-19
Szanowni Pañstwo, sytuacja w jakiej siê teraz znajdujemy ukazuje jak 
wa¿ne jest budowanie silnych wiêzi spo³ecznych, wzajemne wsparcie 
s¹siedzkie i dostêp do rzetelnych informacji. Dlatego wdra¿amy dedy-
kowan¹ aplikacjê, która bêdzie w stanie zapewniæ wspomniane wy¿ej 
funkcje, a do tego stanie siê narzêdziem u³atwiaj¹cym wszystkim funk-
cjonowanie w naszej gminie. Aplikacja Moja Okolica zosta³a zbudo-
wana z myœl¹ o pog³êbianiu relacji pomiêdzy samorz¹dem terytorialnym 
a spo³ecznoœci¹ lokaln¹, a tak¿e w celu wparcia lokalnych dzia³añ 
biznesowych i komunikacyjnych. Dysponuj¹c ni¹, zawsze bêdziecie 
Pañstwo na bie¿¹co z najwa¿niejszymi informacjami pochodz¹cymi      
z jednostek gminnych takich jak: szko³y, przedszkola, oœrodki pomocy 
spo³ecznej, urz¹d gminy, itp. Dodatkowo bêdziecie mogli zamieœciæ in-
formacje o prowadzonej dzia³alnoœci i oferowanych produktach, a w za-
istnia³ej trudnej sytuacji oferowaæ i otrzymywaæ pomoc od spo³ecznoœci 
lokalnej. Aplikacja pozwoli tak¿e na stworzenie strefy bezpieczeñstwa 
dla naszych najbli¿szych, których opieka wymaga pe³niejszego nadzoru.

To bezp³atna aplikacja, ukierunkowana na budowanie i pog³êbianie 
relacji lokalnych spo³ecznoœci. Przede wszystkim wspiera informacyj-
nie mieszkañców i usprawnia komunikacjê w najbli¿szym s¹siedztwie.  
Wska¿ swoj¹ lokalizacjê i poznaj nastêpuj¹ce modu³y: 
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

US£UGI

KOMUNIKACJA

BEZPIECZEÑSTWO

KALENDARZ WYDARZEÑ

RYNEK

MOI S¥SIEDZI (modu³ wkrótce dostêpny)

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

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

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

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

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

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

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

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

Moja Okolica jest ju¿ aktywna w naszej gminie

Z mroków dziejów  niezbyt dotychczas dobrze zbadanych, wy³a-
nia siê obszar wokó³ Miñska w dokumentacji Ÿród³owej siêgaj¹cej 
co najmniej pocz¹tków w XV w. Pod wzglêdem administracyjnym 
nale¿a³ on do prawobrze¿nej czêœci ziemi czerskiej ksiêstwa mazo-
wieckiego, a pod k¹tem administracji koœcielnej do archidiakonatu 
czerskiego, póŸniej zwanego warszawskim powi¹zanego z najstar-
sz¹ na ziemi polskiej diecezj¹ poznañsk¹, ustanowionej w 968 r. 
Na pocz¹tku XV wieku stolic¹ ksiêstwa by³ jeszcze Czersk, ale nie-
bawem sto³eczne funkcje zacznie pe³niæ Warszawa, która na-

stêpnie ju¿ w XVI w. staje siê stolic¹ Rzeczypospolitej, tak jak to jest 
obecnie. W tamtych odleg³ych czasach obszary nad rzek¹ Mieni¹, 
ale te¿ Œwidrem i Liwcem by³y s³abo zaludnione i na dobre kolo-
nizacja tych obszarów rozpoczê³a siê pod koniec XV stulecia. 
Wczeœniej nie by³o sprzyjaj¹cych warunków z uwagi na peryferyjny 
charakter Mazowsza wschodniego i najazdy plemion pruskich, jaæ-
wieskich  oraz litewskich. W raz z rozwojem osadnictwa zaczê³y 
powstawaæ osady z których czêœæ, jeœli nie od razu to w doœæ szyb-
kim czasie zdobywa³a status miasta. Tak by³o z Liwem  lokowanym 
przed 1421 r. nad rzek¹ Liwiec, podobnie z Miñskiem (1421 r.) 
po³o¿onym nad rzek¹ Srebrn¹ prawym dop³ywem rzeki Mieni i La-
towiczem (1423 r.) nad rzek¹ Œwider. Osada, dziœ znana jako Miñsk 
Mazowiecki, zosta³a miastem, na podstawie dokumentu ksi¹¿ê-
cego wydanego 29 maja 1421 r. w Czersku przez ksiêcia Janusza I 
rycerzowi Janowi (Januszowi) z Goœcieñczyc herbu Prus III.
W XV w. w okolicach Miñska poza Latowiczem funkcjonuje ju¿ 
parafia w Ko³bieli  (erygowana 1422 r.) oraz póŸniej w Ka³uszynie 
(eryg. 1472 r.) i Jakubowie (eryg. 1473 r.). Te erekcje s¹ dowodem,  
¿e ruch osadniczy znacznie siê wzmóg³ w tym stuleciu, a jego 
rozkwit przypadnie na XVI w., gdy nawet w bezpoœrednim s¹-
siedztwie Miñska powsta³o renesansowe miasteczko Sendomierz.
Funkcjonowa³o ono do XVII w. i ostatecznie zosta³o wch³oniête 
przez Miñsk. 

czyli pierwsze osadnictwo na terenach
Gminy Miñsk Mazowiecki i okolic

 PREHISTORIÊ PREHISTORIÊ

 Czêœæ 2

P o d e j r z y j

Materia³ powsta³ dziêki wspó³pracy z Januszem Kuligowskim
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Nazwa punktu szczepieñ

Punkt szczepieñ

Gabinet lekarza POZ

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

Przychodnia Zdrowia
Centrum D¹brówki

Adres

ul. Koœciuszki 9
05-300 Miñsk Mazowiecki

ul. Kresowa 65
05-300 Miñsk Mazowiecki

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

ul. D¹brówki 52
05-300 Miñsk Mazowiecki

Numer telefonu

609 103 464
609 169 464

690 310 513

25 740 20 60

516 052 490

Nazwa podmiotu
(RPWDL)

Samodzielny Publiczny Zespó³ 
Opieki Zdrowotnej

w Miñsk Mazowieckim

Specjalistyczna Przychodnia 
Lekarska
MILMED

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

Centrum Medyczne- 
Diagnostyczne Sp. z o.o.

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

Masz problem z dotarciem 
do punktu szczepieñ ?

Zadzwoñ na infoliniê: 
25 756 25 79

Jak mo¿esz siê zarejestrowaæ na szczepienie?
Zadzwoñ na ca³odobow¹ i bezp³atn¹ infoliniê – 989
lub zarejestruj siê elektronicznie poprzez 
e-Rejestracjê dostêpn¹ na pacjent.gov.pl.

SZCZEPIMY SiÊ!

Z radoœci¹ informujemy, ¿e Powiat Miñski otrzyma³ zaszczytny tytu³ 
„Stolica Kultury Mazowsza" w 2021 r. Gmina Miñsk Mazowiecki ma 
zaszczyt byæ wspó³gospodarzem tego projektu. 
Przygotowaliœmy wspólnie z wszystkimi samorz¹dami naszego po-
wiatu bogat¹ ofertê kulturaln¹, m.in. koncerty, festiwale, przegl¹-
dy, spotkania plenerowe i konkursy, skierowane nie tylko do mie-
szkañców powiatu, ale równie¿ ca³ego województwa mazowiec-
kiego. Mamy nadziejê, ¿e zainteresujemy naszym bogatym progra-
mem mi³oœników kultury spoza regionu, a pandemia nie przeszkodzi 
nam w zrealizowaniu ca³ego zaplanowanego programu.
Nasz wspólny projekt uzyska³ dofinansowanie ze œrodków Samo-
rz¹du Województwa Mazowieckiego.
W tym roku œwiêtowaæ bêdziemy dwa wa¿ne jubileusze: 600-lecie 
nadania praw miejskich miastu Miñsk Mazowiecki i 400-lecie nada-
nia praw miejskich dla Ceg³owa. 
Pragniemy, aby te jubileusze by³y okazj¹ do wyj¹tkowych spotkañ     
i dzia³añ na rzecz kultury. Chcemy wyeksponowaæ dorobek obu wspo-
mnianych miejscowoœci, jak równie¿ innych z powiatu miñskiego.
Wierzymy, ¿e obcowanie z dziedzictwem historycznym i kulturo-
wym naszych ma³ych ojczyzn wzmocni relacje miêdzy nami, a dziêki 
wspó³pracy zyskamy du¿o wiêcej. 
Ju¿ dziœ zachêcamy do aktywnego uczestnictwa w licznych  przed-
siêwziêciach, skierowanych do ró¿nych grup wiekowych.
Serdecznie zapraszamy do œledzenia strony internetowej Gminy 
Miñsk Mazowiecki i Facebook'a, gdzie na bie¿¹co bêdziemy informo-
waæ o zbli¿aj¹cych siê wydarzeniach. 

