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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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A  k t u a l n o œ c i

Uchwa³y RG z dnia 24 czerwca Dofinansowanie

Wójt Gminy informuje, ¿e istnieje mo¿liwoœæ 
otrzymania przez Gminê 100% dofinansowania  
z Na-rodowego Funduszu Ochrony Œrodowiska   
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w ramach 
programu „Usuwanie folii rolniczych i innych 
odpadów pochodz¹cych z dzia³alnoœci 
rolniczej .
Program dotyczy usuwania folii rolniczych, 
siatki i sznurków do owijania balotów, opako-
wañ po nawozach i typu Big Bag.
Zainteresowane osoby prosimy o z³o¿enie wy-
pe³nionego wniosku do dnia 16 lipca w Urzê-
dzie Gminy. We wniosku proszê podaæ szacun-
kow¹ masê wytwarzanych odpadów rolniczych 
w gospodarstwie w ci¹gu roku, co jest nie-
zbêdne do zinwentaryzowania iloœci tych odpa-
dów w ca³ej gminie. Nie s¹ to odpady komunal-
ne, dlatego rolnicy pozbywaj¹ siê ich we w³as-
nym zakresie. W przypadku przekroczenia 
kwoty dofinansowania lub iloœci zadekla-
rowanych odpadów, ró¿nicê reguluj¹ rolnicy 
rozliczaj¹c siê z odbiorc¹ odpadów.

”

Nr XXIX.252.2021 w sprawie wotum zaufania dla 
Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki
Nr XXIX.253.2021 w sprawie zatwierdzenia rocz-
nego sprawozdania finansowego Gminy wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania bud¿etu za 2020 r.
Nr XXIX.254.2021 w sprawie absolutorium dla 
Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki za 2020 r.
Nr XXIX.255.2021 w sprawie udzielenia pomocy 
na dofinansowanie realizacji Projektu „Regionalne 
partnerstwo samorz¹dów Mazowsza dla aktywiza-
cji spo³eczeñstwa informacyjnego w zakresie e-ad- 
ministracji i geoinformacji”
Nr XXIX.256.2021 w sprawie zmian bud¿etu 
Gminy Miñsk Mazowiecki na 2021 rok
Nr XXIX.257.2021 w sprawie zmian w Wielolet-
niej Prognozie Finansowej Gminy Miñsk Mazo-
wiecki na lata 2021-2028
Nr XXIX.258.2021 w sprawie wprowadzenia 
gminnego bonu ¿³obkowego
Nr XXIX.259.2021 w sprawie przyjêcia projektu 
regulaminu dostarczania wody i odprowadzania 
œcieków na terenie Gminy oraz przekazania go do 
zaopiniowania Dyrektorowi Regionalnego ZGW 
w Warszawie – Pañstwowego Gospodarstwa 
Wodnego Wody Polskie
Nr XXIX.260.2021 zmieniaj¹ca uchwa³ê Nr 
IV.34.19 RG z dnia 24 stycznia 2019 roku zmie-
niaj¹cej uchwa³ê Nr XLIX/358/18 RG z dnia 23 
sierpnia 2018 roku zmieniaj¹c¹ uchwa³ê Programu 
gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy 
Miñsk Mazowiecki na lata 2018 - 2022 oraz zasad 
wynajmowania lokali objêtych zasobem
Uchwa³a Nr XXIX.261.2021 w sprawie rozstrzy-
gniêcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzglêdnio-
nych przez Wójta Gminy uwag z³o¿onych do pro-
jektu zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Gminy 
Uchwa³a Nr XXIX.262.2021 w sprawie „Zmiany 
Studium uwarunkowañ i kierunków zagospoda-
rowania przestrzennego Gminy Miñsk Mazowiecki”
Uchwa³a Nr XXIX.263.2021 w sprawie stano-
wiska dotycz¹cego zmiany przepisów prawa w za-
kresie ponoszenia przez gminy kosztów pobytu 
mieszkañców w domach pomocy spo³ecznej oraz 
mo-¿liwoœci egzekwowania tych op³at
Uchwa³a Nr XXIX.264.2021 w sprawie stano-
wiska dotycz¹cego zmiany przepisów w zakresie   
projektowania i budowy kana³ów technologicznych 
przy drogach gminnych
Uchwa³a Nr XXIX.265.2021 w sprawie okreœlenia 
wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkanio-
wego oraz wzoru deklaracji o dochodach gospodar-
stwa domowego
Uchwa³a Nr XXIX.266.2021 w sprawie uch-
walenia Regulaminu udzielania pomocy material-
nej o charakterze socjalnym dla uczniów zamiesz-
ka³ych na terenie Gminy 
Uchwa³a Nr XXIX.267.2021 w sprawie stano-
wiska dotycz¹cego zaproszenia obywateli Bia³o-
rusi, pochodzenia polskiego do zamieszkania w gmi-
nie Miñsk Mazowiecki

Pomoc zwierzêtomMiGi wracaj¹ na nasze lotnisko

Od kilkunastu tygodni panuje cisza na miñskim 
lotnisku. Nie widaæ ani nie s³ychaæ MiG-ów i 
innych statków powietrznych, które czêsto 
goœci³y w 23 Blot. Powodem tego jest remont 
nawierzchni Drogi Startowej. Co kilkanaœcie lat 
trzeba naprawiæ wierzchni¹ warstwê betonu, 
mocno obci¹¿an¹ podczas eksploatacji lotniska.
Na czas prac remontowych wszystkie samoloty 
MiG-29 zosta³y przebazowane na lotnisko w Kró-
lewie Malborskim. Œmig³owce z grupy poszu-
kiwawczej SARS w tym czasie mog¹ operowaæ 
z lotniska w Janowie tylko w ograniczonym 
zakresie. W najbli¿szym czasie nale¿y siê spo-
dziewaæ zakoñczenia wszystkich prac 
remontowych,  oraz powrotu naszych MiG-ów 
na macierzyste lotnisko.

Program „Dobry Start” 

Od 1 lipca zmieni³y siê zasady naboru wnio-
sków o przyznanie œwiadczenia i sposób jego 
obs³ugi. Œwiadczenie Dobry Start” bêdzie przy-
znawa³ i wyp³aca³ Zak³ad Ubezpieczeñ Spo³e-
cznych zapewniaj¹c w pe³ni zautomatyzowany 
proces obs³ugi. Wed³ug nowych zasad, wnioski 
mo¿na sk³adaæ do ZUS tylko drog¹ elektro-
niczn¹, a wyp³ata œwiadczenia bêdzie odbywaæ 
siê wy³¹cznie w formie przelewu  na wskazane 
konto bankowe.

„
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Redakcja zapewnia czytelników GZM, i¿ ka¿dy numer biuletynu jest wydrukowany 
w najlepszej drukarni z zachowaniem restrykcyjnych przepisów gwarantuj¹cych 
ca³kowit¹ sterylnoœæ gazety. Papier, który ma higroskopijn¹ strukturê, jest bardzo 
z³ym œrodowiskiem dla wszystkich drobnoustrojów, w tym wirusów, które mog¹ ¿yæ 
na nim najwy¿ej  kilka godzin.
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W numerze

