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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Szanowni Pañstwo,

Radosne dla Polaków majowe œwiêta w tym 
roku odby³y siê w cieniu wojny na Ukrainie. 
77 lat po zakoñczeniu II wojny œwiatowej 
ka¿dy z nas wierzy³ w to, ¿e zarówno nasz kraj, 
jak i ca³a Europa nigdy wiêcej nie stan¹ w obli-
czu agresji ze strony s¹siedniego pañstwa. Jak 
siê okaza³o 24 lutego br. to nic bardziej mylne-
go. Krwawa i bezlitosna inwazja Rosji na na-
szego s¹siada – Ukrainê sk³oni³a wszystkich do 
refleksji,  budz¹c gorycz, ¿e okrucieñstwo 
wojny, której pamiêæ mia³a stanowiæ przestrogê dla kolejnych pokoleñ, nie 
okaza³o siê skutecznym hamulcem i w Europie znowu spadaj¹ bomby, gin¹ 
ludzie...
Mimo to tegoroczne majowe œwiêta nabra³y równie¿ wyj¹tkowego charakteru.  
Po raz pierwszy obchodziliœmy je w towarzystwie naszych ukraiñskich przy-
jació³. Nasza solidarnoœæ z milionami uchodŸców, którzy przybyli do naszego 
kraju nie ogranicza siê tylko do przyjaznych gestów i s³ów wsparcia. Jako 
obywatele i s¹siedzi Ukraiñców celuj¹co zdaliœmy egzamin z empatii i pomo-
cy. Tony ¿ywnoœci, sprzêtu i ubrañ, zebranych w ostatnim czasie to tylko czêœæ 
naszego realnego wsparcia. Najwa¿niejsze, ¿e potrafiliœmy przyjmowaæ 
uchodŸców pod nasz dach. I to nie tylko w sposób zinstytucjonalizowany, ale 
przede wszystkim pod dachy naszych prywatnych domów. To wielki gest 
empatii i solidarnoœci. Pokazaliœmy ca³ej Europie, jak powinien zachowaæ siê 
odpowiedzialny s¹siad. Bez politycznej kalkulacji i rozwa¿ania wszystkich za 
i przeciw.
Przyk³ad Ukrainy pokazuje te¿, jak wa¿ne i istotne jest bezpieczeñstwo naro-
dowe. Na szczêœcie Polska jest dziœ bezpieczna. Z tego mo¿emy byæ dumni.    
A silny, niezale¿ny i wolny kraj, to cel, który przyœwieca³ te¿ twórcom 
Konstytucji 3 Maja z 1791 roku. Dzisiaj ich polityczne dziedzictwo materia-
lizuje siê. Naszym zadaniem jest z kolei o to bezpieczeñstwo dbaæ i je umac-
niaæ. Bo jak pokazuje historia, która dzieje siê na naszych oczach, nic nie jest 
nam dane raz na zawsze.

w w w . m i n s k m a z o w i e c k i . p l
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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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WA¯NA 
INFORMACJA

Pamiêtaj o obowi¹zku wpisu do Centralnej Ewidencji Emisyjnoœci 
Budynków, w której znajduj¹ siê kompleksowe informacje o Ÿród³ach 
ogrzewania budynku. Deklaracjê mo¿na wype³niæ on-line na stronie: 
www.zone.gunb.gov.pl lub z³o¿yæ w formie papierowej do urzêdu 
gminy.
Je¿eli Ÿród³o ciep³a zosta³o uruchomione przed 01.07.2021 r., dekla-
racjê nale¿y z³o¿yæ w terminie do 30 czerwca 2022 r.
Dla nowo zainstalowanego Ÿród³a ciep³a (po 1 lipca 2021 r.) termin 
wynosi 14 dni od uruchomienia.
Nie dope³nienie obowi¹zku bêdzie skutkowaæ na³o¿eniem kary 
pieniê¿nej.

A k t u a l n o œ c i
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Gminna 
Komisja Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych
w Miñsku Mazowieckim zaprasza

w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
15 00

w godz. 16 - 18

00 00wtorek w godzinach 12  - 19
00 00œroda w godzinach 9  - 16
00 00czwartek w godzinach 9  - 16
00 00pi¹tek w godzinach 9  - 16
00 00sobota w godzinach 8  - 16

z wy³¹czeniem œwi¹t

PSZOK

Aktualne godziny funkcjonowania
punktu selektywnego zbierania

odpadów komunalnych
w Miñsku Mazowieckim (PSZOK)

PSZOK jest czynny 

Bon turystycznyXXXIX sesja Rady Gminy 

Nr XXXIX.336.2022 RG Miñsk Mazowiecki   
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w bud-
¿ecie gminy na 2022 rok
Nr XXXIX.337.2022 RG Miñsk Mazowiecki   
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmiany 
Uchwa³y NR XXXVI.321.2022 RG Miñsk Ma-
zowiecki z dnia 27 stycznia 2022 r w sprawie  
udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Miñ-
skiemu na pokrycie czêœci wydatków zwi¹za-
nych z realizacj¹ zadania pn. „Przebudowa dro-
gi powiatowej nr 2227W Miñsk Maz. — 
Niedzia³ka - Jakubów do drogi (Jêdrzejów- 
Dobre) od km 5+233 do km 5+785 polegaj¹cej 
na budowie chodnika”
Nr XXXIX.338.2022 RG Miñsk Mazowiecki   
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie zmian w Wie-
loletniej Prognozie Finansowej Gminy Miñsk 
Mazowiecki na lata 2022-2026
Nr XXXIX.339.2022 RG Miñsk Mazowiecki   
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie przyjêcia 
zasad i trybu postêpowania przy udzielaniu spó³-
kom wodnym dotacji celowych z bud¿etu Gmi-
ny Miñsk Mazowiecki i sposobu jej rozliczania
Nr XXXIX.340.2022 RG Miñsk Mazowiecki   
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie udzielenia 
pomocy finansowej dla Województwa Mazo-
wieckiego z siedzib¹ w Warszawie na dofinanso-
wanie realizacji Projektu „Regionalne partner-
stwo samorz¹dów Mazowsza dla aktywizacji 
spo³eczeñstwa informacyjnego w zakresie e-ad-
ministracji i geoinformacji”
Nr XXXIX.341.2022 RG Miñsk Mazowiecki   
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie okreœlenia 
zakresu pomocy obywatelom Ukrainy, którzy 
przybyli na terytorium Rzeczypospolitej Pol-
skiej z terytorium Ukrainy w zwi¹zku z dzia³a-
nia-mi wojennymi prowadzonymi na terytorium 
tego pañstwa, oraz obywateli Ukrainy posiada-
j¹cych Kartê Polaka, którzy wraz z najbli¿sz¹ 
rodzin¹ z powodu tych dzia³añ wojennych przy-
byli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Nr XXXIX.342.2022 RG Miñsk Mazowiecki   
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie upowa¿-
nienia Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki do do-
konywania zmian w uchwale bud¿etowej oraz 
WPF w celu realizacji zadañ zwi¹zanych z po-
moc¹ obywatelom Ukrainy w zwi¹zku z ko-
nfliktem zbrojnym na terytorium tego pañstwa
Nr XXXIX.343.2022 RG Miñsk Mazowiecki   
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie okreœlenia 
wysokoœci op³at za œwiadczenia udzielane przez 
przedszkole publiczne w Nowych Osinach i  od-
dzia³y przedszkolne funkcjonuj¹ce w szko³ach 
podstawowych Gminy Miñsk Mazowiecki
Nr XXXIX.344.2022 RG Miñsk Mazowiecki   
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci 
miejscowoœci Janów
Nr XXXIX.345.2022 RG Miñsk Maz. z dnia 21 
kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 
na dzia³alnoœæ Wójta Gminy Miñsk Maz.