POWIAT MIÑSKI
„Stolic¹ Kultury Mazowsza"

w 2021 r.

NAJBLI¯SZE  PUNKTY  SZCZEPIEÑ

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

COVID-19
Szanowni Pañstwo, sytuacja w jakiej siê teraz znajdujemy ukazuje jak 
wa¿ne jest budowanie silnych wiêzi spo³ecznych, wzajemne wsparcie 
s¹siedzkie i dostêp do rzetelnych informacji. Dlatego wdra¿amy dedy-
kowan¹ aplikacjê, która bêdzie w stanie zapewniæ wspomniane wy¿ej 
funkcje, a do tego stanie siê narzêdziem u³atwiaj¹cym wszystkim funk-
cjonowanie w naszej gminie. Aplikacja Moja Okolica zosta³a zbudo-
wana z myœl¹ o pog³êbianiu relacji pomiêdzy samorz¹dem terytorialnym 
a spo³ecznoœci¹ lokaln¹, a tak¿e w celu wparcia lokalnych dzia³añ 
biznesowych i komunikacyjnych. Dysponuj¹c ni¹, zawsze bêdziecie 
Pañstwo na bie¿¹co z najwa¿niejszymi informacjami pochodz¹cymi      
z jednostek gminnych takich jak: szko³y, przedszkola, oœrodki pomocy 
spo³ecznej, urz¹d gminy, itp. Dodatkowo bêdziecie mogli zamieœciæ in-
formacje o prowadzonej dzia³alnoœci i oferowanych produktach, a w za-
istnia³ej trudnej sytuacji oferowaæ i otrzymywaæ pomoc od spo³ecznoœci 
lokalnej. Aplikacja pozwoli tak¿e na stworzenie strefy bezpieczeñstwa 
dla naszych najbli¿szych, których opieka wymaga pe³niejszego nadzoru.

To bezp³atna aplikacja, ukierunkowana na budowanie i pog³êbianie 
relacji lokalnych spo³ecznoœci. Przede wszystkim wspiera informacyj-
nie mieszkañców i usprawnia komunikacjê w najbli¿szym s¹siedztwie.  
Wska¿ swoj¹ lokalizacjê i poznaj nastêpuj¹ce modu³y: 
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US£UGI

KOMUNIKACJA

BEZPIECZEÑSTWO

KALENDARZ WYDARZEÑ

RYNEK

MOI S¥SIEDZI (modu³ wkrótce dostêpny)

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

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

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

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

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

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

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

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

Moja Okolica jest ju¿ aktywna w naszej gminie

Z mroków dziejów  niezbyt dotychczas dobrze zbadanych, wy³a-
nia siê obszar wokó³ Miñska w dokumentacji Ÿród³owej siêgaj¹cej 
co najmniej pocz¹tków w XV w. Pod wzglêdem administracyjnym 
nale¿a³ on do prawobrze¿nej czêœci ziemi czerskiej ksiêstwa mazo-
wieckiego, a pod k¹tem administracji koœcielnej do archidiakonatu 
czerskiego, póŸniej zwanego warszawskim powi¹zanego z najstar-
sz¹ na ziemi polskiej diecezj¹ poznañsk¹, ustanowionej w 968 r. 
Na pocz¹tku XV wieku stolic¹ ksiêstwa by³ jeszcze Czersk, ale nie-
bawem sto³eczne funkcje zacznie pe³niæ Warszawa, która na-

stêpnie ju¿ w XVI w. staje siê stolic¹ Rzeczypospolitej, tak jak to jest 
obecnie. W tamtych odleg³ych czasach obszary nad rzek¹ Mieni¹, 
ale te¿ Œwidrem i Liwcem by³y s³abo zaludnione i na dobre kolo-
nizacja tych obszarów rozpoczê³a siê pod koniec XV stulecia. 
Wczeœniej nie by³o sprzyjaj¹cych warunków z uwagi na peryferyjny 
charakter Mazowsza wschodniego i najazdy plemion pruskich, jaæ-
wieskich  oraz litewskich. W raz z rozwojem osadnictwa zaczê³y 
powstawaæ osady z których czêœæ, jeœli nie od razu to w doœæ szyb-
kim czasie zdobywa³a status miasta. Tak by³o z Liwem  lokowanym 
przed 1421 r. nad rzek¹ Liwiec, podobnie z Miñskiem (1421 r.) 
po³o¿onym nad rzek¹ Srebrn¹ prawym dop³ywem rzeki Mieni i La-
towiczem (1423 r.) nad rzek¹ Œwider. Osada, dziœ znana jako Miñsk 
Mazowiecki, zosta³a miastem, na podstawie dokumentu ksi¹¿ê-
cego wydanego 29 maja 1421 r. w Czersku przez ksiêcia Janusza I 
rycerzowi Janowi (Januszowi) z Goœcieñczyc herbu Prus III.
W XV w. w okolicach Miñska poza Latowiczem funkcjonuje ju¿ 
parafia w Ko³bieli  (erygowana 1422 r.) oraz póŸniej w Ka³uszynie 
(eryg. 1472 r.) i Jakubowie (eryg. 1473 r.). Te erekcje s¹ dowodem,  
¿e ruch osadniczy znacznie siê wzmóg³ w tym stuleciu, a jego 
rozkwit przypadnie na XVI w., gdy nawet w bezpoœrednim s¹-
siedztwie Miñska powsta³o renesansowe miasteczko Sendomierz.
Funkcjonowa³o ono do XVII w. i ostatecznie zosta³o wch³oniête 
przez Miñsk. 

czyli pierwsze osadnictwo na terenach
Gminy Miñsk Mazowiecki i okolic

 PREHISTORIÊ PREHISTORIÊ

 Czêœæ 2

P o d e j r z y j

Materia³ powsta³ dziêki wspó³pracy z Januszem Kuligowskim
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu      
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póŸn. zm.) 
oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1,  art. 40,  art. 46 ust. 1, art. 54 ust. 2 us-
tawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodo-
wisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz 
ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z póŸn. 
zm.), zawiadamiam o podjêciu uchwa³y nr XXII.202.2020 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyst¹pienia  do 
sporz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Miñsk Mazowiecki oraz o przyst¹pieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko 
dotycz¹cej projektu ww. zmiany Studium. Granice obszarów objêtych 
zmian¹ Studium okreœlaj¹ za³¹czniki graficzne do uchwa³y. Zaintere-
sowani mog¹ sk³adaæ wnioski dotycz¹ce ww. zmiany Studium oraz 
prognozy.
Wnioski dotycz¹ce zmiany „Studium uwarunkowañ i kierunków zagos-
podarowania przestrzennego Gminy Miñsk Mazowiecki” mog¹ byæ 
sk³adane w terminie do dnia 19 marca 2021 r.
Wnioski mog¹ byæ wnoszone  w formie papierowej lub elektronicznej,    
w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej. Wnioski w for-
mie papierowej nale¿y sk³adaæ w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazo-
wiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 756 
25 11 lub przes³aæ na podany wy¿ej adres. Wnioski w formie elektro-
nicznej mo¿na sk³adaæ za pomoc¹ elektronicznej skrzynki podawczej   
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 
dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne (Dz.U. z 2020 
r. poz. 346 z póŸn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP na adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytka oraz za pomoc¹ poczty elektronicznej na adres 
email: gmina@minskma-zowiecki.pl
Wnosz¹cy wnioski podaje swoje imiê i nazwisko albo nazwê oraz adres 
zamieszkania albo siedziby oraz przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomoœci, której wniosek dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach 
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane      
w terminie do dnia 19 marca 2021 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 
756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ 
œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres email:
Gmina@minskmaz-owiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki.

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany „Studium uwarunkowañ i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Miñsk Mazowiecki”

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm. 
zm.) tj. „W zwi¹zku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka 
województwa, wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego da-
nych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania ak-
tów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego 
dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wol-
noœci osoby, od której dane te pozyskano”.
W zwi¹zku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-
trzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.     
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujê, ¿e:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Urzêdzie 
Gminy w Miñsku Mazowieckim (ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki,
tel. 25 756 25 00).  
2) Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora mo¿e siê 
Pani/Pan kontaktowaæ w nastêpuj¹cy sposób

a) poczt¹ tradycyjn¹ na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Maz.
 b) poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl

1) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu rozpatrzenia sk³adanych wniosków do studium 
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub rozpatrzenia uwag dotycz¹cych 
projektu tego studium (art. 11 pkt. 1 lub 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293.  ze zm. – zwanej dalej „Ustaw¹”) tj. w celu realizacji 
praw oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 11a pkt. 2 
Ustawy;
2) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez okres niezbêdny do realizacji ww. celu z uwz-
glêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 
archiwalnych.
3) Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.
4) Pani/Pana dane osobowych nie bêd¹ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmuj¹cy 
Uniê Europejsk¹, Norwegiê, Liechtenstein i Islandiê).
5) Posiada Pani/Pan prawo do:

 a) dostêpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym ¿e w przypadku gdy dane osobowe nie 
zosta³y zebrane od osoby, której dane dotycz¹, to realizacja prawa do informacji o Ÿródle ich po-
zyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, 
od której dane te pozyskano;
 b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 d) wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ¿e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

1) Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe. Nieprzekazanie danych skutkowaæ 
bêdzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
2) Pani/Pana dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych - firmie AMS CONCEPT Sp. z o. o. ul. M. Kopernika 30 lok. 532, 00-
336 Warszawa, a tak¿e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.