Szanowni Pañstwo,

Mamy ju¿ pe³niê lata, czas wakacji, czas tra-
dycyjnego zas³u¿onego odpoczynku, czas wy-
jazdów do kurortów. Tegoroczny wypoczynek 
jest wyj¹tkowy. Pamiêtajmy, proszê, epidemia 
nas jeszcze nie opuœci³a, nale¿y zachowaæ 
podczas letnich wyjazdów zdrowy rozs¹dek     
i wyj¹tkow¹ rozwagê. Pogoda w tym roku jest 
bardzo kapryœna. Po ch³odnej i deszczowej 
wioœnie mamy teraz nad wyraz upalne dni, a te 
okresy ³adnej aury koñcz¹ siê z regu³y gwa³townymi burzami. Zwróæmy uwagê 
na to, jak mamy zabezpieczone swoje mienie. Nie raz ju¿ w tym sezonie letnim 
ca³a gmina doœwiadczy³a wyj¹tkowo nawalnego deszczu. Wyst¹pi³y lokalne 
podtopienia, na szczêcie niegroŸne. 
Pragnê Pañstwa zainteresowaæ tak¿e nowymi inicjatywami, które realizuje 
aktualnie Urz¹d Gminy. Pierwsza to aktywacja naszych Seniorów. Pad³ pomys³ 
utworzeni dla nich Klubu Seniora. Chc¹c jak najlepiej poznaæ Pañstwa 
oczekiwania i preferencje w zakresie aktywnego spêdzania wolnego czasu przy-
gotowaliœmy dla naszych mieszkañców ankietê. Jest ona do³¹czona do tego 
wydania G³osu Ziemi Miñskiej. Proszê Was o jej wype³nienie i dostarczenie do 
Urzêdu Gminy. Dane zebrane bêd¹ dla nas nieocenion¹ pomoc¹ w trakcie 
przygotowywania tego projektu.
Zachêcam tak¿e Pañstwa do korzystania z mobilnej Aplikacji Moja Okolica. Dla 
Pañstwa wygody uruchomiliœmy w niej now¹ przydatn¹ funkcjonalnoœæ - 
kalendarz odbioru odpadów. Szczegó³y znajd¹ Pañstwo w numerze G³osu. Tam 
te¿ jest wa¿na informacja o rozpoczêciu wymian wodomierzy na nowe, takie 
które umo¿liwi¹ Gminnemu Zak³adowi Gospodarki Komunalnej udostêpnianie 
nowoczesnych rozwi¹zañ zwi¹zanych z E-urzêdem. Cyfryzacja kontaktów 
Urzêdu z Mieszkañcami umo¿liwia nam podnoszenie jakoœci œwiadczonych 
us³ug, oszczêdnoœæ czasu i poprawê dzia³ania urzêdu. 
Nie ustajemy w kontynuowaniu rozpoczêtych prac inwestycyjnych oraz w zdo-
bywaniu nowych Ÿróde³ na dofinansowanie wa¿nych dla naszych mieszkañców 
realizacji. Szczegó³y ostatnich dokonañ na tym polu znajdziecie Pañstwo na 
stronach opisuj¹cych gminne inwestycje.
¯yczê Pañstwu zdrowia i udanego odpoczynku, a naszym milusiñskim wspa-
nia³ych wakacji, tak by ich aktywny letni odpoczynek by³ dobr¹ podstaw¹ do 
wyzwañ, które za kilka tygodni przyniesie nowy rok szkolny.

Wakacje  
foto - MODELX

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Starosta Miñski

informuje, ¿e w pokoju nr llA (parter) Starostwa Powiatowego w Miñsku Mazo-
wieckim przy ul. Koœciuszki 3, w terminie od dnia 26 lipca do dnia 13 sierpnia 

00 00 2021 roku, w godzinach od 9 do 15 zostanie wy³o¿ony do wgl¹du osób fizycz-
nych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadaj¹cych osobowoœci 
prawnej, projekt operatu opisowo-kartograficznego, zawieraj¹cy zmiany danych 
ewidencji gruntów i budynków gminy Miñsk Mazowiecki, stwierdzone w wy-
niku przeprowadzonej okresowej weryfikacji tych danych.
Wizyta w Urzêdzie w celu zapoznania siê z w/w projektem bêdzie mo¿liwa po 
uprzednim zapisaniu siê na dany dzieñ i godzinê w systemie rezerwacji wizyt 
dostêpnym na stronie internetowej www.powiatminski.pl w zak³adce „za³atw 
sprawê” lub telefonicznie pod numerem (25)7598728.
Zapoznanie siê z projektem bêdzie mo¿liwe w wyznaczonym terminie równie¿ 
na naszym portalu mapowym pod adresem www.minski.e-mapa.net

WA¯NA INFORMACJA
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Ustaw¹ z dnia 28 paŸdziernika 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych 
ustaw [Dz. U. poz. 2127] utworzono Centraln¹ Ewidencjê Emisyjnoœci Budynków (dalej zwan¹ CEEB) i na³o¿ono nowe obowi¹zki 
na w³aœcicieli lub zarz¹dzaj¹cych budynkami lub lokalami. Za jej stworzenie, wdro¿enie i prowadzenie odpowiedzialny jest 
G³ówny Inspektor Nadzoru Budowlanego, który opracowa³ materia³y dotycz¹ce nowego obowi¹zku sk³adania deklaracji.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki  w zwi¹zku z informacj¹ udostêpnion¹ 
przezG³ówny Urz¹d Nadzoru Budowlanego informuje, ¿e:

Czym jest deklaracja?
To rodzaj ankiety w której podaje siê:

• imiê i nazwisko albo nazwê w³aœciciela lub zarz¹dcy budynku     
lub lokalu oraz adres miejsca zamieszkania lub siedziby;

• adres nieruchomoœci, w obrêbie której eksploatowane jest 
Ÿród³o ciep³a lub Ÿród³o spalania paliw;

• informacje o liczbie i rodzaju eksploatowanych w obrêbie 
nieruchomoœci Ÿróde³ ciep³a lub Ÿróde³ spalania paliw oraz      
o ich przeznaczeniu i wykorzystywanych w nich paliwach;

• numer telefonu w³aœciciela lub zarz¹dcy (opcjonalnie);

• adres e-mail (opcjonalnie).

Kogo dotyczy deklaracja?
Ka¿dego w³aœciciela lub zarz¹dcê budynku lub lokalu który posiada 
Ÿród³o ciep³a o mocy do 1 MW.
Kiedy sk³adam deklaracjê?
Od 1 lipca 2021 r. Dla nowopowsta³ych budynków termin ten bêdzie 
wynosi³ 14 dni. Dla budynków, które ju¿ istniej¹ w³aœciciel lub 
zarz¹dca bêdzie mia³ 12 miesiêcy.
Uwaga obowi¹zek z³o¿enia deklaracji jest na³o¿ony ustawo-
wo i za jego niewype³nienie w terminie grozi grzywna!

Jak mo¿emy z³o¿yæ deklaracjê?
W formie elektronicznej, czyli przez Internet  preferowany sposób, 
którego funkcjonalnoœæ umo¿liwi proste i szybkie wype³nienie 
dokumentu.
W formie papierowej  wype³niony dokument mo¿na bêdzie wys³aæ 
listem albo z³o¿yæ osobiœcie we w³aœciwym Urzêdzie (zgodnie z lo-
kalizacj¹ budynku).
Obowi¹zki gmin:
Wójt, burmistrz wprowadza do ewidencji dane i informacje zawarte 
w deklaracji z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego 
obs³uguj¹cego ewidencjê w terminie:

• 30 dni od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej
   - w przypadku „nowo" powsta³ych budynków wyposa¿onych 

w Ÿród³a ciep³a lub spalania paliw,
• 6 miesiêcy od dnia otrzymania deklaracji w postaci pisemnej   

w przypadku „starych" Ÿróde³ ciep³a lub spalania paliw.
Wszelkie informacje publikowane s¹ na stronie G³ównego Inspek-
tora Nadzoru Budowlanego
https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-
budynkow-faq.

Deklaracja 
Ÿród³a ciep³a
i spalania paliw 
w budynkach

Celem konkursu jest upowszechnienie postaw i dzia³añ pro-
ekologicznych wœród spo³ecznoœci gminnej oraz budowanie po-
czucia wspólnej odpowiedzialnoœci za Ziemiê, poczynaj¹c od dba-
³oœci o swoje najbli¿sze otoczenie, jednoczeœnie zwiêkszaj¹c walory 
estetyczne i wizerunkowe poszczególnych miejscowoœci, co w kon-
sekwencji uatrakcyjnia wizerunek ca³ej gminy.
Wystarczy z³o¿yæ kartê zg³oszeniow¹ wraz ze zdjêciami posesji, 
osobiœcie do siedziby Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki ul. Che³-
moñskiego 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. 

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

KONKURS - najpiêkniejszy ogród i przedogródek 2021



Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej w Miñ-
sku Mazowieckim wraz z Klubem Biegacza 
MKB - Dreptak podj¹³ siê zorganizowania bie-
gu charytatywnego dla 10 letniego Kuby, miesz-
kañca naszej gminy. Ch³opiec zmagaj¹c siê      
z licznymi chorobami wymaga sta³ej i bardzo 
kosztownej rehabilitacji. Rodzice Kuby staraj¹ 
siê mu to zapewniæ, jednak turnusy rehabilita-
cyjne, przynosz¹ce widoczne efekty wymagaj¹ 
du¿ego nak³adu finansowego. St¹d narodzi³ siê 
pomys³, aby zorganizowaæ bieg, z którego 
ca³oœæ wp³at startowych mia³a byæ przekazana 

Bieg
dla

KubyDzwoni numer 22 828 88 88
Odbierz, to rachmistrz spisowy!