Bon jest wa¿ny do 30 wrzeœnia 2022 roku. Nie 
obowi¹zuje ¿aden konkretny termin, w jakim 
trzeba pobraæ bon turystyczny i go aktywowaæ, 
wystarczy dokonaæ tego w okresie jego 
wa¿noœci. Uwaga! Znaczenie ma termin p³at-
noœci bonem, a nie termin korzystania z us³u-
gi turystycznej! Bonem mo¿na wiêc zap³aciæ 
do 30 wrzeœnia 2022 za us³ugê, która zostanie 
wykonana w póŸniejszym terminie.
Bonem turystycznym mo¿na op³acaæ nie tylko 
noclegi, ale równie¿ jednodniowe wyjazdy, np. 
wycieczki szkolne, m³odzie¿owe, sportowe, pó³-
kolonie. Warunkiem jest skorzystanie z mini-
mum dwóch us³ug. Bon turystyczny ma formê 
elektroniczn¹. Nie mo¿na wymieniæ go na 
gotówkê. Prawo do bonu przys³uguje ka¿demu 
dziecku uprawnionemu do 500 plus.

Wizyta studyjna  w Gminie
Miñsk Mazowiecki

Zmiana systemu nadawania TV

W Polsce rozpocz¹³ siê proces przechodzenia na 
nadawanie naziemnego sygna³u telewizyjnego 
w nowym standardzie, czyli DVB-T2/HEVC. 
Oznacza to, ¿e osoby, które korzystaj¹ ze star-
szych typów telewizorów lub dekoderów, a odb-
ieraj¹ programy telewizji naziemnej, bêd¹ mu-
sia³y kupiæ dekoder lub telewizor. Termin zmian 
dla Mazowsza up³ywa pod koniec czerwca.
Ka¿da osoba, która bêdzie chcia³a kupiæ nowy 
dekoder lub odbiornik TV mo¿e uzyskaæ 
dofinansowanie na zakup w kwocie odpowie-
dnio 100 lub 250 z³. Mo¿na to zrobiæ za pomoc¹ 
strony internetowej gov.pl lub w placówkach 
Poczty Polskiej. Dop³ata bêdzie realizowana    
w postaci talonów, które s¹ przyjmowane 
podczas zakupu przez sklepy z artyku³ami RTV.

19 maja odbêdzie siê kolejna wizyta studyjna, 
tym razem obejmuj¹ca Gminê Miñsk Mazo-
wiecki, Gminê Dobre oraz Gminê Jakubów. 
Organizowane od dwóch lat wizyty ukazuj¹ 
piêkno poszczególnych gmin w Powiecie Miñ-
skim, daj¹c okazjê do bli¿szego poznania ich 
walorów i lokalnych mo¿liwoœci turystycznych.
 
Program wizyty studyjnej:
9.00 - 12.00  gmina Miñsk Mazowiecki, w tym 
Bagno Pogorzel, Muzeum Wsi w Stojad³ach 
oraz Dwór i skansen w Starej Niedzia³ce
12.15 - 15.00  gmina Jakubów, w tym zwiedza-
nie Koœcio³a Œw. Anny w Jakubowie, œcie¿ka 
rowerowa w Ludwinowie, Gospodarstwo Na Koñ-
cu Wsi w Brzozówce
15.15 - 18.00  gmina Dobre, w tym rynek i park 
w Dobrem, Koœció³ pw. Œw. Miko³aja Biskupa, 
Muzeum Laszczki, m³yn w Wólce Kobylañ-
skiej, Gospodarstwo Agroturystyczne w G³êbo-
czycy. 

Organizatorami wizyty studyjnej jest Lokalna 
Organizacja Turystyczna we wspó³pracy z Po-
wiatem Miñskim.  
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nia-mi wojennymi prowadzonymi na terytorium 
tego pañstwa, oraz obywateli Ukrainy posiada-
j¹cych Kartê Polaka, którzy wraz z najbli¿sz¹ 
rodzin¹ z powodu tych dzia³añ wojennych przy-
byli na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
Nr XXXIX.342.2022 RG Miñsk Mazowiecki   
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie upowa¿-
nienia Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki do do-
konywania zmian w uchwale bud¿etowej oraz 
WPF w celu realizacji zadañ zwi¹zanych z po-
moc¹ obywatelom Ukrainy w zwi¹zku z ko-
nfliktem zbrojnym na terytorium tego pañstwa
Nr XXXIX.343.2022 RG Miñsk Mazowiecki   
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie okreœlenia 
wysokoœci op³at za œwiadczenia udzielane przez 
przedszkole publiczne w Nowych Osinach i  od-
dzia³y przedszkolne funkcjonuj¹ce w szko³ach 
podstawowych Gminy Miñsk Mazowiecki
Nr XXXIX.344.2022 RG Miñsk Mazowiecki   
z dnia 21 kwietnia 2022 r. w sprawie miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzennego 
gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci 
miejscowoœci Janów
Nr XXXIX.345.2022 RG Miñsk Maz. z dnia 21 
kwietnia 2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 
na dzia³alnoœæ Wójta Gminy Miñsk Maz.