 

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

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

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

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

•WOREK ̄ Ó£TY

•WOREK ZIELONY
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E k o l o g i a w g m i n i e zielona gmina

Zasady segregacji odpadów komunalnych
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki w 2021

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

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

•WOREK BR¥ZOWY

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

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

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

Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu: plastiko-
wymi torbami i butelkami, ubraniami, opadami 
z gumy, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ 
kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim: 
wêglem kamiennym gruboziarnistym, ekogro-
szkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, 
drewnem sezonowanym
Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzeda-
wcy dowodów sprzeda¿y oraz dokumentów 
potwierdzaj¹cych parametry zakupionego 
paliwa (np. certyfikatu).

Terminy wymiany kot³ów, pieców, 
kominków w województwie mazowieckim:

- do 1 stycznia 2023 mieszkañcy województwa 
mazowieckiego musz¹ siê pozbyæ kot³ów nie 
spe³niaj¹cych wymogów emisyjnych ¿adnej    
z klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców       
i kominków nie spe³niaj¹cych kryteriów emisji 
ekoprojektu.
- od 1 stycznia 2028 nie bêdzie mo¿na u¿ytko-
waæ kot³ów spe³niaj¹cych wymogi emisyjne 
klas 3 i 4 ww. normy.
- kot³y 5 klasy wg ww. normy mo¿na u¿ywaæ do 
koñca ich ¿ywotnoœci.
- do koñca 2022 kominki musz¹ zostaæ wymie-
nione, na takie, które spe³niaj¹ wymogi eko-
projektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpowied-
nie urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
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Na podstawie art. 11 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu      
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z póŸn. zm.) 
oraz art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1,  art. 40,  art. 46 ust. 1, art. 54 ust. 2 us-
tawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodo-
wisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz 
ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z póŸn. 
zm.), zawiadamiam o podjêciu uchwa³y nr XXII.202.2020 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2020 r. w sprawie przyst¹pienia  do 
sporz¹dzenia zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodaro-
wania przestrzennego Gminy Miñsk Mazowiecki oraz o przyst¹pieniu 
do przeprowadzenia strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko 
dotycz¹cej projektu ww. zmiany Studium. Granice obszarów objêtych 
zmian¹ Studium okreœlaj¹ za³¹czniki graficzne do uchwa³y. Zaintere-
sowani mog¹ sk³adaæ wnioski dotycz¹ce ww. zmiany Studium oraz 
prognozy.
Wnioski dotycz¹ce zmiany „Studium uwarunkowañ i kierunków zagos-
podarowania przestrzennego Gminy Miñsk Mazowiecki” mog¹ byæ 
sk³adane w terminie do dnia 19 marca 2021 r.
Wnioski mog¹ byæ wnoszone  w formie papierowej lub elektronicznej,    
w tym za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej. Wnioski w for-
mie papierowej nale¿y sk³adaæ w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazo-
wiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 756 
25 11 lub przes³aæ na podany wy¿ej adres. Wnioski w formie elektro-
nicznej mo¿na sk³adaæ za pomoc¹ elektronicznej skrzynki podawczej   
w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji 
dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne (Dz.U. z 2020 
r. poz. 346 z póŸn. zm.): opatrzone kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym albo opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym 
ePUAP na adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: 
/6i99j9rde7/skrytka oraz za pomoc¹ poczty elektronicznej na adres 
email: gmina@minskma-zowiecki.pl
Wnosz¹cy wnioski podaje swoje imiê i nazwisko albo nazwê oraz adres 
zamieszkania albo siedziby oraz przedmiot wniosku oraz oznaczenie 
nieruchomoœci, której wniosek dotyczy.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach 
strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane      
w terminie do dnia 19 marca 2021 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14,  tel. (25) 
756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub za pomoc¹ 
œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres email:
Gmina@minskmaz-owiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk 
Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki.

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia zmiany „Studium uwarunkowañ i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Miñsk Mazowiecki”

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 mar-
ca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2020 r. poz. 293 ze zm. 
zm.) tj. „W zwi¹zku z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka 
województwa, wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego da-
nych osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania ak-
tów planistycznych, o których mowa w ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1 lit. g 
rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w spra-
wie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne roz-
porz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.U. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego 
dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wol-
noœci osoby, od której dane te pozyskano”.
W zwi¹zku z art. 11a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przes-
trzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 ze zm.), realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹-
dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 
ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.     
z 2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” informujê, ¿e:

1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Urzêdzie 
Gminy w Miñsku Mazowieckim (ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki,
tel. 25 756 25 00).  
2) Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora mo¿e siê 
Pani/Pan kontaktowaæ w nastêpuj¹cy sposób

a) poczt¹ tradycyjn¹ na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Maz.
 b) poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl

1) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu rozpatrzenia sk³adanych wniosków do studium 
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy lub rozpatrzenia uwag dotycz¹cych 
projektu tego studium (art. 11 pkt. 1 lub 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo-
darowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293.  ze zm. – zwanej dalej „Ustaw¹”) tj. w celu realizacji 
praw oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 11a pkt. 2 
Ustawy;
2) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez okres niezbêdny do realizacji ww. celu z uwz-
glêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach szczególnych, w tym przepisów 
archiwalnych.
3) Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.
4) Pani/Pana dane osobowych nie bêd¹ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmuj¹cy 
Uniê Europejsk¹, Norwegiê, Liechtenstein i Islandiê).
5) Posiada Pani/Pan prawo do:

 a) dostêpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym ¿e w przypadku gdy dane osobowe nie 
zosta³y zebrane od osoby, której dane dotycz¹, to realizacja prawa do informacji o Ÿródle ich po-
zyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przys³uguje, je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, 
od której dane te pozyskano;
 b) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 c) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 d) wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), w sytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ¿e przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy 
ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych osobowych (RODO);

1) Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe. Nieprzekazanie danych skutkowaæ 
bêdzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
2) Pani/Pana dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych - firmie AMS CONCEPT Sp. z o. o. ul. M. Kopernika 30 lok. 532, 00-
336 Warszawa, a tak¿e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów prawa.
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•WOREK NIEBIESKI 
Papier, tektura
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papie-
rowe. Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ 
obok worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe opako-
wania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru termicznego i fak-
sowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, pieluch itp.); opa-
kowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, odpadów budowlanych.

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

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

•WOREK ̄ Ó£TY

•WOREK ZIELONY
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E k o l o g i a w g m i n i e zielona gmina

Zasady segregacji odpadów komunalnych
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki w 2021

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

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

•WOREK BR¥ZOWY

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

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

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

Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu: plastiko-
wymi torbami i butelkami, ubraniami, opadami 
z gumy, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ 
kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim: 
wêglem kamiennym gruboziarnistym, ekogro-
szkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, 
drewnem sezonowanym
Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzeda-
wcy dowodów sprzeda¿y oraz dokumentów 
potwierdzaj¹cych parametry zakupionego 
paliwa (np. certyfikatu).

Terminy wymiany kot³ów, pieców, 
kominków w województwie mazowieckim:

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



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

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

DOM POGRZEBOWY

Bia³kowskiB

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

w Miñsku Mazowieckim i ca³ym powiecie od 20 lat 

Per³y
Ceramiki UE

2018

The Pearls
of Ceramics EU

ul. Pi³sudskiego 41/43
Miñsk Mazowiecki

tel. 602 292 006
www.argoag.pl

KOLEKCJA
VAKER

£AZIENKI

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

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

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

tel. 25 758 11 58

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

https://www.facebook.com/brateksklepzielarski

 minsk.mazowiecki@rcu.pl

Pierwsza prawdziwa

multiagencja w Miñsku

30 TOWARZYSTW
Miñsk Maz. ul. Pi³sudskiego 32

tel.784 810 310

Jak szybko sprzedaæ
dom, mieszkanie, dzia³kê?

Pokazuj¹c swoj¹ ofertê  na zdjêciu lotniczym!

Teraz jeden wylot150,-
604 44 22 45 jacek@modelex.pl
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t w o j a   GMINA

PIT
twój

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

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

Antoni Janusz Piechoski
Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Twój podatek wesprze:

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

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y
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Nowo budowany budynek szko³y jest ju¿ w tak zwanym stanie surowym zamkniêtym.
Wiêkszoœæ powa¿nych prac murarskich zosta³a zakoñczona, budynek jest zabezpieczony 
przykryciem dachowym, otwory okienne i drzwiowe s¹ wyposa¿one w docelow¹ stolarkê.
Istotne prace uda³o siê wykonaæ przed oczywist¹ zmian¹ pogody. Ten stan pozwala na prowa-
dzenie w dobrych warunkach prac instalacyjnych i wykoñczeniowych wewn¹trz budynku. 