Rachmistrzowie spisowi kontaktuj¹ siê na ra-
zie tylko przez telefon. Niestety wiele osób ig-
noruje po³¹czenia od nich lub boi siê je odebraæ. 
Nale¿y pamiêtaæ, ¿e rachmistrzowie dzwoni¹   
z dwóch numerów: +48 22 828 88 88 oraz za 
poœrednictwem infolinii spisowej +48 22 279 
99 99. Te po³¹czenia warto odbieraæ.
Czy to oszust?
Odbieraj¹c telefon z nieznanego nam dot¹d nu-
meru trzeba zawsze zachowywaæ ostro¿noœæ. 
W czasie NSP 2021 mog¹ zdarzaæ siê przypad-
ki podszywania siê oszustów pod rachmistrza. 
Nale¿y koniecznie pamiêtaæ, ¿e rachmistrz nie 
¿¹da od Pañstwa pieniêdzy, nie pyta o maj¹tek 
lub dochody. W prosty sposób mo¿na spraw-
dziæ, czy osoba, która podaje siê za rachmist-
rza, rzeczywiœcie nim jest. Trzeba tylko zanoto-
waæ imiê, nazwisko oraz numer identyfikatora 
rachmistrza i skorzystaæ z wybranej opcji wery-
fikacji. Najproœciej i najszybciej zapytaæ rach-
mistrza  o podanie jednej z piêciu ostatnich cyfr 
naszego numeru PESEL - jeœli odpowie pra-
wid³owo, mo¿emy spokojnie kontynuowaæ roz-
mowê i przejœæ do spisu. Mo¿na równie¿ sko-
rzystaæ z aplikacji „SprawdŸ rachmistrza”, dos-
têpnej na stronie www.spis.gov.pl/ lub zadzwo-
niæ na infoliniê spisow¹ pod numer +48 22 279 
99 99 i poprosiæ konsultanta o sprawdzenie 
danych rachmistrza.
Spam? SprawdŸ, czy to nie rachmistrz.
Rachmistrz zadzwoni z numeru 22 828 88 88 
lub 22 279 99 99. Ze wzglêdu na skalê przed-
siêwziêcia nasz aparat telefoniczny mo¿e uznaæ 
te numery za zagro¿enie lub spam. To dlatego, 
¿e wystêpuje ci¹g tych samych cyfr - s¹ one jed-
nak tak dobrane, ¿eby ³atwo by³o je zapamiêtaæ.
Jeœli na Twoim telefonie wyœwietli siê jeden     
z dwóch wspomnianych numerów, odbierz 
po³¹czenie bez zbêdnych obaw, nawet jeœli wi-
dzisz komunikat „Podejrzenie spamu”. Jeœli nie 
odebra³eœ telefonu od rachmistrza spodziewaj 
siê od niego SMS-a i ponownych prób po³¹-
czenia.
Dlaczego warto odebraæ?
Spis ze wsparciem rachmistrza jest o tyle ³at-
wiejszy, ¿e to rachmistrz prowadzi nas po ca-
³ym formularzu spisowym. Jeœli mamy jakieœ 
w¹tpliwoœci co do treœci pytañ, mo¿emy od 
razu poprosiæ rachmistrza o wyjaœnienie.
Pomoc rachmistrza jest szczególnie przydatna 
w przypadku osób, które nie czuj¹ siê zbyt 
pewnie u¿ywaj¹c komputera lub telefonu albo 
w ogóle nie mia³y stycznoœci z cyfrowym œwia-
tem. Formularz spisowy jest bowiem dostêpny 
wy³¹cznie przez Internet – jeœli nie umiemy siê 
spisaæ samodzielnie, nale¿y bezwzglêdnie 
skorzystaæ z pomocy rachmistrza.
Pamiêtaj, ¿e rachmistrz dzwoni w imieniu 
G³ównego Urzêdu Statystycznego i robi to      
w ramach obowi¹zków s³u¿bowych. 
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1. Zuzanny Ostrowskiej - uczennicy
SP  im. Marii Konopnickiej w Brzózem,
2. Miko³aja Wawrzyniak - ucznia 
SP im. Marii Konopnickiej  w Brzózem,
3. Szymona  Wieczorka - absolwenta 
SP im. Marii Konopnickiej  w Brzózem,
4. Alicji Jêdruchniewicz - absolwentki
SP im. ks. Antoniego Tyszki w Janowie,
5. Bart³omieja Kulmy - absolwenta
SP im. ks. Antoniego Tyszki  w Janowie,
6. Jana  Jarzyny - ucznia
SP im. ks. Antoniego Tyszki w Janowie,
7. Kamila Strzelca - ucznia
SP im. Genera³a Józefa Hallera w Mariance,
8. Karoliny Œwiat - uczennicy
SP im. Gen. Józefa Hallera w Mariance,
9. Aleksandry Fabijañskiej - uczennicy
SP im. Gen. Józefa Hallera w Mariance,
10. Oskara  Kosima -ucznia
SP im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Niedzia³ce,

11. Dominika Szczêsnego - ucznia
SP im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Niedzia³ce,
12. Szymona Rokickiego - ucznia
SP im. Rodziny Sa¿yñskich w Starej Niedzia³ce,
13. Martyny ¯eberek - uczennicy
SP im. Kard. Stefana Wyszyñskiego w Stojad³ach,
14. Karola Ch³opika - ucznia
SP im. Kard. Stefana Wyszyñskiego w Stojad³ach,
15. Adriana Celiñskiego - ucznia
SP im. Kard. Stefana Wyszyñskiego w Stojad³ach,
16. Patrycji Zwierz - uczennicy
SP im. Marsza³ka J. Pi³sudskiego w Zamieniu, 
7. Zuzanny Czmiel - uczennicy
SP im. Marsza³ka J. Pi³sudskiego w Zamieniu,
18. Gabrieli M³ot - uczennicy
SP im. Marsza³ka J. Pi³sudskiego w Zamieniu,
19. Wiktorii Kowalskiej - uczennicy
SP w Hucie Miñskiej z/s w CielechowiŸnie,
20. Weroniki  Czy¿ - uczennicy
SP w Hucie Miñskiej z/s w CielechowiŸnie, 

Stypendia przyznane przez Wójta za wybitne osi¹gniêcia w nauce
i wzorow¹ postawê w roku szkolnym 2020/2021 dla:

na leczenie ch³opca. Dziêki wielu firmom i oso-
bom prywatnym, które zosta³y sponsorami, 
uda³o siê przygotowaæ atrakcyjne pakiety spor-
towe. Honorowymi patronami biegu zostali 
Starosta Miñski Antoni Jan Tarczyñski, Wójt 
Gminy Antoni Janusz Piechoski oraz Burmistrz 
Marcin Jakubowski.

Bieg odby³ siê 12 czerwca pod nazw¹ ,,Ciœnie-
my dla Kubusia’’. Rywalizowa³y w nim dzieci 
w wieku 4 - 15 lat oraz doroœli, którzy musieli 
zmierzyæ siê z malownicz¹, leœn¹ 5 km tras¹. 
Dla mi³oœników Nordic Walking by³a wyzna-
czona trasa 3 km. Swoj¹ obecnoœci¹ zaszczyci³ 
wszystkich bohater biegu, czyli sam Kuba wraz 
z mam¹, od które mo¿na by³o us³yszeæ moc 
ciep³ych s³ów oraz podziêkowañ.

Finalnym efektem tego przedsiêwziêcia by³o 
zebranie 10.000 z³. Ca³a ta kwota zostanie 
przeznaczona na  rehabilitacjê Kuby.