Bon jest wa¿ny do 30 wrzeœnia 2022 roku. Nie 
obowi¹zuje ¿aden konkretny termin, w jakim 
trzeba pobraæ bon turystyczny i go aktywowaæ, 
wystarczy dokonaæ tego w okresie jego 
wa¿noœci. Uwaga! Znaczenie ma termin p³at-
noœci bonem, a nie termin korzystania z us³u-
gi turystycznej! Bonem mo¿na wiêc zap³aciæ 
do 30 wrzeœnia 2022 za us³ugê, która zostanie 
wykonana w póŸniejszym terminie.
Bonem turystycznym mo¿na op³acaæ nie tylko 
noclegi, ale równie¿ jednodniowe wyjazdy, np. 
wycieczki szkolne, m³odzie¿owe, sportowe, pó³-
kolonie. Warunkiem jest skorzystanie z mini-
mum dwóch us³ug. Bon turystyczny ma formê 
elektroniczn¹. Nie mo¿na wymieniæ go na 
gotówkê. Prawo do bonu przys³uguje ka¿demu 
dziecku uprawnionemu do 500 plus.

Wizyta studyjna  w Gminie
Miñsk Mazowiecki

Zmiana systemu nadawania TV

W Polsce rozpocz¹³ siê proces przechodzenia na 
nadawanie naziemnego sygna³u telewizyjnego 
w nowym standardzie, czyli DVB-T2/HEVC. 
Oznacza to, ¿e osoby, które korzystaj¹ ze star-
szych typów telewizorów lub dekoderów, a odb-
ieraj¹ programy telewizji naziemnej, bêd¹ mu-
sia³y kupiæ dekoder lub telewizor. Termin zmian 
dla Mazowsza up³ywa pod koniec czerwca.
Ka¿da osoba, która bêdzie chcia³a kupiæ nowy 
dekoder lub odbiornik TV mo¿e uzyskaæ 
dofinansowanie na zakup w kwocie odpowie-
dnio 100 lub 250 z³. Mo¿na to zrobiæ za pomoc¹ 
strony internetowej gov.pl lub w placówkach 
Poczty Polskiej. Dop³ata bêdzie realizowana    
w postaci talonów, które s¹ przyjmowane 
podczas zakupu przez sklepy z artyku³ami RTV.

19 maja odbêdzie siê kolejna wizyta studyjna, 
tym razem obejmuj¹ca Gminê Miñsk Mazo-
wiecki, Gminê Dobre oraz Gminê Jakubów. 
Organizowane od dwóch lat wizyty ukazuj¹ 
piêkno poszczególnych gmin w Powiecie Miñ-
skim, daj¹c okazjê do bli¿szego poznania ich 
walorów i lokalnych mo¿liwoœci turystycznych.
 
Program wizyty studyjnej:
9.00 - 12.00  gmina Miñsk Mazowiecki, w tym 
Bagno Pogorzel, Muzeum Wsi w Stojad³ach 
oraz Dwór i skansen w Starej Niedzia³ce
12.15 - 15.00  gmina Jakubów, w tym zwiedza-
nie Koœcio³a Œw. Anny w Jakubowie, œcie¿ka 
rowerowa w Ludwinowie, Gospodarstwo Na Koñ-
cu Wsi w Brzozówce
15.15 - 18.00  gmina Dobre, w tym rynek i park 
w Dobrem, Koœció³ pw. Œw. Miko³aja Biskupa, 
Muzeum Laszczki, m³yn w Wólce Kobylañ-
skiej, Gospodarstwo Agroturystyczne w G³êbo-
czycy. 

Organizatorami wizyty studyjnej jest Lokalna 
Organizacja Turystyczna we wspó³pracy z Po-
wiatem Miñskim.  
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26 kwietnia w miejscowoœciach Huta Miñska - Cielechowizna odby³o 
siê upamiêtnienie Kazimierza Przekory, Starszego Wachmistrza 7 Pu³ku 
U³anów Lubelskich, który zosta³ zamordowany 2 lipca 1943 r. przez 
hitlerowskiego najeŸdŸê za pomoc udzielon¹ trzem mê¿czyznom pocho-
dzenia ¿ydowskiego. Postaæ Kazimierza Przekory jest wci¹¿ ¿ywa w pa-
miêci jego czworga wnucz¹t, Haliny Rerych, Wies³awy Mo¿d¿onek, 
Tadeusza Perczyñskiego i Jerzego Perczyñskiego oraz w pamiêci m³od-
szego pokolenia rodziny. 
Cytuj¹c s³owa najstarszego wnuka, Tadeusza Perczyñskiego: „Od 
œmierci naszego dziadka minê³o wiele lat, ale pamiêæ nasza zawsze by³a  
z nim i ca³y czas staraliœmy siê tê pamiêæ podtrzymywaæ. Du¿a w tym za-
s³uga naszej mamy, Wandy Perczyñskiej. Mieszkaj¹c przez wiele lat na 
Warmii, przy ka¿dych odwiedzinach rodzinnych stron byliœmy na grobie 
jej ojca i naszego dziadka. Mama, jako 14-letnia dziewczynka by³a 
œwiadkiem tragedii, która wydarzy³a siê latem 1943 roku”.
Uroczysta Msza Œwiêta w intencji zamordowanego Kazimierza Przeko-
ry rozpoczê³a siê w Koœciele pw. Matki Bo¿ej Nieustaj¹cej Pomocy       
w Hucie Miñskiej. Eucharystiê wraz z ks. proboszczem Wojciechem 
Pancewiczem celebrowali: ks. pra³at kanonik p³k Adam Prus, ks. pp³k 
Andrzej Jackiewicz, ks. Adam Praszcza³ek. 
Podczas drugiej czêœci uroczystoœci zosta³a ods³oniêta tablica upamiêt-
niaj¹ca postaæ Kazimierza Przekory, tworz¹c namacalny œlad odwagi      
i mi³osierdzia udzielonego obcym osobom innej narodowoœci. Pomnik 
zosta³ poœwiêcony przez Proboszcza Parafii w Hucie Miñskiej Wojcie-
cha Pancewicza. 
Rabin Shalom Dov Ber Stambler - Przewodnicz¹cy Chabad Lubawicz 
Polska odprawiaj¹c modlitwê podkreœli³, ¿e Kazimierz Przekora mia³ 
ca³y szereg powodów, aby nie udzielaæ pomocy obcym mê¿czyznom. 
Nara¿a³ w ten sposób ¿ycie swoje i swojej rodziny. I by³oby to ca³ko-
wicie uzasadnione podejœcie. Jednak on tej pomocy udzieli³,  za co zosta³ 
zamordowany.To wielka odwaga i wielkie mi³osierdzie.
Podczas uroczystoœci s³owa uznania dla postawy Kazimierza Przekory 
skierowali: Teresa Wargocka - Pose³ na Sejm RP, Maria Zofia Koc - 
Senator RP, Dyrektor Biura Poselskiego Anny Marii Siarkowskiej, 
Profesor Magdalena Gawin, Wiceminister Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, inicjatorka programu „Zawo³ani po imieniu” oraz Dariusz 
Lipowski, Zastêpca Dyrektora ¯ydowskiego Instytutu Historycznego 
im. Emanuela Ringelbluma, Antoni Jan Tarczyñski - Starosta Miñski, 
odczytuj¹c równie¿ list od Marsza³ka Województwa Mazowieckiego 