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

rozbudowa 
Szko³y Podstawowej

w Hucie Miñskiej

rozbudowa 
Szko³y Podstawowej

w Hucie Miñskiej

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y - i n w e s t y c j e
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W dniu 9.02.2021 roku Gmina Miñsk Mazowiecki reprezento-
wana przez Wójta Gminy Antoniego Janusza Piechoskiego 
podpisa³a umowy na realizacjê zadañ inwestycyjnych w zakresie 
budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w czêœci miejsco-
woœci: ul. S³onecznej, ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów,        
ul. Cichej w Osinach, ul. Jaœminowej i ul. Spacerowej w Budach 
Janowskich.

Zakres rzeczowy:
Kana³ grawitacyjny PVC DN200 Sn8 - 
2078,5 m + 773,0 m = 2851,5 m
Kana³ t³oczony PEHD PN10 kl. 100 DN90 - 99,5 m
Kana³ t³oczony PEHD PN10 kl. 100 DN110 - 549,0 m

Przepompownia œcieków P1 - 1 kpl.
Przepompownia œcieków P2 - 1 kpl.

Pod³¹czenia kanalizacyjne - lokalizacja przy³¹cza w pasie drogo-
wym - zakoñczone korkiem w jej granicy oraz przy³¹cza ciœnie-
niowe (kompletne pompownie przydomowe z armatur¹ hydra-
uliczn¹ i sterownicz¹,  z wykonaniem zasilenia z wewnêtrznej 
instalacji elektrycznej).

Kana³ grawitacyjny PVC DN160 Sn8 - 284,0 m
Kana³ grawitacyjny PVC DN200 Sn8 - 16,5 m
Kana³ ciœnieniowy PEHD DN50 - 543,0 m

Przydomowe przepompownie cieków - 5 szt.

rozpoczête prace nad zadaniami inwestycyjnymi 2021

Nadrzêdnym celem przedsiêwziêcia jest podniesienie 
atrakcyjnoœci inwestycyjnej gminy Miñsk Mazowiecki, 

przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu
œrodowiska poprzez wyposa¿enie gminy 

w kanalizacjê sanitarn¹, co zapewni poprawê 
gospodarki wodno-œciekowej

oraz jej uporz¹dkowanie, a w koñcowym efekcie 
wp³ynie na poprawê jakoœci

¿ycia mieszkañców
Wartoœæ robót 1 840 621,20 z³
termin realizacji sierpieñ 2021
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Je¿eli z jakiegoœ powodu nie jesteœcie jeszcze Pañstwo 
zameldowani w naszej gminie, ale tu mieszkacie, nie jest to 
¿adn¹ przeszkod¹ we wskazaniu w deklaracji aktualnego 
miejsca zamieszkania w gminie Miñsk Mazowiecki.

Antoni Janusz Piechoski
Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Twój podatek wesprze:

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

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y
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Nowo budowany budynek szko³y jest ju¿ w tak zwanym stanie surowym zamkniêtym.
Wiêkszoœæ powa¿nych prac murarskich zosta³a zakoñczona, budynek jest zabezpieczony 
przykryciem dachowym, otwory okienne i drzwiowe s¹ wyposa¿one w docelow¹ stolarkê.
Istotne prace uda³o siê wykonaæ przed oczywist¹ zmian¹ pogody. Ten stan pozwala na prowa-
dzenie w dobrych warunkach prac instalacyjnych i wykoñczeniowych wewn¹trz budynku. 

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

rozbudowa 
Szko³y Podstawowej

w Hucie Miñskiej

rozbudowa 
Szko³y Podstawowej

w Hucie Miñskiej

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y - i n w e s t y c j e
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W dniu 9.02.2021 roku Gmina Miñsk Mazowiecki reprezento-
wana przez Wójta Gminy Antoniego Janusza Piechoskiego 
podpisa³a umowy na realizacjê zadañ inwestycyjnych w zakresie 
budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy w czêœci miejsco-
woœci: ul. S³onecznej, ul. Wojska Polskiego w Kolonii Janów,        
ul. Cichej w Osinach, ul. Jaœminowej i ul. Spacerowej w Budach 
Janowskich.

Zakres rzeczowy:
Kana³ grawitacyjny PVC DN200 Sn8 - 
2078,5 m + 773,0 m = 2851,5 m
Kana³ t³oczony PEHD PN10 kl. 100 DN90 - 99,5 m
Kana³ t³oczony PEHD PN10 kl. 100 DN110 - 549,0 m

Przepompownia œcieków P1 - 1 kpl.
Przepompownia œcieków P2 - 1 kpl.

Pod³¹czenia kanalizacyjne - lokalizacja przy³¹cza w pasie drogo-
wym - zakoñczone korkiem w jej granicy oraz przy³¹cza ciœnie-
niowe (kompletne pompownie przydomowe z armatur¹ hydra-
uliczn¹ i sterownicz¹,  z wykonaniem zasilenia z wewnêtrznej 
instalacji elektrycznej).

Kana³ grawitacyjny PVC DN160 Sn8 - 284,0 m
Kana³ grawitacyjny PVC DN200 Sn8 - 16,5 m
Kana³ ciœnieniowy PEHD DN50 - 543,0 m

Przydomowe przepompownie cieków - 5 szt.

rozpoczête prace nad zadaniami inwestycyjnymi 2021

Nadrzêdnym celem przedsiêwziêcia jest podniesienie 
atrakcyjnoœci inwestycyjnej gminy Miñsk Mazowiecki, 

przy równoczesnej ochronie i poprawie stanu
œrodowiska poprzez wyposa¿enie gminy 

w kanalizacjê sanitarn¹, co zapewni poprawê 
gospodarki wodno-œciekowej

oraz jej uporz¹dkowanie, a w koñcowym efekcie 
wp³ynie na poprawê jakoœci

¿ycia mieszkañców
Wartoœæ robót 1 840 621,20 z³
termin realizacji sierpieñ 2021
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Opracowanie dzia³u - JMJ

Trwa jeszcze nabór wniosków o dofinan-
sowanie domowych instalacji PV. Z³o¿enie 
wniosku jest mo¿liwe na stronie gov.pl po 
zalogowaniu siê do panelu Mój GOV i wy-
braniu e-us³ugi „Skorzystaj z programu Mój 
pr¹d”. Ubiegaæ siê o czêœciow¹ refundacjê 
kosztów inwestycji mo¿e ka¿dy, kto w ubieg-
³ym lub w tym roku zbudowa³, uruchomi³       
i pod³¹czy³ do ogólnopolskiej sieci energe-
tycznej PGE swoj¹ przydomow¹ instalacjê 
fotowoltaiczn¹. Maksymalna kwota, jak¹ mo-
¿emy otrzymaæ to ok. 5 tys. z³. „Mój pr¹d” po-
krywa do po³owy koszty zakupu i monta¿u 
instalacji  fotowoltaicznych. Program jest dofi-
nansowany z bud¿etu Pañstwa, ale pula dofin-
ansowañ powoli siê wyczerpuje. 

Program „Mój pr¹d”

jeszcze aktualny!
Czy wiesz, ¿e...

Rekreacyjna jazda rowerem uznawana 
jest za bardzo zdrowy i bezpieczny spo-
sób spêdzania wolnego czasu. Je¿eli 
jeŸdzi siê po drogach z ma³ym ruchem 
samochodów lub po leœnych œcie¿kach, 
jest to godna polecenia forma rekreacji. 
Przeciêtny u¿ytkownik roweru podczas 
jazdy na dystansie 50 km, po utwar-
dzonej nawierzchni drogi jad¹c z umiar-
kowan¹ prêdkoœci¹ 20-25 km/godzinê 
spali a¿ 2500 kcal. To jest tyle, ile ma 10 
p¹czków z lukrem...
JeŸdzijmy przez ca³y rok rowerem!

InnogyGo to dzia³aj¹ca od kwietnia 2019 roku 
wypo¿yczalnia aut elektrycznych. Blisko 500 sa-
mochodów BMWi3 mo¿na wypo¿yczaæ za poœred-
nictwem aplikacji w Warszawie i Zakopanem.
W³aœciciel Innogy Polska – niemiecki koncern 
E.ON szuka chêtnego do przejêcia biznesu, który 
miesiêcznie generuje kilkaset tysiêcy z³otych strat. 
Dlatego E.ON chce skupiæ siê na podstawowej 
dzia³alnoœci, czyli sprzeda¿y i dystrybucji energii. 
Koszty utrzymania aut poch³aniaj¹ miesiêcznie 1,5 
mln z³. Kolejne 100 tys. z³ kosztuje przewo¿enie aut 
do najczêstszych miejsc wypo¿yczenia oraz na myjniê 
i do warsztatów. Utrzymanie systemu zamyka³o  siê    
w kwocie 1,8 mln z³ miesiêcznie.
Dodatkowo Innogy musi utrzymywaæ w³asne stacje 
³adowania, które kupi³o na pocz¹tku dzia³alnoœci, 
ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê ogólnodostêpnych 
punktów ³adowania w Stolicy. 
Miniony rok przyniós³ du¿e straty z powodu pan-
demii korono wirusa. Do zmniejszenia obrotów 
przyczyni³a siê te¿ nieprzemyœlana decyzja opera-
tora o podwy¿ce cen wynajmu. Elektryczne samo-
chody ju¿ dziœ s¹ sukcesywnie wycofywane z war-
szawskich ulic. Aplikacja, która s³u¿y do obs³ugi 
wypo¿yczanego auta, te¿ ma zablokowan¹ opcjê 
zak³adania nowych kont.
BMW, które jeszcze stoj¹ w Stolicy mo¿na wypo¿y-
czaæ do 15 marca. Kto ma za³o¿one konto i chce 
jeszcze siê przejechaæ elektrycznym samochodem 
ma niewiele czasu na realizacjê tego pomys³u.

zielona gmina

E-mobilnoœæ

Zakoñczenie dzia³alnoœci innogyGo!