W imieniu Kuby oraz organizatorów 
chcielibyœmy podziêkowaæ ka¿dej osobie, 

która przyczyni³a siê do zorganizowania biegu 
oraz wziê³a w nim udzia³. 

opracowa³a - Barbara Czuliñska 



Pojazd jest w dyspozycji OSP Zamienie od 1 kwietnia 2015
Numer operacyjny: 519M87

Wyposa¿ony w silnik wysokoprê¿ny o mocy 158 kW,
zbiornik na wodê o pojemnoœci 2500 l i 250 l œrodka 
pianotwórczego. Posiada dwuzakresow¹ autopompê 
wraz z uk³adem wodno-pianowym, wysokociœnieniowe 
urz¹dzenia szybkiego natarcia, maszt oœwietleniowy, 
wyci¹garkê elektryczn¹.
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NASZE OSP
Zamien i e

Seniorze! 
Jesteœ aktywny lub masz chêæ spêdziæ mi³o czas? 
Wype³nij nasz¹ ankietê dotycz¹c¹ Waszych preferencji w wyborze naj-
lepszej formy spêdzania wolnego czasu. Wasze oczekiwania pomog¹ 
nam w zaplanowaniu miejsc i sposobów na rekreacjê mieszkañców na-
szej Gminy. Chcielibyœmy, ¿eby ciekawa inicjatywa Radnych dotycz¹ca 
utworzenia Klubu Seniora dla osób 60+ mia³a oparcie w postaci 
rzetelnych badañ Pañstwa preferencji.

Do tego numeru G³osu Ziemi Miñskiej do³¹czona jest prosta ankieta.
Zainteresowane osoby po jej wype³nieniu prosimy o jej dostarczenie do 
Urzêdu Gminy. Mo¿na j¹ tak¿e pobraæ u Radnego, So³tysa, albo w swojej 
Parafii. Ankieta jest tak¿e dostêpna on-line na stronie urzêdu gminy: 
www.minskmazowiecki.pl 

Czekamy na Twoj¹ opiniê do 31 sierpnia 2021.

aktywni seniorzy 60+

ANKIETA

Œredni samochód ratowniczo-gaœniczy 
Renault Midlum 220.14C4
Rok produkcji: 2005

Foto - Jacek Maria Jeliñski

Ochotnicza Stra¿ Po¿arna w Zamieniu
05-300 Zamienie, ul. Osiedlowa 1, rok za³o¿enia: 1966
Jednostka w³¹czona do Krajowego Systemu Ratownictwa Gaœniczego w 2019 roku.

PAMIÊTAJ! 

Na terenie naszej gminy
nie ma wyznaczonych 
obszarów wodnych,

które mog¹ byæ 
wykorzystywane 

do p³ywania, k¹pania siê,
uprawiania sportu

 lub rekreacji.



MOJA OKOLICA

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki w 2021

•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.
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 ̄ Ó£TY

•WOREK ZIELONY

•WOREK BR¥ZOWY
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zyskuje now¹ funkcjê: 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych

Wychodz¹c naprzeciw oczekiwaniom mieszkañców, uruchamia-
my nowy modu³ w aplikacji Moja Okolica, który u³atwi monitoro-
wanie wywozu odpadów komunalnych. Kalendarz pozwoli na 
sprawdzenie daty wywozu odpowiedniej frakcji odpadów oraz 
ustawienie przypomnienia o najbli¿szych odbiorach œmieci. Jak to 
dzia³a? Wystarczy, ¿e po zainstalowaniu aplikacji, u¿ytkownik 
wybierze funkcjê: Kalendarz wywozu odpadów. Nastêpnie przy 
u¿yciu lupki nale¿y wprowadziæ swoj¹ lokalizacjê. Funkcja 
ka¿dorazowo jest dostêpna po wejœciu na stronê g³ówn¹ 
aplikacji. 

a p l i k a c j a m o b i l n a
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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 
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gmina Miñsk Mazowiecki

Foto: Jacek Maria Jeliñski

Prace przy rozbudowie szko³y podstawowej w Hucie Miñskiej w wiêkszoœci odbywa³y siê w os-
tatnich tygodniach wewn¹trz nowego budynku. Na poddaszu i piêtrze po³o¿one s¹ ju¿ tynki na 
œcianach noœnych i dzia³owych. Wylane s¹ posadzki. W ca³oœci jest zamontowana instalacja 
elektryczna. Tak¿e system wodno-kanalizacyjny jest ju¿ uruchomiony. Poprowadzone s¹ kana³y 
wentylacyjne. Korzystaj¹c z okresu wakacyjnego, w najbli¿szych dniach rozpoczn¹ siê zewnê-
trzne prace przy monta¿u styropianu izolacji cieplnej i k³adzenie tynków.

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

7 lipca w Gminnym Oœrodku Kultury w Stanis³awowie, Wójt 
Gminy Miñsk Mazowiecki podpisa³ umowy na dofinansowa-
nie wa¿nych dla naszych mieszkañców inwestycji gminnych.

Uzyskane œrodki w wysokoœci ponad 73 tysiêcy z³otych, z bud-
¿etu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Aktywizacji So³ectw MAZOWSZE 2021”, 
pozwol¹ na przeprowadzenie szeregu  inwestycji:

Dofinansowanie
nowych
gminnych
inwestycji

Jednoczeœnie Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki zawar³ umowy, w ramach 
których otrzymamy œrodki z Województwa Mazowieckiego na dzia³al-
noœæ Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych, co w praktyce oznacza zwiê-
kszenie bezpieczeñstwa naszych mieszkañców.

Z uzyskanych funduszy zostanie:

przeprowadzona modernizacja budynku u¿ytkowego
Ochotniczej Stra¿y Po¿arnej w Janowie 

pomoc finansowa to: 25 000 z³.-

zakupiony samochód ratowniczo-gaœniczy dla Ochotniczej Stra¿y 
Po¿arnej w Zamieniu 

pomoc finansowa to: 100 000 z³.-

sfinansowany zakup bie¿¹cych potrzeb OSP w Stojad³ach, takich jak: 
odzie¿ ochronna indywidualna, parawan ochronny do ratownictwa 
drogowego, bosak dialektyczny teleskopowy, aparaty ochronne dróg 
oddechowych czy m³ot wyburzeniowy 

Pomoc finansowa to: 19 900 z³.-

Modernizacja nawierzchni œcie¿ki pieszo-rowerowej na odcinku: 
Huta Miñska-Miñsk Mazowiecki

Budowa chodnika dla pieszych przy ul. Wspólnej w Starym Zakolu
Budowa chodnika dla pieszych wzd³u¿ wsi Gamratka
Budowa s³upów oraz monta¿ lamp ulicznych na ul. Wspólnej 
w Grabinie (od ul. Lipowej w Grzybowilku do Wólki I³ówieckiej)
Budowa oœwietlenia ulicznego na ul. Pa³acowej w Anielewie
Budowa oœwietlenia ulicznego w m. Chochó³
Budowa oœwietlenia ulicznego w Arynowie
Budowa oœwietlenia ulicznego na ul. Leœnej w Podrudziu
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Foto: Jacek Maria Jeliñski

P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

bagno
POGORZEL

Rezerwat przyrody Bagno Pogorzel - florystyczny rezerwat  w pobli-
¿u wsi Grabina, w leœnictwie Stankowizna. Rezerwat zosta³ powo-
³any przez Ministra Ochrony Œrodowiska, Zasobów Naturalnych       
i Leœnictwa w dniu 11.12.1995 na powierzchni 48,60 ha. Jest to 
rezerwat czêœciowy, obejmuj¹cy obszary leœne, bagienne i wodne. 
Celem ochrony jest zachowanie, ze wzglêdów naukowych i dydak-
tycznych, du¿ego naturalnego zbiornika retencyjnego oraz wystê-
puj¹cych w jego zasiêgu stanowisk roœlin ca³kowicie lub czêœciowo 
chronionych. O charakterze rezerwatu decyduje bagno w bezodp³y-
wowym obni¿eniu terenu z licznymi oczkami wodnymi, otoczone 
drzewostanami na siedliskach o ró¿nej wilgotnoœci. Wystêpuj¹ tu 

rezerwat przyrody o¿ywionej i nieo¿ywionej

takie zbiorowiska roœlinne jak: mszar œrodkowo-europejski, konty-
nentalny bór bagienny, ols torfowcowy, gr¹d subkontynentalny, 
bór mieszany, torfowisko przejœciowe, zespó³ turzycy nitkowej.
W rezerwacie stwierdzono wiele ciekawych gatunków roœlin, w tym 
chronionych i rzadkich: rosiczka okr¹g³o-listna, grzybienie pó³noc-
ne, modrzewnica zwyczajna, sit drobny, ¿urawina b³otna. Obiekt 
jest równie¿ interesuj¹cy pod wzglêdem ornitologicznym. £¹cznie 
na terenie rezerwatu stwierdzono 53 gatunki ptaków lêgowych, 
spoœród których 18 to gatunki wodno-b³otne. Miejsce jest tak¿e 
bardzo popularne wœród miejscowych wêdkarzy, którzy ³owi¹ ryby 
z kilku stanowisk na brzegu bagna.