Adama Struzika. Pamiêæ o tym co by³o jest wa¿na, aby nigdy wiêcej nie 
karano œmierci¹ za pomoc drugiemu cz³owiekowi, za udzielenie 
schronienia. 
Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski z³o¿y³ na rêce 
rodziny szczególne podziêkowania za postawê dziadka i pomoc jak¹ 
ofiarowa³ obcym ludziom bez wzglêdu na ich narodowoœæ oraz mo¿liw¹ 
karê œmierci.
Daj¹c wyraz solidarnoœci z drugim cz³owiekiem, na uroczystoœæ przyby³ 
Ks. dr Gabriel Bia³omyzy - Proboszcz Parafii Prawos³awnej pw. œw. 
Spirydona Cudotwórcy w Miñsku Mazowieckim. Po zakoñczeniu uro-
czystoœci, wraz z rodzin¹ Kazimierza Przekory, delegacja przedstawi-
cieli Powiatu Miñskiego, Samorz¹dowców z Gminy Miñsk Mazo-
wiecki, Kierownictwa GZGK w Miñsku Mazowieckim i Instytutu 
Pileckiego wraz z rodzin¹ Kazimierza Przekory uda³a siê na cmentarz 
parafialny w Miñsku Mazowieckim w celu z³o¿enia wieñca na grobie 
zamordowanego. Nastêpnie delegacja uda³a siê na cmentarz ¿ydowski, 
aby oddaæ ho³d zamordowanym trzem mê¿czyznom, których ukrywa³ 
Kazimierz Przekora oraz innym osobom zamordowanym w trakcie II 
Wojny Œwiatowej.

Dziêkujemy za udzia³ w uroczystoœci pocztów sztandarowych: Wojska 
Polskiego, Zwi¹zku Pi³sudczyków RP TPJP Okrêg Wschodnio-Mazo-
wiecki, SP w Brzózem, SP w Hucie Miñskiej, SP w Starej Niedzia³ce, SP 
w Janowie, SP w Mariance, SP w Zamieniu.
Dziêkujemy za partnerstwo i pomoc w organizacji uroczystoœci: Instytu-
towi Pileckiego, Powiatowi Miñskiemu, Muzeum Ziemi Miñskiej, Dy-
rektorowi SP im. Karola Wojty³y w Hucie Miñskiej z/s w CielechowiŸ-
nie Piotrowi Matzanke, GZGK w Miñsku Mazowieckim oraz OSP 
Zamienie jak równie¿ wszystkim innym osobom, których pomoc 
przyczyni³a siê do realizacji uroczystoœci upamiêtnienia Kazimierza 
Przekory. Uroczystoœæ, swoj¹ obecnoœci¹ uœwietnili równie¿: 
Wicestarosta Miñski Witold Kikolski, Zastêpca Dowódcy 23 Bazy 
Lotnictwa Taktycznego, Komendant ̄ andarmerii Wojskowej w Miñsku 
Mazowieckim, Zastêpca Komendanta Policji w Miñsku Mazowieckim, 
Zastêpca Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki Rados³aw Legat, Sekretarz 
Gminy Miñsk Mazowiecki Jolanta Damasiewicz, Kierownik GZGK w 
Miñsku Mazowieckim Daniel Macios wraz z zastêpc¹ Tomaszem 
Ma³kowskim, Leszek Celej Dyrektor Muzeum Ziemi Miñskiej, 
Przedstawiciele 7 Pu³ku U³anów Lubelskich na czele z Prezesem 
Towarzystwa Zenona Duszczyka, Zwi¹zek Pi³sudczyków RP TPJP 
Okrêg Wschodnio-Mazowiecki na czele z Ignacym Wieczorkiem, 
Prezes Towarzystwa Przyjació³ Miñska Mazowieckiego Marek £odyga, 
Przedstawiciele Historyków z Ziemi Miñskiej dr. Janusza Kuligow-
skiego i dr. S³awomira Kuligowskiego, Przedstawiciele Instytutu Pilec-
kiego, Przedstawiciele Zwi¹zku Inwalidów Wojennych RP oddzia³       
w Miñsku Mazowieckim na czele z Prezesem Józefem Jedynakiem, 
Zastêpca Dyrektora ¯ydowskiego Instytutu Historycznego im. 
Emanuela Ringelbluma, Dyrektor Muzeum Domu Rodziny Pileckich   
w Ostrowi Mazowieckiej, Samorz¹dowcy z s¹siednich gmin, Dyrek-
torzy Szkó³ Œrednich z Miñska Mazowieckiego, Dyrektorzy Szkó³ 
Gminnych i Dyrektor Przedszkola Publicznego w Nowych Osinach,

Rz¹dowy program budowy i modernizacji przystanków kolejowych

25 kwietnia 2022 roku Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki wraz z Bur-
mistrzem Miasta i Gminy Pilawa, Wójtem Gminy Ko³biel, Wójtem 
Gminy Siennica, Wójtem Gminy Dêbe Wielkie, Wójtem Gminy 
Stanis³awów, Wójtem Gminy Poœwiêtne, Burmistrzem T³uszcza oraz 
Wójtem Gminy Klêbów, podpisali dokument skierowany do Ministra 
Infrastruktury z proœb¹ o w³¹czenie dodatkowych przystanków PKP do 
Rz¹dowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejo-
wych na trasie Nr 13 Pilawa - Krusze, wskazuj¹c liczne zalety wyni-
kaj¹ce z ich powstania.
Je¿eli proœba zostanie pozytywnie rozpatrzona, osoby niezmotoryzo-
wane zyskaj¹ dodatkowe mo¿liwoœci komunikacyjne i bêd¹ mog³y do-

trzeæ do miejsc przeznaczenia. Uczniowie bez problemu dotr¹ do szkó³, 
studenci na uczelnie wy¿sze a pracownicy do miejsc pracy. 
Proponowane przez Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki Antoniego 
Janusza Piechoskiego po³¹czenie kolejowe Miñsk Mazowiecki - 
Stojad³a zwiêk-szy szanse rozwoju gospodarczego tej¿e miejscowoœci, a 
tereny osadnicze     i inwestycyjne zyskaj¹ na atrakcyjnoœci. 
Chcemy, aby „bia³a plama komunikacyjna" zniknê³a z mapy i pamiêci 
mieszkañców Miasta i Gminy Miñsk Mazowiecki.

By³o to ju¿ kolejne spotkanie samorz¹dowców w tej sprawie. Obecnie 
oczekujemy na rozpatrzenie proœby. 