Czy w ma³ym budynku, gdzie jest za³o-
¿ona instalacja grzewcza oparta na kotle 
wielopaliwowym i grzejnikach warto in-
westowaæ w  now¹ pompê ciep³a? Nie 
warto! Koszty u¿ytkowania takiej insta-
lacji, bez inwestycji w nowy sprzêt, 
bêd¹ porównywalne z eksploatacj¹ stare-
go systemu. Powodem tego jest tem-
peratura grzejników. Z regu³y to jest 35-
50 stopni Celsjusza. A pompa ciep³a 
pracuje z najwiêksz¹ sprawnoœci¹, 
je¿eli temperatura czynnika roboczego 
nie przekracza 25 stopni. Idealnym od-
biornikiem jest instalacja ogrzewania 
pod³ogowego, a nie grzejniki wodne. 

Czy pompa ciep³a 
jest zawsze 
dobrym wyborem?
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Warunkiem uzyskania prawa do œwiadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. bêdzie 
z³o¿enie wniosku. Wniosek o ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego nale¿y z³o¿yæ 
do gminnego organu w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Miesz-
kañcy Gminy Miñsk Mazowiecki sk³adaj¹ wniosek do Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 
w Miñsku Mazowieckim przy ul. Che³moñskiego 55.

Najbli¿szy okres œwiadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+”
bêdzie trwa³ od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego na nowy okres œwiadczeniowy 
rozpoczynaj¹cy siê 1 czerwca 2021 r. bêdzie mo¿na sk³adaæ ju¿ od 1 lutego drog¹ elektro-
niczn¹, a od 1 kwietnia drog¹ tradycyjn¹ papierowo w urzêdzie lub za poœrednictwem poczty.
Wnioski drog¹ elektroniczn¹ bêdzie mo¿na z³o¿yæ:
• za poœrednictwem Portalu Informacyjno-Us³ugowego Empatia na stronie 
https://empatia.mpips.gov.pl/,
• przez bankowoœæ elektroniczn¹ oraz
• portal PUE ZUS.
Jeœli osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenie z³o¿y kompletny i prawid³owo wype³niony wniosek    
o œwiadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie 
œwiadczenia wychowawczego oraz wyp³ata przyznanego œwiadczenia za miesi¹c czerwiec 
nast¹pi najpóŸniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ci¹g³oœæ wyp³aty œwiadczenia od 
pierwszego miesi¹ca nowego okresu.
W przypadku kompletnych i prawid³owo wype³nionych wniosków z³o¿onych w okresie od 1 
maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wyp³ata przyznanego œwiadczenia za miesi¹c 
czerwiec i lipiec nast¹pi nie póŸniej ni¿ do 31 lipca 2021 r.
W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenie wychowawcze z³o¿y wniosek wraz     
z wymaganymi dokumentami w okresie od  1 czerwca do 30 czerwca 2021 r., ustalenie oraz 
wyp³ata przyznanego œwiadczenia za miesi¹c czerwiec, lipiec i sierpieñ, nast¹pi nie póŸniej 
ni¿ do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Jeœli osoba z³o¿y wniosek w póŸniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), œwiadczenie wy-
chowawcze zostanie przyznane i wyp³acone od miesi¹ca z³o¿enia wniosku.
W zwi¹zku z tym, tylko z³o¿enie wniosku do koñca czerwca 2021 r. bêdzie gwarantowa³o, ¿e 
œwiadczenie wychowawcze zostanie wyp³acone z wyrównaniem od 1 czerwca.

NOWE TERMINY SK£ADANIA WNIOSKÓW

O ŒWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

GOPSGOPS

Pozna j S i eb i e

Zasady i terminy sk³adania i rozpatrywania wniosków
o œwiadczenie wychowawcze w 2021 r.

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

- Czy liczysz siê z innymi?
- Czy w razie czego potrafisz siê broniæ?
- Czy potrafisz zaakceptowaæ w³asne i cudze niedoskona³oœci?
- Czy zamiast pomy³ki traktowanej jako pora¿kê, potrafisz 
dostrzec w niej okazjê do nauczenia siê czegoœ nowego
- Czy potrafisz wybaczyæ innym i sobie?

Sporo tych pytañ, ale szczere odpowiedzi na nie pozwalaj¹ alko-
holikowi poznaæ siebie pod k¹tem zachowañ w wa¿nych sprawach 
¿yciowych.
Aby poznaæ siebie dok³adnie alkoholik powinien zrobiæ w³asny 
gruntowny obrachunek moralny.
Alkoholicy zrzeszeni we Wspólnocie Anonimowych Alkoholi-
ków robi¹ to w ramach czwartego kroku.
Ludzie uzale¿nieni od alkoholu stosuj¹ wiele mechanizmów 
obronnych. Mechanizmy te pozwalaj¹ zaprzeczaæ uzale¿nieniu, 
uciec od samego siebie, swoich myœli, uczuæ, postaw, wartoœci, re-
aliów swojego aktualnego po³o¿enia.
Odwa¿ny i gruntowny obrachunek moralny pozwala alkoholikowi 
POZNAÆ SIEBIE, takim jaki jest i rozpocz¹æ pracê nad usuwa-
niem wad swojego charakteru, zwi¹zanych z alkoholowym stero-
waniem w³asnymi uczuciami i zachowaniami, a to jest pocz¹tek 
drogi zwanej TRZE•WIENIEM.

Alkoholikom, którzy trafiaj¹ do terapeuty uzale¿nieñ, zadaje siê pytanie:
Co Ci jeszcze ten alkohol za³atwia? Czêsto zdarza siê, ¿e alkoholik nie zna 
prawdziwej odpowiedzi na to pytanie. Wtedy dostaje zadanie: Poznaj siebie! 
Dla u³atwienia dostaje pytania, które powinny mu w tym pomóc:

- Czy bierzesz odpowiedzialnoœæ za to, co wchodzi w zakres Twoich 
obowi¹zków?
- Czy pozwalasz innym braæ odpowiedzialnoœæ za, co nale¿y do ich 
obowi¹zków?

W kolejnych miesi¹cach bêdzie obowi¹zy-
wa³ nastêpuj¹cy mechanizm:

• w przypadku z³o¿enia kompletnego 
wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 
2021 r., przyznanie œwiadczenia nastêpu-
je za miesi¹ce od lipca, a wyp³ata przyz-
nanego œwiadczenia nast¹pi najpóŸniej 
do dnia 30 wrzeœnia 2021 r.,

• w przypadku z³o¿enia kompletnego 
wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 
sierpnia, przyznanie œwiadczenia nastê-
puje za miesi¹ce od sierpnia, a wyp³ata 
przyznanego œwiadczenia nast¹pi najpóŸ-
niej do 31 paŸdziernika 2021r.,

• w przypadku z³o¿enia wniosku na no-
wy okres w kolejnych miesi¹cach, œwiad-
czenie bêdzie przyznawane od miesi¹ca,      
w którym rodzic z³o¿y wniosek, a wyp³aty 
przyznanego œwiadczenia realizowane 
bêd¹ co miesi¹c na bie¿¹co.
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Opracowanie dzia³u - JMJ

Trwa jeszcze nabór wniosków o dofinan-
sowanie domowych instalacji PV. Z³o¿enie 
wniosku jest mo¿liwe na stronie gov.pl po 
zalogowaniu siê do panelu Mój GOV i wy-
braniu e-us³ugi „Skorzystaj z programu Mój 
pr¹d”. Ubiegaæ siê o czêœciow¹ refundacjê 
kosztów inwestycji mo¿e ka¿dy, kto w ubieg-
³ym lub w tym roku zbudowa³, uruchomi³       
i pod³¹czy³ do ogólnopolskiej sieci energe-
tycznej PGE swoj¹ przydomow¹ instalacjê 
fotowoltaiczn¹. Maksymalna kwota, jak¹ mo-
¿emy otrzymaæ to ok. 5 tys. z³. „Mój pr¹d” po-
krywa do po³owy koszty zakupu i monta¿u 
instalacji  fotowoltaicznych. Program jest dofi-
nansowany z bud¿etu Pañstwa, ale pula dofin-
ansowañ powoli siê wyczerpuje. 