Dotychczasowe zasady wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej 
przez Gminê uwzglêdnia³y przy³¹czenie sieci poprzez budowê 
studzienki wewn¹trz ka¿dej posesji, na terenie ca³ej miejsco-
woœci. Wymusza³o to aktualizacjê wykonanego projektu, gene-
rowa³o du¿e koszty inwestycyjne oraz d³ugi czas realizacji. 
W ubieg³ym roku postanowiono zmieniæ te zasady i po konsulta-
cji z mieszkañcami zosta³a wprowadzona nowa forma wykona-
nia kanalizacji. Daje ona szansê znacz¹cego przyspieszenia 
budowy we wszystkich, miejscowoœciach i na przy³¹czenie siê do 
sieci ich mieszkañców ju¿ w ci¹gu kilku najbli¿szych lat, a nie jak 
w dotychczasowej  perspektywie nawet 20-30 lat. W pierwszej 
kolejnoœci budowany bêdzie g³ówny ruroci¹g odprowadzaj¹cy 
œcieki w obrêbie g³ównych dróg, przebiegaj¹cych przez miejsco-
woœci. Inwestycja nie bêdzie obejmowa³a  bocznych  uliczek. Na 
g³ównym kolektorze bêd¹ przewidziane studzienki z wyprowa-
dzonym przy³¹czem poza jezdniê tak, aby w póŸniejszym czasie 
nie by³o koniecznoœci niszczenia drogi podczas pod³¹czania 
mieszkañców ulicy. W³aœciciele domów po³o¿onych bezpoœred-
nio przy wykonywanym kolektorze bêd¹ mogli przy³¹czyæ siê ju¿ 
po jego wykonaniu. Natomiast mieszkañcy domów po³o¿onych 
dalej bêd¹ mogli dobrowolnie po³¹czyæ si³y i wspólnie wykonaæ 
potrzebne odga³êzienie. W takim przypadku koszt zakupionych 
materia³ów zwróci Urz¹d Gminy. Te osoby, które nie bêd¹ chcia³y 
ponosiæ kosztów wykonania odga³êzienia, bêd¹ mog³y pocze-
kaæ, a¿ te odga³êzienia bêd¹ wykonane bezpoœrednio przez 
Urz¹d Gminy. 

Informacja o zmianach w sposobie wykonywania

oraz o perspektywach rozwoju

sieæ kanalizacji sanitarnej

Nasza gmina realizuje projekt pod nazw¹ „Gmina Miñsk Mazo-
wiecki 4.0 nowoczesne i elektroniczne us³ugi dla mieszkañ-
ców” dofinansowany z bud¿etu Unii Europejskiej, ze œrodków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, dzia³ania 2.1 E-
us³ugi dla Mazowsza w ramach Regionalnego Projektu Opera-
cyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.
Poprzez realizacjê projektu mieszkañcy Gminy uzyskaj¹ dostêp 
do nowoczesnych us³ug polegaj¹cych na zdalnym odczycie iloœci 
pobranej wody, przesyle informacji drog¹ radiow¹ do Gminnego 
Zak³adu Gospodarki Komunalnej, automatycznym generowaniu 
faktur i ich przesy³aniu online do odbiorców, powiadamianiu 
drog¹ elektroniczn¹ o awariach i planowych wy³¹czeniach do-
staw wody czy te¿ o terminach zap³aty. Do realizacji wskazanych 
dzia³añ zosta³ wy³oniony wykonawca: firma Net-proces z Gdañ-
ska. Czynnoœci monta¿owe na terenie nieruchomoœci bêd¹ prze-
prowadzane przez podwykonawcê: firmê Pias-Kan z Warszawy. 
Prosimy o udostêpnienie dostêpu do posesji w celu wymiany wo-
domierzy dostosowanych do zdalnych odczytów. O terminach 
wymiany mieszkañcy miejscowoœci bêd¹ powiadamiani odrêb-
nie. Monterzy bêd¹ posiadali imienne upowa¿nienia oraz iden-
tyfikatory oraz bêd¹ przestrzegali aktualnie obowi¹zuj¹cego 
re¿imu sanitarnego.
Przewidywany czas pracy w jednym punkcie wymiany to oko³o 
20 minut. Zawczasu prosimy o przygotowanie dostêpu do wo-
domierzy: np. demonta¿ zabudów, maskownic, odsuniêcie 
sprzêtów. Za wszelkie niedogodnoœci z góry przepraszamy.

w y m i a n a      w o d o m i e r z y

e-us³ugi GZGK 
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zielona gmina
W Polsce moc zainstalowanej fotowoltaiki prosumenckiej wynosi³a na koniec marca 
4.475 MW - o ponad 134 proc. wiêcej ni¿ rok wczeœniej. Obecnie z w³asnych 
mikroinstalacji fotowoltaicznych korzysta ponad pó³ miliona gospodarstw domowych  
w naszym kraju.
Nowa edycja rz¹dowego programu Mój Pr¹d 3.0 mia³a przynieœæ znacz¹ce zmiany dla 
jego beneficjentów. Obiecywano, miêdzy innymi, znacz¹ce rozwi¹zania zwi¹zane          
z rozszerzeniem korzystania z zielonej energii takie jak 

adwy¿ki z wyprodukowanej przez prosumentów energii oddawano po prostu do sieci. 
Nie zarabiano na tym, ale w zamian wtedy, gdy panele energii nie produkuj¹, mo¿na by³o 
odebraæ 80% tego, co wczeœniej oddano - bezp³atnie. To ma siê teraz zmieniæ. Zgodnie z 
projektem nowelizacji, energia bêdzie przez prosumentów, czyli produkuj¹ce pr¹d na 
w³asne potrzeby gospodarstwa domowe, sprzedawana i kupowana po cenach 
rynkowych. Nadwy¿kê sprzedadz¹ po œredniej cenie energii na rynku hurtowym w po-
przednim kwartale.  Ale wtedy, gdy jej nie produkuj¹, czyli noc¹, czy zim¹, musia³yby j¹ 
kupiæ po cenach detalicznych. Ró¿nica obu stawek jest jak 1:3. Op³acalnoœæ takiego 
modelu jest znacz¹co ni¿sza ni¿ rozwi¹zania dotychczasowe. Obietnice urzêdników, ¿e 
prosumenci, którzy zainstaluj¹ i pod³¹cz¹ do pañstwowej sieci energetycznej swoj¹ 
instalacjê do koñca bie¿¹cego roku bêd¹ mogli - jak pozostali - przez 15 lat rozliczaæ siê 
wed³ug starego systemu 100/80, nale¿y traktowaæ, niestety, z du¿¹ nieufnoœci¹.
Aktualnie, po fali sprzeciwów, proponowane jest przed³u¿enie starych warunków 
rozliczeñ do koñca 2022 roku. Obni¿ka dotacji na instalowane panele jest aktualna ju¿ 
od pocz¹tku lipca.

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.
Niestety, niczego z oczekiwanych rozwi¹zañ Ministerstwo Klimatu nie przedstawi³o      
w propozycji nowelizacji. Wrêcz przeciwnie - wycofano siê z wiêkszoœci obietnic i do tego 
znacz¹co pogorszono atrakcyjnoœæ nowych inwestycji. Wszystko jest t³umaczone do-
stosowaniem nowych przepisów do wymogów unijnych, jednak nikt z pañstwowych 
urzêdników nie by³ w stanie wskazaæ tego europejskiego dokumentu. Zamiast dalszego, 
korzystnego dla klimatu, rozwoju przedstawiono rozwi¹zania, które mog¹ niestety 
bardzo wyhamowaæ popyt na mikroinstalacje OZE.
Z najwa¿niejszych negatywnych zmian nale¿y wskazaæ znacz¹c¹ obni¿kê dofinan-
sowania. Z dotychczasowych 5000 z³ zaproponowano 3000 z³. W starym systemie 
n

mój pr¹d
2021

c o d a l e j z f o t o w o l t a i k ¹ ?