Tekst i zdjêcia - mgr Edyta Ilona Rek

Ca³a nasza rodzina jest dumna z dziadka.
Stanowi on dla nas wzór do naœladowania

i inspiracjê do wychowywania naszych dzieci, 
wnuków i prawnuków w duchu patriotyzmu 

i szacunku dla ka¿dego cz³owieka.

Tadeusz Perczyñski, wnuk
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Stanis³awów, Wójtem Gminy Poœwiêtne, Burmistrzem T³uszcza oraz 
Wójtem Gminy Klêbów, podpisali dokument skierowany do Ministra 
Infrastruktury z proœb¹ o w³¹czenie dodatkowych przystanków PKP do 
Rz¹dowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejo-
wych na trasie Nr 13 Pilawa - Krusze, wskazuj¹c liczne zalety wyni-
kaj¹ce z ich powstania.
Je¿eli proœba zostanie pozytywnie rozpatrzona, osoby niezmotoryzo-
wane zyskaj¹ dodatkowe mo¿liwoœci komunikacyjne i bêd¹ mog³y do-

trzeæ do miejsc przeznaczenia. Uczniowie bez problemu dotr¹ do szkó³, 
studenci na uczelnie wy¿sze a pracownicy do miejsc pracy. 
Proponowane przez Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki Antoniego 
Janusza Piechoskiego po³¹czenie kolejowe Miñsk Mazowiecki - 
Stojad³a zwiêk-szy szanse rozwoju gospodarczego tej¿e miejscowoœci, a 
tereny osadnicze     i inwestycyjne zyskaj¹ na atrakcyjnoœci. 
Chcemy, aby „bia³a plama komunikacyjna" zniknê³a z mapy i pamiêci 
mieszkañców Miasta i Gminy Miñsk Mazowiecki.

By³o to ju¿ kolejne spotkanie samorz¹dowców w tej sprawie. Obecnie 
oczekujemy na rozpatrzenie proœby. 

Tekst i zdjêcia - mgr Edyta Ilona Rek

Ca³a nasza rodzina jest dumna z dziadka.
Stanowi on dla nas wzór do naœladowania

i inspiracjê do wychowywania naszych dzieci, 
wnuków i prawnuków w duchu patriotyzmu 

i szacunku dla ka¿dego cz³owieka.

Tadeusz Perczyñski, wnuk
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G³osZiemiMiñskiej

DOM  POGRZEBOWY

Miñsk Mazowiecki
ul. 1 PLM „W-wa”
tel. 25 759 17 25

Miñsk Mazowiecki
ul. Koœcielna 4

ca³odobowo
tel. 25 758 40 98
tel. 693 646 280

KOMPLEKSOWA ORGANIZACJA
UROCZYSTOŒCI POGRZEBOWYCH 

Dos tosu j emy  s i ê do mo¿ l iwoœc i  f i nansowych k l i en t a

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 

Jak szybko sprzedaæ
dom

mieszkanie
dzia³kê?

604 44 22 45604 44 22 45

pokazuj¹c swoj¹ ofertê na zdjêciu lotniczym
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OG£OSZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 
obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Stojad³a pn. „Stojad³a inwestycyjne”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. pozycja. 503) i art. 39 
ust. 1 pkt 2-5, w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 54 ust. 2  i 3 oraz art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu 
informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2021
r. poz. 2373 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Miñsk Mazowiecki Nr XXIV.226.2021 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 
2021 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego 
czêœci miejscowoœci Stojad³a pn. „Stojad³a inwestycyjne”,

zawiadamiam
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Stojad³a pn. „Stojad³a inwestycyjne” wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.
Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowieckiwraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowis-
ko wy³o¿ony zostanie do publicznego wgl¹du w dniach  od 19.05.2022 r. do 09.06.2022 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 
Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 11, w godzinach pracy urzêdu, a tak¿e zostanie opublikowany na stronie: 
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/  w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne/Miejscowe plany w  trakcie  sporz¹dzenia” 
oraz https://www.minskmazowiecki.pl/.
Jednoczeœnie w zwi¹zku z postêpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko przedmiotowego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego informujê, ¿e zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ spraw w ww. terminie i miejscach. 
Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w przedmiotowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbêdzie siê  
w dniu 30.05.2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, sala nr 110. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête  
w przedmiotowego projektu planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
• na piœmie w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub korespondencyjnie na ww. adres Urzêdu,
• za   pomoc¹   œrodków   komunikacji   elektronicznej   bez   koniecznoœci   opatrywania   ich   bezpiecznym   podpisem   elektronicznym   na   adres   
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Uwaga powinna zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby,
- przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Uwagi nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2022 r.
Uwagi nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez rozpatrzenia.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.

RI.6721.2.7.2021.UM Miñsk Mazowiecki, dnia 11.05.2022 r.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

OG£OSZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 
obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Niedzia³ka Druga pn. „Niedzia³ka Druga inwestycyjna”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. Pozycja. 503) i art. 39 
ust. 1 pkt 2-5, w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 54 ust. 2  i 3 oraz art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu 
informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2021
r. poz. 2373 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Miñsk Mazowiecki Nr XXIV.225.2021 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 
2021 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego 
czêœci miejscowoœci Niedzia³ka Druga pn. „Niedzia³ka Druga inwestycyjna”,

zawiadamiam
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Niedzia³ka Druga pn. „Niedzia³ka Druga inwestycyjna” wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowis-
ko wy³o¿ony zostanie do publicznego wgl¹du w dniach  od 19.05.2022 r. do 09.06.2022 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 
Miñsk Mazowiecki,   ul.   Che³moñskiego   14,   pokój   nr   11,   w   godzinach   pracy   urzêdu,   a   tak¿e   zostanie   opublikowany   na   stronie:
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/   w   zak³adce   „Zagospodarowanie   przestrzenne/Miejscowe   plany   w   trakcie   sporz¹dzenia”  
oraz https://www.minskmazowiecki.pl/.
Jednoczeœnie w zwi¹zku z postêpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko przedmiotowego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego informujê, ¿e zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ spraw w ww. terminie i miejscach.
Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w przedmiotowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbêdzie siê   
w dniu 23.05.2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, sala nr 110. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête  
w przedmiotowego projektu planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
•  na piœmie w Urzêdzie  Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub korespondencyjnie na ww. adres Urzêdu,
• za   pomoc¹   œrodków   komunikacji   elektronicznej   bez   koniecznoœci   opatrywania   ich   bezpiecznym   podpisem   elektronicznym   na   adres   
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Uwaga powinna zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby,
- przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Uwagi nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2022 r .
Uwagi nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez rozpatrzenia.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki .

