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Mienia - wieœ w gminie Ceg³ów. Po³o¿ona na skraju Lasów Mieñskich u stóp rezerwatu "Jedlina". Pierwsza wzmianka o miejscowoœci 
pochodzi z 1445 r., kiedy to Mienia wraz z okolicznymi dobrami zosta³a zapisana Szpitalowi Œw. Ducha w Warszawie przez ksiê¿n¹ Annê 

Holszañsk¹. Zapewne ju¿ w XV w. wzniesiono pierwsze zabudowania szpitalne oraz istnia³ tu dwór - siedziba ksiêdza zarz¹dcy dóbr 
szpitalnych. Opiekê nad Szpitalem w Mieni sprawowa³y Siostry Mi³osierdzia Œw. Wincentego a Paulo. W 1809 r. zakoñczono budowê szpitala 

i to w³aœnie ten rok widnieje na frontonie od strony drogi Mienia - Ceg³ów. Dwustuletnia budowla w stylu klasycystycznym, wyraŸnie 
wyodrêbnia siê spoœród zabudowañ szpitalnych. Od 1879 r. mieœci³ siê tu szpital przeciwgruŸliczy za³o¿ony przez Henryka Dobrzyckiego - 

pioniera lecznictwa klimatycznego i sanatoryjnego w Polsce. Zauwa¿ono, ¿e miejscowy mikroklimat ma w³aœciowoœci lecznicze.
Obecnie mieœci siê tu Dom Pomocy Spo³ecznej œw. Józefa. Inne zabytkowe obiekty w Mieni to budynek DPS "Jedlina" powsta³ego w 1924 r., 

wzniesiony przez warszawskich tramwajarzy dla Gimnazjum Mêskiego im. Górskiego w Warszawie oraz mogi³a "Trzy Krzy¿e”
czyli cmentarz wojenny z powstania listopadowego 1830/1831. Wed³ug miejscowej tradycji pochowano tu ofiary epidemii cholery,

która nawiedzi³a okolice na prze³omie XVIII i XIX w.

2Mienia - niewielka rzeka, prawy dop³yw Œwidra. Przep³ywa przez powiat miñski i otwocki. D³ugoœæ ok. 40 km, powierzchnia zlewni 277 km  
�ród³a k. wsi Pe³czanka na zachód od Ka³uszyna. Pocz¹tkowo rzeczka p³ynie na po³udnie, w we wsi Mienia skrêca ku zachodowi.

Najwiêkszy dop³yw to Srebrna wpadaj¹ca pod Miñskiem Mazowieckim. Na rzece w okolicach Dêbego Wielkiego znajduj¹ siê stawy rybne
we wsi Ruda. Od Golicy zaczyna siê najpiêkniejszy, prze³omowy odcinek. Ujœcie do Œwidra znajduje siê w miejscowoœci Bia³ek,

najdalej na wschód wysuniêtej czêœci Józefowa. Dolny odcinek Mieni, od Wi¹zownej do ujœcia, stanowi fragment rezerwatu przyrody 
"Œwider". Na tym odcinku jest ona najpiêkniejsza, p³ynie g³êbokim korytem w lesie Nazwa rzeki zwi¹zana z metalicznymi b³yskami

w nurcie [woda mieni siê], bowiem pod³o¿e obfitowa³o w darniow¹ rudê ¿elaza.
�ród³o: Miñsk Mazowiecki i okolice - przewodnik turystyczno -krajoznawczy 2008

Mienia nad Mieni¹
Nad Mieni¹ Mienia

D³. trasy: 2,5 km
Liczba PK: 15
Opracowanie trasy,
kreœlenie mapy:
Damian Murach
Wspó³praca:
Dariusz Walczyna

Aktualnoœæ mapy:
    kwiecieñ 2017 r.

Na planie Mieni zaznaczono ró¿ne miejsca, stanowi¹ce punkty kontrolne (PK). Potwierdzenie 
przebycia trasy polega na udzieleniu odpowiedzi na zadane pytanie lub dopasowaniu zdjêcia 

do odpowiedniego PK. Odpowiedzi nale¿y dostarczyæ do organizatora.

Trasa debiutowa³a
podczas imprezy:

N



Turystyczno-Rekreacyjna Impreza na Orientacjê

Odpowiedzi nale¿y przes³aæ na e-mail: lub za pomoc¹ formularza.
Przes³anie odpowiedzi oznacza zgodê na umieszczenie na liœcie osób, które przeby³y trasê TRInO.

poczta@trino.pttk.pl 

Mienia nad Mieni¹ - Nad Mieni¹ Mienia (8/M/17)

PK 1, 3, 5, 6, 9, 13 i 15 - dopasuj zdjêcie z poni¿szych (zdjêæ jest wiêcej).

PK 2
Dom Pomocy Spo³ecznej œw. Józefa.

Jaka data widnieje na szczycie budynku?

PK 4
Kapliczka skrzynkowa na drzewie.

Jakiego koloru jest kapliczka?

PK 7 Stacja transformatorowa.

Jaki jest numer stacji trafo?

PK 8 Obiekt hydrotechniczny.

Nazwa jakiego polskiego miasta znajduje siê na jednej ze skrzynek?

PK 10 Krzy¿ przydro¿ny.

Ile promieni znajduje siê nad g³ow¹ Chrystusa?

PK 11 Budynek OSP Mienia.

Ile listków laurowych znajduje siê na œcianie?

PK 12 Krzy¿ przydro¿ny.

Ile promieni otacza postaæ Chrystusa?

PK 14 Œcie¿ka przyrodniczo-leœna. Tablica informacyjna.

Kto jest autorem tych s³ów?
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