Program „Mój pr¹d”

jeszcze aktualny!
Czy wiesz, ¿e...

Rekreacyjna jazda rowerem uznawana 
jest za bardzo zdrowy i bezpieczny spo-
sób spêdzania wolnego czasu. Je¿eli 
jeŸdzi siê po drogach z ma³ym ruchem 
samochodów lub po leœnych œcie¿kach, 
jest to godna polecenia forma rekreacji. 
Przeciêtny u¿ytkownik roweru podczas 
jazdy na dystansie 50 km, po utwar-
dzonej nawierzchni drogi jad¹c z umiar-
kowan¹ prêdkoœci¹ 20-25 km/godzinê 
spali a¿ 2500 kcal. To jest tyle, ile ma 10 
p¹czków z lukrem...
JeŸdzijmy przez ca³y rok rowerem!

InnogyGo to dzia³aj¹ca od kwietnia 2019 roku 
wypo¿yczalnia aut elektrycznych. Blisko 500 sa-
mochodów BMWi3 mo¿na wypo¿yczaæ za poœred-
nictwem aplikacji w Warszawie i Zakopanem.
W³aœciciel Innogy Polska – niemiecki koncern 
E.ON szuka chêtnego do przejêcia biznesu, który 
miesiêcznie generuje kilkaset tysiêcy z³otych strat. 
Dlatego E.ON chce skupiæ siê na podstawowej 
dzia³alnoœci, czyli sprzeda¿y i dystrybucji energii. 
Koszty utrzymania aut poch³aniaj¹ miesiêcznie 1,5 
mln z³. Kolejne 100 tys. z³ kosztuje przewo¿enie aut 
do najczêstszych miejsc wypo¿yczenia oraz na myjniê 
i do warsztatów. Utrzymanie systemu zamyka³o  siê    
w kwocie 1,8 mln z³ miesiêcznie.
Dodatkowo Innogy musi utrzymywaæ w³asne stacje 
³adowania, które kupi³o na pocz¹tku dzia³alnoœci, 
ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê ogólnodostêpnych 
punktów ³adowania w Stolicy. 
Miniony rok przyniós³ du¿e straty z powodu pan-
demii korono wirusa. Do zmniejszenia obrotów 
przyczyni³a siê te¿ nieprzemyœlana decyzja opera-
tora o podwy¿ce cen wynajmu. Elektryczne samo-
chody ju¿ dziœ s¹ sukcesywnie wycofywane z war-
szawskich ulic. Aplikacja, która s³u¿y do obs³ugi 
wypo¿yczanego auta, te¿ ma zablokowan¹ opcjê 
zak³adania nowych kont.
BMW, które jeszcze stoj¹ w Stolicy mo¿na wypo¿y-
czaæ do 15 marca. Kto ma za³o¿one konto i chce 
jeszcze siê przejechaæ elektrycznym samochodem 
ma niewiele czasu na realizacjê tego pomys³u.

zielona gmina

E-mobilnoœæ

Zakoñczenie dzia³alnoœci innogyGo!

Czy w ma³ym budynku, gdzie jest za³o-
¿ona instalacja grzewcza oparta na kotle 
wielopaliwowym i grzejnikach warto in-
westowaæ w  now¹ pompê ciep³a? Nie 
warto! Koszty u¿ytkowania takiej insta-
lacji, bez inwestycji w nowy sprzêt, 
bêd¹ porównywalne z eksploatacj¹ stare-
go systemu. Powodem tego jest tem-
peratura grzejników. Z regu³y to jest 35-
50 stopni Celsjusza. A pompa ciep³a 
pracuje z najwiêksz¹ sprawnoœci¹, 
je¿eli temperatura czynnika roboczego 
nie przekracza 25 stopni. Idealnym od-
biornikiem jest instalacja ogrzewania 
pod³ogowego, a nie grzejniki wodne. 

Czy pompa ciep³a 
jest zawsze 
dobrym wyborem?
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Warunkiem uzyskania prawa do œwiadczenia wychowawczego od 1 czerwca 2021 r. bêdzie 
z³o¿enie wniosku. Wniosek o ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego nale¿y z³o¿yæ 
do gminnego organu w³aœciwego ze wzglêdu na miejsce zamieszkania wnioskodawcy. Miesz-
kañcy Gminy Miñsk Mazowiecki sk³adaj¹ wniosek do Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej 
w Miñsku Mazowieckim przy ul. Che³moñskiego 55.

Najbli¿szy okres œwiadczeniowy w ramach programu "Rodzina 500+”
bêdzie trwa³ od 1 czerwca 2021 r. do 31 maja 2022 r.

Wnioski o ustalenie prawa do œwiadczenia wychowawczego na nowy okres œwiadczeniowy 
rozpoczynaj¹cy siê 1 czerwca 2021 r. bêdzie mo¿na sk³adaæ ju¿ od 1 lutego drog¹ elektro-
niczn¹, a od 1 kwietnia drog¹ tradycyjn¹ papierowo w urzêdzie lub za poœrednictwem poczty.
Wnioski drog¹ elektroniczn¹ bêdzie mo¿na z³o¿yæ:
• za poœrednictwem Portalu Informacyjno-Us³ugowego Empatia na stronie 
https://empatia.mpips.gov.pl/,
• przez bankowoœæ elektroniczn¹ oraz
• portal PUE ZUS.
Jeœli osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenie z³o¿y kompletny i prawid³owo wype³niony wniosek    
o œwiadczenie wychowawcze na nowy okres w terminie do 30 kwietnia 2021 r., przyznanie 
œwiadczenia wychowawczego oraz wyp³ata przyznanego œwiadczenia za miesi¹c czerwiec 
nast¹pi najpóŸniej do 30 czerwca 2021r. - co gwarantuje ci¹g³oœæ wyp³aty œwiadczenia od 
pierwszego miesi¹ca nowego okresu.
W przypadku kompletnych i prawid³owo wype³nionych wniosków z³o¿onych w okresie od 1 
maja do 31 maja 2021 r., ustalenie prawa oraz wyp³ata przyznanego œwiadczenia za miesi¹c 
czerwiec i lipiec nast¹pi nie póŸniej ni¿ do 31 lipca 2021 r.
W przypadku gdy osoba ubiegaj¹ca siê o œwiadczenie wychowawcze z³o¿y wniosek wraz     
z wymaganymi dokumentami w okresie od  1 czerwca do 30 czerwca 2021 r., ustalenie oraz 
wyp³ata przyznanego œwiadczenia za miesi¹c czerwiec, lipiec i sierpieñ, nast¹pi nie póŸniej 
ni¿ do dnia 31 sierpnia 2021 r.
Jeœli osoba z³o¿y wniosek w póŸniejszym terminie (po 30 czerwca 2021 r.), œwiadczenie wy-
chowawcze zostanie przyznane i wyp³acone od miesi¹ca z³o¿enia wniosku.
W zwi¹zku z tym, tylko z³o¿enie wniosku do koñca czerwca 2021 r. bêdzie gwarantowa³o, ¿e 
œwiadczenie wychowawcze zostanie wyp³acone z wyrównaniem od 1 czerwca.

NOWE TERMINY SK£ADANIA WNIOSKÓW

O ŒWIADCZENIE WYCHOWAWCZE 

GOPSGOPS

Pozna j S i eb i e

Zasady i terminy sk³adania i rozpatrywania wniosków
o œwiadczenie wychowawcze w 2021 r.

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

- Czy liczysz siê z innymi?
- Czy w razie czego potrafisz siê broniæ?
- Czy potrafisz zaakceptowaæ w³asne i cudze niedoskona³oœci?
- Czy zamiast pomy³ki traktowanej jako pora¿kê, potrafisz 
dostrzec w niej okazjê do nauczenia siê czegoœ nowego
- Czy potrafisz wybaczyæ innym i sobie?

Sporo tych pytañ, ale szczere odpowiedzi na nie pozwalaj¹ alko-
holikowi poznaæ siebie pod k¹tem zachowañ w wa¿nych sprawach 
¿yciowych.
Aby poznaæ siebie dok³adnie alkoholik powinien zrobiæ w³asny 
gruntowny obrachunek moralny.
Alkoholicy zrzeszeni we Wspólnocie Anonimowych Alkoholi-
ków robi¹ to w ramach czwartego kroku.
Ludzie uzale¿nieni od alkoholu stosuj¹ wiele mechanizmów 
obronnych. Mechanizmy te pozwalaj¹ zaprzeczaæ uzale¿nieniu, 
uciec od samego siebie, swoich myœli, uczuæ, postaw, wartoœci, re-
aliów swojego aktualnego po³o¿enia.
Odwa¿ny i gruntowny obrachunek moralny pozwala alkoholikowi 
POZNAÆ SIEBIE, takim jaki jest i rozpocz¹æ pracê nad usuwa-
niem wad swojego charakteru, zwi¹zanych z alkoholowym stero-
waniem w³asnymi uczuciami i zachowaniami, a to jest pocz¹tek 
drogi zwanej TRZE•WIENIEM.