GDZIE JE•DZIÆ 
ROWEREM?

Nasza gmina obfituje w dobre szlaki ro-
werowe prowadz¹ce przez liczne lasy. 
Wyprawa rowerem po leœnych drogach 
jest niew¹tpliwie ciekawa. Ale po osta-
tnich obfitych opadach przejazdy grun-
towymi drogami mog¹ nastrêczaæ 
niejakie trudnoœci.
Alternatyw¹ jest wycieczka po dosko-
na³ych drogach serwisowych wzd³u¿ 
autostrady. Ruch samochodów jest tam 
umiarkowany, zreszt¹ kierowcy ju¿ siê 
przyzwyczaili, ¿e mog¹ tam spotkaæ 
rowerzystów lub biegaczy. Mo¿liwoœci 
konfiguracji tras s¹ ogromne.
Mo¿e warto spróbowaæ... 

opracowanie dzia³u - Jacek Maria Jeliñski



G³osZiemiMiñskiej 13

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Pierwsze tygodnie czerwca przynios³y trzecioklasistom z Zamienia nie lada niespodziankê. Grupa 
ch³opców mia³a niepowtarzaln¹ okazjê nie tylko odwiedziæ plan filmowy serialu „Leœniczówka”, 
ale tak¿e spróbowaæ swoich si³ w aktorskim fachu. W malowniczym plenerze Stajni Chojnów re-
alizowany by³ 466 odcinek tego lubianego serialu. Spotkanie z aktorami, re¿yserem i scena-
rzystami by³o bardzo emocjonuj¹ce, jednak mo¿liwoœæ zagrania w epizodach filmowych by³o 
najwiêksz¹ atrakcj¹. Nieocenione s¹ doœwiadczenia, jakie zdobyli ch³opcy podczas pracy na pla-
nie, ale nie bez znaczenia pozostaje tak¿e fakt, ¿e to wszystko co do tej pory by³o jedynie such¹ 
wiedz¹, w jednej chwili sta³o siê dla ch³opaków jasne i zrozumia³e. Pojêcia „klaps”, „dubel”, 
„kadr” i wiele innych wesz³y ju¿ na sta³e do s³ownika naszych uczniów. Dodam tylko jeszcze, ¿e 
wszyscy realizatorzy filmu nieustannie sk³adali s³owa uznania pod adresem naszych uczniów, 
chwalili ich kulturê osobist¹, zaanga¿owanie, podziwiali ich kole¿eñskie relacje i dobre 
wychowanie. Wszystkich Pañstwa zapraszamy przed telewizory w listopadzie.

Anna Szklanko

Dzieci z Zamienia w „Leœniczówce”

Czerwiec w „Akwarelce"  bez wzglêdu na 
pogodê, to zawsze miesi¹c bardzo gor¹cy, 
g³ównie z powodu licznych atrakcji i wydarzeñ 
z udzia³em naszych przedszkolaków. Pierwsz¹ 
okazj¹ do œwiêtowania by³ Dzieñ Dziecka, 
który to spêdziliœmy na pikniku w Siennicy. Czas 
wype³ni³y nam ciekawe zabawy, szaleñstwa na 
placu zabaw, a tak¿e przepyszny poczêstunek. 
Kolejny wyjazd mia³ miejsce w dniu 17 czerw- 
ca, kiedy to przedszkolaki odwiedzi³y 
gospodarstwo „Na koñcu wsi" w Brzozówce k. 
Atrakcji by³o co niemiara! Na pocz¹tek pan 
pszczelarz opowiedzia³ nam  o po¿ytecznej 
pracy pszczó³, potem hasaliœmy na placu 
zabaw z trampolin¹, karmiliœmy zwierzêta, 
braliœmy udzia³ w zabawach terenowych i 
warsztatach plastycznych. Dziêkujemy pra-
cownikom gospodarstwa za œwietn¹ zabawê     
i mi³o spêdzony czas! 

Wieœci  z „Akwarelki”
Czerwiec to nie tylko czas zabawy, ale równie¿ 
wytê¿onej pracy, szczególnie dla dzieci z naj-
starszej grupy, które to intensywnie pracowa³y 
nad przygotowaniami do uroczystego zakoñ-
czenia Roku Szkolnego 2020/2021. Dzieci      
z grupy Muminki pod czujnym okiem Pañ przy-
gotowa³y program artystyczny, który sw¹ pre-
mierê mia³ 23 czerwca. 
Tego dnia bowiem, odby³a siê w naszym 
przedszkolu uroczystoœæ za-koñczenia Roku 
Przedszkolnego oraz po¿egnania starszaków. 
Swój wystêp dzieci zaczê³y od zabawnej 
inscenizacji utworu „Rzepka" Jana Tuwima, by 
potem przejœæ do czêœci oficjalnej,  
wype³nionej wspomnieniami wspólnie 
spêdzonych w przedszkolu chwil.
Trzy lata wspólnych zabaw i zajêæ, podró¿y po 
porach roku, ¿ywio³ach, cyferkach i literach 
szybko minê³y, a¿ nadszed³ czas po¿egnania. 

„Muminki" dostojnie prezentowa³y swoje umie-
jêtnoœci artystyczne, recytatorskie i taneczne, 
dziêkuj¹c wszystkim za wspólnie spêdzony 
czas. Wystêp zakoñczy³ podziêkowaniami dla 
dzieci oraz Pañ. Wzruszeniom nie by³o koñca.
Po czêœci artystycznej przyszed³ czas na podziê-
kowania dla rodziców. Pani dyrektor z³o¿y³a 
podziêkowania rodzicom za ca³oroczn¹ pomoc, 
wspó³pracê oraz zaanga¿owanie w dzia³ania na 
rzecz placówki. Po wystêpach wszystkie dzieci 
otrzyma³y  równie¿ pami¹tkowe dyplomy oraz 
nagrody ksi¹¿kowe i upominki.
Kolejni absolwenci naszego przedszkola opusz-
czaj¹ nas, by rozpocz¹æ po wakacjach naukê    
w „zerówce". ̄ yczymy im wielu sukcesów i spe³-
nienia marzeñ, a wszystkim dzieciom bezpiecz-
nych i radosnych wakacji!

 

Opracowa³a Monika Andrzejkiewicz 
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Od ponad roku, nie tylko w Polsce, ale i na ca³ym œwiecie panuje 
pandemia koronawirusa Covid-19. Wirus ten zbiera codziennie 
œmiertelne ¿niwo. Nie ma na niego skutecznego lekarstwa, które 
by go leczy³o. S¹ jedynie szczepionki, które w pewnym doœæ wy-
sokim stopniu zapobiegaj¹ zara¿eniu siê nim.
Jest jeszcze jedna pandemia, na któr¹ te¿ nie ma ¿adnego 
lekarstwa ani szczepionki, bo nie jest to pandemia wirusowa. T¹ 
pandemi¹ jest… ALKOHOLIZM!
Analitycy rynku stwierdzili, ¿e w okresie ostatniego roku w Polsce 
znacznie wzros³a sprzeda¿ napoi alkoholowych i nadal wzrasta. 
Powody s¹ ró¿ne. Na pocz¹tku pandemii Covid-19 kr¹¿y³a plot-
ka, ¿e wysoko procentowo alkohol zapobiega zara¿eniu siê tym 
wirusem. W tym czasie ludzie zaczêli masowo wykupywaæ 