RI.6721.4.7.2021.UM Miñsk Mazowiecki, dnia 11.05.2022 r.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

RI.6721.1.7.2021.UM  Miñsk Mazowiecki, dnia 11.05.2022 r.
OG£OSZENIE

WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Królewiec pn. „Królewiec obwodnica pó³noc”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. Pozycja. 503) i art. 39 
ust. 1 pkt 2-5, w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 54 ust. 2  i 3 oraz art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu 
informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2021
r. poz. 2373 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Miñsk Mazowiecki Nr XXIV.224.2021 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 
2021 r. W sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego 
czêœci miejscowoœci Królewiec pn. „Królewiec obwodnica pó³noc”,

zawiadamiam
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Królewiec pn. „Królewiec obwodnica pó³noc” wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.
Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowieckiwraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowis-
ko wy³o¿ony zostanie do publicznego wgl¹du w dniach  od 19.05.2022 r. do 09.06.2022 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 
Miñsk Mazowiecki,   ul.   Che³moñskiego   14,   pokój   nr   11,   w   godzinach   pracy   urzêdu,   a   tak¿e   zostanie   opublikowany   na   stronie:
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/   w   zak³adce   „Zagospodarowanie   przestrzenne/Miejscowe   plany   w   trakcie   sporz¹dzenia” 
oraz https://www.minskmazowiecki.pl/.
Jednoczeœnie w zwi¹zku z postêpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko przedmiotowego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego informujê, ¿e zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ spraw w ww. terminie i miejscach.
Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w przedmiotowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbêdzie siê  
w dniu 06.06.2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, sala nr 110. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête  
w przedmiotowego projektu planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
• na piœmie w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub korespondencyjnie na ww. adres Urzêdu,  
• za   pomoc¹   œrodków   komunikacji   elektronicznej   bez   koniecznoœci   opatrywania   ich   bezpiecznym   podpisem   elektronicznym   na   adres   
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Uwaga powinna zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby, 
- przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Uwagi nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2022 r.
Uwagi nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez rozpatrzenia.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku 
z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych 
osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów 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 sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. 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 wolnoœci osoby, od której dane te 
pozyskano".

W zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia 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 Mazowiecki
b) poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl

3. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu rozpatrzenia sk³adanych wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub 
rozpatrzenia uwag dotycz¹cych projektu tego planu (art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. w celu realizacji praw oraz 
obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy;
4. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez okres niezbêdny do realizacji ww. celu z uwzglêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach 
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowych nie bêd¹ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmuj¹cy Uniê Europejsk¹, Norwegiê, Liechtenstein i Islandiê).
7. 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 pozyskania (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);

8. Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe. Nieprzekazanie danych skutkowaæ bêdzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Pani/Pana dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  firmie EXAR Krzysztof 
Parszewski Karolina Rychta s.c, z siedziba w £odzi przy ul. Senatorskiej 24/26 piêtro I lok. A, 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
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OG£OSZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 
obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Stojad³a pn. „Stojad³a inwestycyjne”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. pozycja. 503) i art. 39 
ust. 1 pkt 2-5, w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 54 ust. 2  i 3 oraz art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu 
informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2021
r. poz. 2373 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Miñsk Mazowiecki Nr XXIV.226.2021 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 
2021 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego 
czêœci miejscowoœci Stojad³a pn. „Stojad³a inwestycyjne”,

zawiadamiam
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Stojad³a pn. „Stojad³a inwestycyjne” wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.
Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowieckiwraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowis-
ko wy³o¿ony zostanie do publicznego wgl¹du w dniach  od 19.05.2022 r. do 09.06.2022 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 
Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 11, w godzinach pracy urzêdu, a tak¿e zostanie opublikowany na stronie: 
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/  w zak³adce „Zagospodarowanie przestrzenne/Miejscowe plany w  trakcie  sporz¹dzenia” 
oraz https://www.minskmazowiecki.pl/.
Jednoczeœnie w zwi¹zku z postêpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko przedmiotowego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego informujê, ¿e zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ spraw w ww. terminie i miejscach. 
Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w przedmiotowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbêdzie siê  
w dniu 30.05.2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, sala nr 110. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête  
w przedmiotowego projektu planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
• na piœmie w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub korespondencyjnie na ww. adres Urzêdu,
• za   pomoc¹   œrodków   komunikacji   elektronicznej   bez   koniecznoœci   opatrywania   ich   bezpiecznym   podpisem   elektronicznym   na   adres   
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Uwaga powinna zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby,
- przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Uwagi nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2022 r.
Uwagi nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez rozpatrzenia.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.

RI.6721.2.7.2021.UM Miñsk Mazowiecki, dnia 11.05.2022 r.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

OG£OSZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 
obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Niedzia³ka Druga pn. „Niedzia³ka Druga inwestycyjna”

Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. Pozycja. 503) i art. 39 
ust. 1 pkt 2-5, w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 54 ust. 2  i 3 oraz art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu 
informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2021
r. poz. 2373 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Miñsk Mazowiecki Nr XXIV.225.2021 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 
2021 r. w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego 
czêœci miejscowoœci Niedzia³ka Druga pn. „Niedzia³ka Druga inwestycyjna”,

zawiadamiam
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Niedzia³ka Druga pn. „Niedzia³ka Druga inwestycyjna” wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.

Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowis-
ko wy³o¿ony zostanie do publicznego wgl¹du w dniach  od 19.05.2022 r. do 09.06.2022 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 
Miñsk Mazowiecki,   ul.   Che³moñskiego   14,   pokój   nr   11,   w   godzinach   pracy   urzêdu,   a   tak¿e   zostanie   opublikowany   na   stronie:
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/   w   zak³adce   „Zagospodarowanie   przestrzenne/Miejscowe   plany   w   trakcie   sporz¹dzenia”  
oraz https://www.minskmazowiecki.pl/.
Jednoczeœnie w zwi¹zku z postêpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko przedmiotowego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego informujê, ¿e zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ spraw w ww. terminie i miejscach.
Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w przedmiotowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbêdzie siê   
w dniu 23.05.2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, sala nr 110. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête  
w przedmiotowego projektu planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
•  na piœmie w Urzêdzie  Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub korespondencyjnie na ww. adres Urzêdu,
• za   pomoc¹   œrodków   komunikacji   elektronicznej   bez   koniecznoœci   opatrywania   ich   bezpiecznym   podpisem   elektronicznym   na   adres   
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Uwaga powinna zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby,
- przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Uwagi nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2022 r .
Uwagi nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez rozpatrzenia.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki .

RI.6721.4.7.2021.UM Miñsk Mazowiecki, dnia 11.05.2022 r.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

RI.6721.1.7.2021.UM  Miñsk Mazowiecki, dnia 11.05.2022 r.
OG£OSZENIE

WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Królewiec pn. „Królewiec obwodnica pó³noc”
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. Pozycja. 503) i art. 39 
ust. 1 pkt 2-5, w zwi¹zku z art. 3 ust. 1 pkt 14 lit. d, art. 54 ust. 2  i 3 oraz art. 46 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu 
informacji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2021
r. poz. 2373 z póŸn. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Miñsk Mazowiecki Nr XXIV.224.2021 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 28 stycznia 
2021 r. W sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego 
czêœci miejscowoœci Królewiec pn. „Królewiec obwodnica pó³noc”,

zawiadamiam
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Królewiec pn. „Królewiec obwodnica pó³noc” wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.
Przedmiotowy projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowieckiwraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowis-
ko wy³o¿ony zostanie do publicznego wgl¹du w dniach  od 19.05.2022 r. do 09.06.2022 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 
Miñsk Mazowiecki,   ul.   Che³moñskiego   14,   pokój   nr   11,   w   godzinach   pracy   urzêdu,   a   tak¿e   zostanie   opublikowany   na   stronie:
https://www.bip.minskmazowiecki.pl/   w   zak³adce   „Zagospodarowanie   przestrzenne/Miejscowe   plany   w   trakcie   sporz¹dzenia” 
oraz https://www.minskmazowiecki.pl/.
Jednoczeœnie w zwi¹zku z postêpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko przedmiotowego projektu miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego informujê, ¿e zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ spraw w ww. terminie i miejscach.
Dyskusja publiczna nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w przedmiotowym projekcie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego odbêdzie siê  
w dniu 06.06.2022 r. o godz. 16.00 w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, sala nr 110. 
Zgodnie z art. 18 ust. 1 cyt. ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête  
w przedmiotowego projektu planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y sk³adaæ do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki:
• na piœmie w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub korespondencyjnie na ww. adres Urzêdu,  
• za   pomoc¹   œrodków   komunikacji   elektronicznej   bez   koniecznoœci   opatrywania   ich   bezpiecznym   podpisem   elektronicznym   na   adres   
e-mail: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Uwaga powinna zawieraæ:
- nazwisko i imiê albo nazwê,
- adres zamieszkania albo siedziby, 
- przedmiot uwagi oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy.
Uwagi nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.06.2022 r.
Uwagi nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez rozpatrzenia.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku 
z przetwarzaniem przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, wojewodê, zarz¹d województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych 
osobowych, uzyskanych w toku prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów 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 sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. 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 wolnoœci osoby, od której dane te 
pozyskano".

W zwi¹zku z art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia 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 Mazowiecki
b) poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl

3. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu rozpatrzenia sk³adanych wniosków do miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub 
rozpatrzenia uwag dotycz¹cych projektu tego planu (art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym tj. w celu realizacji praw oraz 
obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy;
4. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez okres niezbêdny do realizacji ww. celu z uwzglêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach 
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych.
5. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
6. Pani/Pana dane osobowych nie bêd¹ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy (obejmuj¹cy Uniê Europejsk¹, Norwegiê, Liechtenstein i Islandiê).
7. 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 pozyskania (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);

8. Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe. Nieprzekazanie danych skutkowaæ bêdzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9. Pani/Pana dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych  firmie EXAR Krzysztof 
Parszewski Karolina Rychta s.c, z siedziba w £odzi przy ul. Senatorskiej 24/26 piêtro I lok. A, 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
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nowe inwestycje   
uznanych firm

na terenie gminy

Foto - Jacek Maria Jeliñski

P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê

Królewiec

W poprzednim numerze G³osu Ziemi Miñskiej 
zamieœciliœmy zdjêcie miejscowoœci Królewiec z krótk¹ 
notatk¹ prasow¹, w któr¹ wkrad³a siê nieœcis³oœæ. 
PRZEPRASZAMY!
Obecnie Spó³dzielnia Kó³ek Rolniczych w Królewcu 
jest jedyn¹ tego typu firm¹ dzia³aj¹c¹ na terenie 
naszej gminy, która w dalszym ci¹gu œwiadczy us³ugi 
w zakresie rolnictwa i hotelarstwa.
Na tym obszarze swoj¹ siedzibê ma te¿ wiele innych 
przedsiêbiorstw produkcyjno-us³ugowych. Mo¿emy 
stwierdziæ, ¿e obserwuj¹c rozwój Królewca oraz 
innych miejscowoœci w naszej gminie, posiadamy 
du¿y potencja³ inwestycyjny.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y 

s p r o s t o w a n i e

Firma rodzinna KOSBUD jest polskim produ-
centem systemów ociepleñ i ok³adzin ele-
wacyjnych, prowadz¹cym swoj¹ dzia³al-
noœæ na rynku krajowym i zagranicznym.
Wiod¹cym produktem naszej firmy s¹ 
tynki i farby produkowane w szerokiej 
gamie kolorystycznej oraz ok³adziny ele-
wacyjne imituj¹ce kamieñ, deskê i klinkier, 
stosowane w zewnêtrznych systemach 
ociepleñ. Kilkunastoletnie doœwiadczenie 
w bran¿y oraz systematyczny wzrost 
popularnoœci naszych produktów, poz-
woli³ nam na rozszerzenie dzia³alnoœci do 
150 punktów autoryzowanych dystrybu-
torów na terenie ca³ego kraju.
Dbaj¹c o czas i dobro naszych Klientów do 
ka¿dego zamówienia podchodzimy indy-
widualnie, ograniczaj¹c realizacjê zamó- 
wieñ do niezbêdnego minimum.
Naszym priorytetem jest urzeczywistnia-
nie wizji i koncepcji naszych Partnerów, 
dlatego spe³niamy oczekiwania nawet 
najbardziej wymagaj¹cych Klientów.Maj¹c na wzglêdzie rozwój gminy Miñsk 

Mazowiecki oraz podnoszenie jej atrakcyj-
noœci dla potencjalnych inwestorów zachê-
camy w³aœcicieli gruntów do wspó³pracy z Urzê-
dem Gminy Miñsk Mazowiecki w celu stworze-
nia oferty gruntów inwestycyjnych. 
Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani aby pro-
mowaæ swoje grunty wœród potencjalnych in-
westorów lub te¿ chcieliby Pañstwo nawi¹zaæ 
za poœrednictwem Urzêdu Gminy kontakt z po-
tencjalnymi inwestorami  prosimy o zg³oszenie 
tego faktu w Punkcie Obs³ugi Inwestora Urzê-
du Gminy Miñsk Mazowiecki. 
Szczególnie zachêcamy do kontaktu w³aœci-
cieli nieruchomoœci przeznaczonych w miej-
scowych planach zagospodarowania prze-
strzennego oraz w studium uwarunkowañ i kie-
runków zagospodarowania przestrzennego na 
cele produkcyjne lub us³ugowe do nawi¹zania 
wspó³pracy w celu promowania terenów inwe-
stycyjnych.  