Alkoholikom, którzy trafiaj¹ do terapeuty uzale¿nieñ, zadaje siê pytanie:
Co Ci jeszcze ten alkohol za³atwia? Czêsto zdarza siê, ¿e alkoholik nie zna 
prawdziwej odpowiedzi na to pytanie. Wtedy dostaje zadanie: Poznaj siebie! 
Dla u³atwienia dostaje pytania, które powinny mu w tym pomóc:

- Czy bierzesz odpowiedzialnoœæ za to, co wchodzi w zakres Twoich 
obowi¹zków?
- Czy pozwalasz innym braæ odpowiedzialnoœæ za, co nale¿y do ich 
obowi¹zków?

W kolejnych miesi¹cach bêdzie obowi¹zy-
wa³ nastêpuj¹cy mechanizm:

• w przypadku z³o¿enia kompletnego 
wniosku w okresie od 1 lipca do 31 lipca 
2021 r., przyznanie œwiadczenia nastêpu-
je za miesi¹ce od lipca, a wyp³ata przyz-
nanego œwiadczenia nast¹pi najpóŸniej 
do dnia 30 wrzeœnia 2021 r.,

• w przypadku z³o¿enia kompletnego 
wniosku w okresie od 1 sierpnia do 31 
sierpnia, przyznanie œwiadczenia nastê-
puje za miesi¹ce od sierpnia, a wyp³ata 
przyznanego œwiadczenia nast¹pi najpóŸ-
niej do 31 paŸdziernika 2021r.,

• w przypadku z³o¿enia wniosku na no-
wy okres w kolejnych miesi¹cach, œwiad-
czenie bêdzie przyznawane od miesi¹ca,      
w którym rodzic z³o¿y wniosek, a wyp³aty 
przyznanego œwiadczenia realizowane 
bêd¹ co miesi¹c na bie¿¹co.
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Opracowa³a Marta Zaj¹c

Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Stojad³ach w lutym za-
prosi³a Czytelników do wielu ciekawych dzia³añ.
Na pocz¹tek dzieñ pozytywnego myœlenia, wystawka "pozytywnych ksi¹¿ek" i cytaty 
motywuj¹ce. Kolejne dzia³ania zwi¹zane by³y z dniem bezpiecznego internetu. 
Przygotowaliœmy wystawkê ksi¹¿ek, gazetkê z zasadami bezpiecznego korzystania     
z sieci, a tak¿e konkurs, polegaj¹cy na zeskanowaniu qr-kodów i rozwi¹zaniu quizu.
Zwyciêzcami konkursu zosta³y p. Aleksandra i p. Dorota. Dla dzieci i m³odzie¿y przy-
gotowaliœmy film o zasadach zachowania siê w internecie, na forach i grupach dysku-
syjnych. "Randka w ciemno z ksi¹¿k¹" to kolejne dzia³anie zwi¹zane z Walentynkami. 
Czytelnicy maj¹ mo¿liwoœæ wypo¿yczenia w "ciemno" ksi¹¿ki o mi³oœci, na profilu 
facebookowym biblioteki og³osiliœmy konkurs zwi¹zany z Walentynkami.
A na koniec Dzieñ Jêzyka Ojczystego. Przy wspó³pracy ze Szko³¹ Podstawow¹ im. 
Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego i Przewodnicz¹cym Rady Gminy Miñsk Mazowiecki  
p. Przemys³awem Wojd¹ zapraszamy do wspólnego œwiêtowania Dnia Jêzyka Ojczys-
tego. W ramach obchodów przygotowaliœmy konkurs recytatorski dla dzieci klas I-III 
szkó³ podstawowych z terenu gminy Miñsk Mazowiecki, grê internetow¹ "Œladami 
Noblistów" dla m³odzie¿y i osób doros³ych oraz spotkanie autorskie online dla 
uczniów klas IV-VI szkó³ podstawowych. 
Wiêcej informacji na stronie internetowej  www.bp-gminamm.pl 

Publiczne Przedszkole AKWARELKA - Nowe Osiny, ul. Piêkna 21

tel. 25 759 25 51     HTTP.//AKWARELKAPRZEDSZKOLE.SUPERSZKOLA.PL

Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022 - nabór trwa od 2 do 15 marca

Tak wiele zawdziêczamy naszym Babciom i Dziadkom, dlatego przedszkolaki        
z Akwarelki uczci³y ten dzieñ w szczególny sposób. S¹ to œwiêta, które daj¹ naszym 
najbli¿szym wiele ciep³a, radoœci i mi³oœci, wnuczêta mog¹ okazaæ swój szacunek. 
Rêcznie zrobione upominki, piosenka, wierszyk - na tê okazjê ka¿dy prezent jest 
dobry. Wa¿ne, ¿eby by³ to prezent od serca, bo takie najbardziej ceni¹ sobie Babcie   
i Dziadkowie.
21 stycznia w piêknie udekorowanym holu przedszkola, dzieci  z grupy 4-latków 
Gumisie, natomiast 22 stycznia 5-latki Muminki, oraz 27 stycznia 3-latki Smerfy, ze 
swoimi wychowawczyniami przygotowa³y program artystyczny z wierszykami, pio-
senkami i ¿yczeniami. W odœwiêtnych strojach wyst¹pi³y dla swoich najbli¿szych.
W tym roku z powodu pandemii nie mogliœmy zaprosiæ najukochañszych Babæ             
i Dziadków w goœcinê do naszego przedszkola, jak dotychczas mieliœmy w zwyczaju. 
Ale znaleŸliœmy sposób, aby ka¿dy z nich móg³ zobaczyæ i us³yszeæ œwiêtowanie, 
wszystko zosta³o nagrane i przes³ane do rodziców. To by³y naprawdê wyj¹tkowe 
dni, pe³ne uœmiechu, radoœci i dumy. Dzieci po powrocie do domów obdarowa³y 
swoich „dziadków" w³asnorêcznie wykonanymi upominkami.
Karnawa³ to czas zabaw i balów, tak¿e dla  przedszkolaków z Akwarelki.
Kolorowe  stroje, bajeczny wystrój i skoczna muzyka w takiej atmosferze bawi³y siê 
dzieci 4 lutego podczas balu karnawa³owego. Przedszkolaki z dum¹ prezentowa³y 
bajeczne stroje. Z wielk¹ ochot¹ uczestniczy³y w tañcach, zabawach i konkursach 
prowadzonych przez nauczycielki. Na twarzach wszystkich malowa³ siê uœmiech, 

który nie znika³ mimo chwilowego zmêczenia. Bal by³ okazj¹ 
do zintegrowania dzieci i pozostawi³ wiele niesamowitych 
wra¿eñ. Tego dnia ju¿ od rana w przedszkolu pojawia³y siê ko-
lorowe postacie. Dzieci przebrane by³y za bohaterów znanych 
bajek, w salach przedszkolnych mo¿na by³o spotkaæ wró¿ki, 
królewny, ksiê¿niczki, motylki, rycerzy, piratów, pajacyków, 
policjantów, Spider-Mana,  Batmana,... nie sposób zliczyæ i wy-
mieniæ tych wszystkich postaci. Rozpoznaæ dzieci by³o bardzo 
trudno...
Tematem przewodnim by³ Bal w krainie bajek. Najwiêkszy za-
chwyt wywar³ na dzieciach pokaz kolorowych œwiate³ i ³apanie 
baniek mydlanych. Karnawa³owa zabawa umo¿liwi³a dzie-
ciom i wychowawcom spêdzenie czasu w mi³ej atmosferze.
Nastêpny bal ju¿ za rok!!!

ZAKOCHAJ SIÊ W KSI¥¯CE!

Opracowa³a: Urszula Mastalerz

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Wolontariat 
w Szkole Podstawowej 

im. ks. Antoniego Tyszki 
w Janowie

Cz³owiek jest tyle wart, ile mo¿e daæ drugiemu cz³owiekowi. Jan Pawe³ II

opracowanie: Wioleta Boguszewska, Sylwia Kraus-Górska

Mimo ¿e czasy s¹ trudne, a nasza szko³a to niewielka placówka, 
wielokrotnie  udowodniliœmy, ¿e RAZEM mo¿emy zdzia³aæ wiele, 
a los potrzebuj¹cych nigdy nie by³ i nie bêdzie nam obojêtny.
Jak powiedzia³ Jan Pawe³ II:
„Wa¿ny jest rodzaj pomocy, któr¹ siê oferuje, ale jeszcze 

wa¿niejsze od tego jest serce, z jakim tej pomocy siê udziela” 

Z ca³¹ pewnoœci¹ mo¿emy rzec, ¿e wolontariuszom z Janowa 
serca nie brakuje.

Niezwykle istotn¹ rolê w naszej szkole, oprócz oczywistej dzia³alnoœci edukacyjnej, 
odgrywaj¹ akcje charytatywne. Grupa nauczycieli mocno zaanga¿owa³a siê to, by 
uwra¿liwiæ dzieci na potrzeby innych. Okres nauki w szkole to czas sprzyjaj¹cy 
kreowaniu postaw altruistycznych. Wykorzystuj¹c wiêc otwartoœæ i ciekawoœæ 
œwiata m³odego cz³owieka, staramy siê wpoiæ m³odym ludziom ponadczasowe 
wartoœci.