P o d e j r z y j

Ustrój funkcjonowania gmin  jak ju¿ wczeœniej wspomniano - zacz¹³ siê 
zmieniaæ po upadku powstania styczniowego. W³adze carskie przy-
st¹pi³y do uw³aszczenia ch³opów na gruntach dworskich, które bezpo-
œrednio u¿ytkowali. Wymiar odpowiednich nadzia³ów sporz¹dzany by³ 
w dokumencie zwanym Tabela likwidacyjna, w której dok³adnie 
okreœlono wielkoœæ ka¿dego gospodarstwa. Samorz¹d gminny powo-
³ano ukazem z 19 lutego/2 marca 1864 r. Zmieni³ on ustrój gmin, który 
oddziela³ od w³adzy w niej w³aœcicieli ziemskich. Po powstaniu w³adze 
carskie preferowa³y na urzêdy gminne osoby pochodzenia ch³opskiego 
elementu dla w³adzy bardziej pewnego od patriotycznie nastawionej 
potomków szlacheckich  w³aœcicieli ziemskich. Gmina mia³a siê sk³a-
daæ z wiosek kolonii i folwarków niezale¿nie od podzia³ów w³asnoœci 
dworskiej i w³oœciañskiej. Dwa lata póŸniej zosta³a zreformowana ad-
ministracja w Królestwie, która jeszcze bardziej ni¿ dotychczas unifiko-
wa³a go z Cesarstwem o czym ju¿ wspomniano. Ukazem z 19/31 
grudnia (wg starego i nowego stylu) 1866 r. wprowadzono podzia³ 
guberni, a w ich w sk³ad nowe powiaty. W guberni warszawskiej utwo-
rzono powiat miñski, którego nazwê o czym wspomniano zmieniono na 
nowomiñski, bowiem, zmieniono te¿ nazwê miasta na Nowo-Miñsk.   
W sk³ad nowego powiatu wg postanowienia Komitetu Urz¹dzaj¹cego   
z 5/17 stycznia 1867 r. wesz³o  8 miast i 21 gmin, w tym gmina Miñsk, 
która funkcjonowa³a do 1954 r. oraz gmina Barcz¹ca, która póŸniej 
skasowano. Warto zaznaczyæ, i¿ podobnie jak powiat stanis³awowski, 
tak i miñski obejmowa³ gminy, których obszar dziœ stanowi powiat 

XIX wieczny obraz zmian na terenach obecnej gminy

Materia³ powsta³ dziêki wspó³pracy z Januszem Kuligowskim

 HISTORIÊ HISTORIÊ

miñski oraz czêœæ powiatu otwockiego z Karczewem na czele. W dzie-
jach gminy Miñsk Mazowiecki, rok 1867 jest istotny, gdy¿ w tym roku 
zosta³a ona utworzona i z mniejszymi zmianami granicznymi dotrwa³a 
pod niezmienion¹ nazw¹ do po³owy XX w. Pod koniec XIX w wielkoœæ 
najwa¿niejszych miejscowoœci pod wzglêdem liczby osad i powierz-
chni na terenie gminy Miñsk ilustruje  poni¿sze zestawienie.

P A N D E M I A
na któr¹ nie ma szczepionki

spirytus. Gdy okaza³o siê, ¿e alkohol os³abia odpornoœæ organizmu i ³at-
wiej siê zaraziæ w/w wirusem przestano wykupywaæ spirytus, a z pó³ek 
sklepowych zaczê³a znikaæ wódka, zw³aszcza ta w butelkach tzw. 
„ma³pkach”. Przyczyn¹ tego stanu rzeczy jest g³ównie to, ¿e w wielu 
zak³adach pracy, tam gdzie by³o to mo¿liwe, wprowadzono pracê online. 
Dla tych, którzy gustuj¹ w codziennych drinkach by³o to bardzo wygodne. 
Po wypiciu „ma³pki” do treœciwego œniadania mo¿na by³o swobodnie 
pracowaæ przy komputerze. Obiad mo¿na by³o te¿ zjeœæ przy takiej pracy   
i równie¿ wypiæ „ma³pkê”. Po zakoñczonej pracy, wieczorem, po kolacji, 
drink te¿ dobrze dzia³a³ na samopoczucie. W ten sposób postêpuj¹ 
g³ównie mê¿czyŸni lubi¹cy mocne trunki. Ci, którzy bardzo lubi¹ piwo, 
postêpuj¹ podobnie przy u¿yciu piwa.
Niektóre kobiety postêpuj¹ podobnie, jeœli chodzi o piwo, ale czêœciej 
siêgaj¹ po dobre wino uwa¿aj¹c, ¿e trzy „lampki” wina na dzieñ nie 
przeszkodz¹ im w pracy online i nie przeszkadzaj¹. Jest jednak pewien 
powa¿ny problem. Taki sposób postêpowania sprawia, ¿e ludzie Ci uza-
le¿niaj¹ siê od alkoholu. Gdy musz¹ od czasu do czasu pojawiæ siê w pracy 
to s¹ zdenerwowani, pobudzeni, czegoœ im brakuje. A brakuje im dawki 
alkoholu.
Ci, którzy lubi¹ wypiæ a pracuj¹ stacjonarnie – pij¹ po pracy, a gdy 
uzale¿nienie od alkoholu jest tak mocne, ¿e zdarza siê im piæ w pracy – to 
zazwyczaj s¹ zwalniani dyscyplinarnie i mog¹ piæ „swobodnie” dopóki 
starczy im pieniêdzy.
Na koniec o zdegenerowanych alkoholikach, którzy nie pracuj¹ i pij¹ 
codziennie. Tym pandemia Covid-19 nie przeszkadza w piciu. 
Wed³ug PARPA (Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych) w Polsce jest co najmniej dwa miliony osób w wiêkszym lub 
mniejszym stopniu uzale¿nionych od alkoholu. Tê sytuacjê mo¿na nazwaæ 
pandemi¹ i co gorsze nie ma na tê chorobê skutecznego leku. Jedynym 
sposobem zatrzymania tej choroby jest ca³kowite zaprzestanie 
spo¿ywania napoi alkoholowych.

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

Najwa¿niejsze miejscowoœci w gminie Miñsk pod koniec XIX w.  

Miñsk [Nowomiñsk] miasto 108 124

Niedzia³ka 19 146

Mikanów 17 126

Kêdzierak 11 264

D³u¿ka [D³uska] 20 228

Arynów 12 227

Cielechowizna 7 111

Tartak 4 73

Gliniak 8 126

Huta Miñska 2 16

Ma³a Marianka [Ma³e Maryanki] 2 63

Marianka [Maryanka] 20 258

Krlshof al. Budy Arynowskie [Królewiec] 18 326

Anielina 15 183

Karolina 25 308

Prusy [Pruss] 5 68

Chochó³ 8 84

Wólka Miñska 7 97

Borek 5 67

liczba osad / pow. gruntów w morgach
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Dom Gucci  - Wydawnictwo Marginesy, 2021

Kronika niezwyk³ej potêgi dynastii Guccich i jej równie niezwyk³ego upadku. W 1993 roku ta luksusowa marka znalaz³a siê na skraju 
bankructwa, do czego przyczyni³y siê z³e decyzje Maurizia Gucciego i jego zami³owanie do ekstrawagancji. Dwa lata póŸniej 
Maurizio zosta³ zastrzelony w drodze do biura. Za zorganizowanie morderstwa skazano jego by³¹ ¿onê Patriziê Reggiani Martinelli. 
Dosta³a 29 lat wiêzienia. Czy Patrizia zleci³a zabójstwo, poniewa¿ wydatki Maurizia wymknê³y siê spod kontroli? Czy zrobi³a to, 
poniewa¿ czaruj¹cy eks zamierza³ poœlubiæ swoj¹ kochankê Paolê Franchi? A mo¿e w ogóle tego nie zrobi³a? Historia Guccich to 
historia blichtru, przepychu i intryg, historia powstania, bliskiego upadku i póŸniejszego odrodzenia siê modowej dynastii. To 
wielkie nazwiska: Tom Ford, Sophia Loren, Jackie Kennedy Onassis, Domenico De Sole, Pierre Cardin, Chiara Mastroianni, Yves 
Saint Laurent. To tak¿e stolice œwiata mody: Mediolan, Florencja, Nowy Jork i Pary¿. Sara Gay Forden pozwala zajrzeæ za kulisy 
najs³ynniejszego domu mody, pokazuje ukryte namiêtnoœci, potêgê oraz s³abe punkty rodu Guccich. To wartka opowieœæ o modzie, 
wielkich pieni¹dzach i rozdzieraj¹cej serce tragedii.

•ród³o - Wydawnictwo Zysk i S-ka Wydawnictwo, copyright 2021.

•ród³o - to historia nieprzeciêtnie uzdolnionego architekta, Howarda Roarka. Nie podporz¹dkowuje siê on powszechnie panuj¹cym 
pogl¹dom i gustom. Pomimo wi¹¿¹cej siê z tym samotnoœci¹ i cierpieniem pod¹¿a drog¹, któr¹ wskazuj¹ mu serce i rozum. Jest to 
opowieœæ o ambicji, w³adzy, pieni¹dzach i mi³oœci - mi³oœci tak niez³omnej, ¿e niczym masywne kamienne wie¿e wznoszone przez 
bohatera zatriumfowa³a nad oszustwem, roz³¹k¹, zazdroœci¹ i okrutnymi atakami tych, którzy pragnêli j¹ zniszczyæ.
Podobnie jak w swojej s³awnej krótkiej powieœci Hymn, i tu Ayn Rand ostro wystêpuje przeciwko idei równoœci lansowanej nie tylko 
przez modny w owym czasie wœród zachodnich intelektualistów - socjalizm, ale i przez chrzeœcijañstwo. Tu najpe³niej dochodzi do 
g³osu filozofia obiektywizmu oraz pochwa³a indywidualizmu, stanowi¹cego Ÿród³o ludzkiego rozwoju.

Jeszcze zobaczycie - Wydawnictwo Polarny Lis, copyright 2020

Jeszcze zobaczycie, jak bêdê du¿y, to ... Znacie tê groŸbê? To pos³uchajcie. Pos³uchajcie opowieœci ch³opca, który ma ju¿ 
serdecznie dosyæ zakazów, kar i ograniczeñ. Puszcza wiêc wodze swojej niebanalnej wyobraŸni, ¿eby oznajmiæ œwiatu, co zrobi, 
kiedy bêdzie ju¿ móg³ robiæ wszystko. Wszystko, czyli: chodziæ do kina na dowolne filmy, jeœæ cukierki w iloœciach 
nieograniczonych oraz myæ zêby wy³¹cznie w wybranych przez siebie momentach. Jeszcze zobaczycie to bardzo zabawna, œwietnie 
napisana historia, która na pewno rozbawi dzieci i wzruszy rodziców.

W I po³owie 2021 roku Biblioteka Publiczna Gminy Miñ-
sk Mazowiecki z siedzib¹ w Stojad³ach zorganizowa³a kil-
ka ciekawych spotkañ autorskich, warsztatów i lekcji. 
Obecna sytuacja zwi¹zana z epidemi¹ pozwoli³a na orga-
nizacjê dzia³añ jedynie w formie online. 

W lutym i maju odby³y siê spotkania autorskie z pisarza-
mi. W ramach Gminnych Obchodów Dnia Jêzyka Ojczys-
tego ponad 78 uczniów klas IV i V SP w Brzózem oraz SP   
w Zamieniu wziê³o udzia³ w spotkaniu autorskim z p. Mar-
cinem Kozio³em. W trakcie spotkania multimedialnego 
„Tajemnice, zagadki, ³amanie szyfrów i przygody z na-
uk¹! Detektywi na kó³kach i Nikola Tesla!” uczniowie 
poznali niezwyk³e przygody bohaterów ksi¹¿ek Marcina 
Kozio³a, rozwi¹zywali detektywistyczne zagadki, ³amali 
szyfry. Natomiast drugie spotkanie autorskie „Czytam 
sobie” i „Poczytaj ze mn¹” spotkanie z elementami 
warsztatowymi” z p. Zofi¹ Staneck¹ odby³o siê w maju    
w ramach Tygodnia Bibliotek. W spotkaniu wziêli udzia³ 
uczniowie klas III SP w Starej Niedzia³ce i SP w Janowie   

w sumie ponad 70 osób. W trakcie spotkania pisarka odczyta³a uczniom fragment 
opowiadania, wyjaœni³a dzieciom, kim jest pisarz, gdzie i jak pracuje, jakie s¹ jego 
atrybuty. Ciekawym punktem spotkania by³y warsztaty, uczniowie pod kierunkiem 
pisarki budowali opis postaci i tworzyli krótkie teksty literackie. 

Biblioteka zorganizowa³a tak¿e warsztaty. W maju odby³y siê warsztaty online pt. 
„Solidarnoœæ ma znaczenie”, prowadzone przez Polsk¹ Fundacjê im. Roberta Schu-
mana. W warsztatach po³¹czonych z  interaktywn¹ dyskusj¹ wziêli udzia³ uczniowie klas 
VII SP w Janowie i SP w Starej Niedzia³ce, w sumie 75 osób. Tematem spotkañ by³y war-
toœci europejskie, polityka spójnoœci oraz obecnoœæ Unii Europejskiej w danym regionie. 
W trakcie warsztatów m³odzi ludzie poznali zagadnienie polityki spójnoœci, zastanawiali 
siê, co mo¿na zmieniæ w najbli¿szym otoczeniu. Równie¿ w V, uczniowie klasy I SP        
w Stojad³ach wziêli udzia³ w warsztatach online „Pszczo³y i owady jak je chroniæ”. 
Warsztaty odby³y siê w ramach Tygodnia Bibliotek, by³y prowadzone przez Fundacjê 
CultureLab. W trakcie warsztatów 27 uczniów dowiedzia³o siê wielu ciekawostek o pszczo- 
³ach, zrozumia³o, dlatego tak wa¿ne s¹ pszczo³y i jak je ochroniæ. Dzieci dowiedzia³y siê 
tak¿e jak, mog¹ pomóc pszczo³om w swojej szkole, co te¿ uczynili, tworz¹c ³¹kê kwietn¹.

Lekcje online odby³y siê w czerwcu w ramach konkursu „Œwiêto majowe online”, by³y 
one nagrod¹ dla klas laureatów konkursów. Lekcje by³y prowadzone przez g³ównego 
specjalistê Instytut Pamiêci Narodowej Oddzia³owe Biuro Edukacji Narodowej w War-
szawie. W pierwszej lekcji online „Polskie symbole narodowe” wziê³a udzia³ klasa II ze 
SP w Mariance. Uczennice tej klasy Aniela i Kalina Raszkiewicz zosta³y laureatkami 
Gminnego Konkursu „Na rodzinn¹ nutê”. W drugiej „Historia Misia Wojtka” wziê³a 
udzia³ klasa II ze SP w Janowie. Uczennica klasy II Nina Grabek SP w Janowie zajê³a II 
miejsce w Gminnym Konkursie „Na rodzinn¹ nutê”. W kolejnej lekcji „Wojenna 
odyseja Antka Srebrnego - Monte Cassino” wziê³a udzia³ klasa V ze SP w Janowie. 
Uczennica klasy V Karolina Rek zajê³a I miejsce w Gminnym Konkursie „Kartka 
okolicznoœciowa  w 230. rocznicê uchwalenia Konstytucji 3 Maja”. W ostatniej lekcji 
„Byæ zwyciê¿onym   i nie ulec, to zwyciêstwo”  A. Kamiñski „Kamienie na szaniec” 
wziê³a udzia³ klasa VI ze SP w Stojad³ach. Uczniowie tej klasy Adrian Celiñski, Karol 
Ch³opik, Krzysztof Lesiñski zajêli I miejsce w Miêdzyszkolnym konkursie historycznym 
„Konstytucja 3 Maja i czasy stanis³awowskiego”. W lekcjach wziê³o udzia³ 82 uczniów. 

Spotkania, warsztaty i lekcje stanowi¹ element promocji biblioteki jako miejsca, 
ciekawego, aktywnego, z bogat¹ ofert¹ dzia³añ. Taka forma aktywnoœci pozwala na 
promocjê czytelnictwa, niew¹tpliwie wa¿nym zagadnieniem s¹ tak¿e walory edukacyjne, 
wzbogacaj¹ce, poszerzaj¹ce wiedzê dzieci i m³odzie¿y.   

Urszula Mastalerz

Wars z t a t y,  spo t kan i a  au to r s k i e  i  l e k c j e  on l i ne
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zdjêcia i filmy z lotu ptaka

dokumentacje prowadzonych inwestycji

tereny pod inwestycje drogowe

akweny, prace melioracyjne

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

uprawy leœne - ocena stanu zadrzewienia

obiekty sakralne - œwi¹tynie, cmentarze

promocja obiektów turystycznych: hoteli, pensjonatów itp.

nieruchomoœci - zdjêcia dokumentacyjne do ofert sprzeda¿y

promocja miast i gmin - zdjêcia panoramiczne i punktowe 

 