We wrzeœniu kolejny raz wsparliœmy zbiórkê na rzecz Fundacji Osób Niewiadomych 
i Niepe³nosprawnych. Pomó¿ i Ty. Dziêki inicjatywie naszych wolontariuszy zasili-
liœmy konto fundacji o kwotê 200 z³. Wierz¹c, ¿e wielkie budowle powstaj¹ z ma³ych 
cegie³ek, nasza spo³ecznoœæ przy³¹czy³a siê do zbiórki œrodków finansowych oraz 
materia³ów potrzebnych schronisku zapewniaj¹cemu opiekê bezdomnym zwierzê-
tom. Dziêki tej inicjatywie zwierzaki ze schroniska Ma³e Bo¿e otrzyma³y zapas 
karmy, koce, rêczniki, œrodki czystoœci, smycze, obro¿e, legowiska, miski, zabawki 
oraz pieni¹dze w kwocie 228 z³.

Nasi Wolontariusze, pamiêtaj¹c o najbardziej potrzebuj¹cych, zorganizowali rów-
nie¿ akcjê charytatywn¹, maj¹c¹ na celu pomoc dzieciom przebywaj¹cym w Domu 
Dziecka w Falbogach. Uczniowie zbierali przybory szkolne, s³odycze, a tak¿e zorga-
nizowali zbiórkê pieniê¿n¹, która, mamy nadziejê, zaspokoi³a choæ w niewielkiej 
czêœci potrzeby podopiecznych Domu Dziecka. Na ten cel zebrano 676 z³.

Rok 2020/2021 to, wydawaæ by siê mog³o, czas niesprzyjaj¹cy pomocy na tzw. du¿¹ 
skalê. Okres pandemii oraz ograniczeñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem placówek 
oœwiatowych sprawi³, ¿e  byliœmy pe³ni obaw, czy podejmuj¹c tak du¿e wyzwanie jak 
udzia³ w akcji Szlachetna Paczka, zdo³amy wywi¹zaæ siê z zadania. Jednak nasza  
determinacja, wielkie serca spo³ecznoœci szkolnej i ludzi zwi¹zanych ze Szko³¹ 
Podstawow¹ im. ks. Antoniego Tyszki w Janowie sprawi³y, ¿e wszystkie potrzeby 
samotnej, starszej kobiety zosta³y zaspokojone. Wartoœæ naszej Szlachetnej Paczki 
wynios³a ok. 6 tysiêcy. Oprócz zbiórki pieniêdzy, Wolontariusze pozyskali 2 tony 
wêgla, wersalkê, robot kuchenny, m³ynek i wiele innych wspania³y podarków. 
Radoœæ i wzruszenie naszej podopiecznej to najlepszy dowód na to, ¿e warto 
pomagaæ -  bez wzglêdu na czas i warunki.

Wspominaj¹c o tak piêknej akcji jak¹ jest Szlachetna Paczka, nie sposób pomin¹æ 
Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, w którym równie¿ wziêliœmy udzia³. 
Szeœciu naszych wolontariuszy z klasy ósmej spisa³o siê doskonale, osi¹gaj¹c 
wspnia³y wynik. Jesteœmy dumni z tego, ¿e mogliœmy do³o¿yæ cegie³kê w wysokoœci 
8114,05 z³.

Bierzemy udzia³ w akcjach ogólnopolskich, ale los osób potrzebuj¹cych, które  
wywodz¹ siê z naszego lokalnego œrodowiska, równie¿ nas porusza. Staramy siê wiêc 
pomóc najlepiej jak potrafimy. Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia przygotowaliœmy 
dwie du¿e paczki z ¿ywnoœci¹, chemi¹, kosmetykami oraz s³odyczami o ³¹cznej 
wartoœci 1097 z³. Wywo³uj¹c tym samym uœmiech na ich twarzach oraz zapewniaj¹c 
im spokojne œwiêta. Od ubieg³ego roku wspieramy równie¿ ma³¹ Lenkê choruj¹c¹ na 
rzadk¹ chorobê genetyczn¹. Zbieramy dla niej nakrêtki.Dochód z ich sprzeda¿y 
przeznaczany jest na pokrycie kosztów rehabilitacji oraz zakup potrzebnych 
sprzêtów.
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liœmy konto fundacji o kwotê 200 z³. Wierz¹c, ¿e wielkie budowle powstaj¹ z ma³ych 
cegie³ek, nasza spo³ecznoœæ przy³¹czy³a siê do zbiórki œrodków finansowych oraz 
materia³ów potrzebnych schronisku zapewniaj¹cemu opiekê bezdomnym zwierzê-
tom. Dziêki tej inicjatywie zwierzaki ze schroniska Ma³e Bo¿e otrzyma³y zapas 
karmy, koce, rêczniki, œrodki czystoœci, smycze, obro¿e, legowiska, miski, zabawki 
oraz pieni¹dze w kwocie 228 z³.

Nasi Wolontariusze, pamiêtaj¹c o najbardziej potrzebuj¹cych, zorganizowali rów-
nie¿ akcjê charytatywn¹, maj¹c¹ na celu pomoc dzieciom przebywaj¹cym w Domu 
Dziecka w Falbogach. Uczniowie zbierali przybory szkolne, s³odycze, a tak¿e zorga-
nizowali zbiórkê pieniê¿n¹, która, mamy nadziejê, zaspokoi³a choæ w niewielkiej 
czêœci potrzeby podopiecznych Domu Dziecka. Na ten cel zebrano 676 z³.

Rok 2020/2021 to, wydawaæ by siê mog³o, czas niesprzyjaj¹cy pomocy na tzw. du¿¹ 
skalê. Okres pandemii oraz ograniczeñ zwi¹zanych z funkcjonowaniem placówek 
oœwiatowych sprawi³, ¿e  byliœmy pe³ni obaw, czy podejmuj¹c tak du¿e wyzwanie jak 
udzia³ w akcji Szlachetna Paczka, zdo³amy wywi¹zaæ siê z zadania. Jednak nasza  
determinacja, wielkie serca spo³ecznoœci szkolnej i ludzi zwi¹zanych ze Szko³¹ 
Podstawow¹ im. ks. Antoniego Tyszki w Janowie sprawi³y, ¿e wszystkie potrzeby 
samotnej, starszej kobiety zosta³y zaspokojone. Wartoœæ naszej Szlachetnej Paczki 
wynios³a ok. 6 tysiêcy. Oprócz zbiórki pieniêdzy, Wolontariusze pozyskali 2 tony 
wêgla, wersalkê, robot kuchenny, m³ynek i wiele innych wspania³y podarków. 
Radoœæ i wzruszenie naszej podopiecznej to najlepszy dowód na to, ¿e warto 
pomagaæ -  bez wzglêdu na czas i warunki.

Wspominaj¹c o tak piêknej akcji jak¹ jest Szlachetna Paczka, nie sposób pomin¹æ 
Fina³u Wielkiej Orkiestry Œwi¹tecznej Pomocy, w którym równie¿ wziêliœmy udzia³. 
Szeœciu naszych wolontariuszy z klasy ósmej spisa³o siê doskonale, osi¹gaj¹c 
wspnia³y wynik. Jesteœmy dumni z tego, ¿e mogliœmy do³o¿yæ cegie³kê w wysokoœci 
8114,05 z³.

Bierzemy udzia³ w akcjach ogólnopolskich, ale los osób potrzebuj¹cych, które  
wywodz¹ siê z naszego lokalnego œrodowiska, równie¿ nas porusza. Staramy siê wiêc 
pomóc najlepiej jak potrafimy. Przed œwiêtami Bo¿ego Narodzenia przygotowaliœmy 
dwie du¿e paczki z ¿ywnoœci¹, chemi¹, kosmetykami oraz s³odyczami o ³¹cznej 
wartoœci 1097 z³. Wywo³uj¹c tym samym uœmiech na ich twarzach oraz zapewniaj¹c 
im spokojne œwiêta. Od ubieg³ego roku wspieramy równie¿ ma³¹ Lenkê choruj¹c¹ na 
rzadk¹ chorobê genetyczn¹. Zbieramy dla niej nakrêtki.Dochód z ich sprzeda¿y 
przeznaczany jest na pokrycie kosztów rehabilitacji oraz zakup potrzebnych 
sprzêtów.
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zdjêcia i filmy z lotu ptakazdjêcia i filmy z lotu ptaka

dokumentacje prowadzonych inwestycji

tereny pod inwestycje drogowe

akweny, prace melioracyjne

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

uprawy leœne - ocena stanu zadrzewienia

obiekty sakralne - œwi¹tynie, cmentarze

promocja obiektów turystycznych: hoteli, pensjonatów itp.

nieruchomoœci - zdjêcia dokumentacyjne do ofert sprzeda¿y

promocja miast i gmin - zdjêcia panoramiczne i punktowe 

 