I n ve s t  i n
G m i n a M i ñ s k M a z o w i e c k i

Gmina Miñsk Mazowiecki jako tegoroczny 
laureat konkursu Grunt na Medal to miejsce 
przyjazne inwestorom, dlatego te¿ zachêcamy 
osoby fizyczne i firmy do lokalizacji na terenie 
Gminy Miñsk Mazowiecki swoich inwestycji. 
Zarówno ma³e, œrednie jak i du¿e przedsiêbior-
stwa znajd¹ w naszej gminie zarówno dogodne 
tereny do inwestowania, jak i kapita³ ludzki 
oraz wsparcie ze strony administracji samo-
rz¹dowej.
Jeœli jesteœcie Pañstwo zainteresowani inwes-
towaniem w gminie Miñsk Mazowiecki i chcie-
liby Pañstwo nawi¹zaæ za poœrednictwem 
Urzêdu Gminy kontakt z potencjalnymi w³aœ-
cicielami terenów przeznaczonych pod inwe-
stycjê lub chcieli by Pañstwo otrzymaæ szcze-
gó³owe informacje na temat przeznaczenia 
nieruchomoœci i mo¿liwoœci inwestycyjnych na 
danym terenie prosimy o zg³oszenie tego faktu 
w Punkcie Obs³ugi Inwestora Urzêdu Gminy 
Miñsk Mazowiecki. 

gmina Miñsk Mazowiecki

2022

dla w³aœcicieli gruntów dla inwestora

Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki
ul. Che³moñskiego 14, 05-300 Miñsk Mazowiecki

Kontakt: w godzinach pracy urzêdu: pon. 8-17, wt.-czw. 8-16, pt. 8-15
tel.: 25 756 25 11, e-mail: gp@minskmazowiecki.pl

prosimy o wczeœniejsze umawianie wizyt

Gminny Punkt Obs³ugi 
Inwestora

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y
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nowe inwestycje   
uznanych firm

na terenie gminy

Foto - Jacek Maria Jeliñski

P o z n a j s w o j ¹ g m i n ê
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Po zimowym rozleniwieniu,  pierwsze s³oneczne dni, wprawi³y nas 
wszystkich w dobry nastrój oraz zmotywowa³y do dzia³ania. Dobrze, ¿e 
wiosna dodaje energii, poniewa¿ w kwietniu czeka³o nas ca³kiem sporo 
pracy. Przede wszystkim, przygotowania do jednego z najwa¿niejszych 
œwi¹t chrzeœcijañskich Wielkanocy. Musieliœmy poznaæ (w starszych 
grupach odœwie¿yæ) zwyczaje, jakie wi¹¿¹ siê z tym œwiêtem. Oczy-
wiœcie, nie mogliœmy poprzestaæ na teorii, i tak w ka¿dej grupie przed-
szkolnej rozpoczê³y siê gor¹czkowe przygotowania do Œwi¹t Wiel-
kanocnych. Dzieci sia³y owies i rze¿uchê, malowa³y pisanki, tworzy³y 
wiosenne dekoracje. By³o naprawdê œwi¹tecznie. 
Kwiecieñ, to dla naszych przedszkolaków, miesi¹c który z pewnoœci¹ 
kojarzyæ siê bêdzie z teatrem. W kwietniu mieliœmy ogromn¹ przy-
jemnoœæ, obejrzeæ a¿ dwa spektakle teatralne, wystawiane w Miejskiej 
Szkole Artystycznej w Miñsku Mazowieckim. Dnia 13 kwietnia, trzy 
grupy przedszkolne, uda³y siê w podró¿ do Miñska Mazowieckiego, aby 
obejrzeæ sztukê pt. „Piêkna i Bestia” w wykonaniu aktorów Narodowego 
Teatru Edukacji im. Adama Mickiewicza z Wroc³awia. Choæ historia tej 
niezwyk³ej pary, jest znana chyba ka¿demu, nie mogliœmy oderwaæ oczy 

Kwiecieñ w przedszkolu w Stojad³ach
od aktorów, wcielaj¹cych siê w barwne postacie. Piêkne stroje i porywa-
j¹ca muzyka, oraz mi³oœæ, która pokonuje wszystkie przeszkody.
Byliœmy zachwyceni. 

Z du¿¹ niecierpliwoœci¹, czekaliœmy naszej kolejnej wizyty w „teatrze” 
oraz spotkania z „Pinokiem”, w wykonaniu Teatru Artenes z Wroc³awia. 
Historiê sympatycznego ch³opca z drewna, poznaliœmy dnia 29 kwiet-
nia. Uroczy nicpoñ, z d³ugim nosem, przypomnia³ nam, ¿e k³amstwo ma 
krótkie nó¿ki i nikomu nie wychodzi na dobre. 
Oba spektakle okaza³y siê niezwykle pouczaj¹ce. Dzieci mia³y okazjê 
zobaczyæ, ¿e szczêœcie to nie bogactwa, zaszczyty czy uroda. Szczêœcie 
to bezwarunkowa mi³oœæ, która pokonuje wszystkie przeszkody. Weso³e 
wyjazdy do Szko³y Muzycznej w Miñsku Mazowieckim, rozbudzi³y 
nasz¹ wiosenn¹ chêæ obcowania ze sztuk¹, dlatego ju¿ nied³ugo 
planujemy kolejny wyjazd na bajkowe przedstawienie, tym razem 
muzyczne...

Magdalena Pawelec

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

I n f o r m a c j e d l a o s ó b u z a l e ¿ n i o n y c h i i c h r o d z i n 

W ¿yciu czêsto jest tak, ¿e robimy wszystko co w naszej mocy, by jak najrzadziej budziæ 
siê ze snu w³asnych iluzji i dopiero ¿yciowy kryzys bezceremonialnie organizuje nam 
pobudkê. Wtedy czêsto jest jednak za póŸno i mêczy nas pytanie: jak mogliœmy byæ tak 
œlepi? Jak mogliœmy notorycznie pozwalaæ krzywdziæ samych siebie, poprzez nie 
stawianie granic innym ludziom? Jak mogliœmy ci¹gle mówiæ innym „TAK” a samemu 
sobie „NIE”? Jak mogliœmy tak bardzo przejmowaæ siê cierpieniem innych, skoro na 
w³asny ból byliœmy g³usi?
OdpowiedŸ na te pytania wcale nie jest skomplikowana, tylko niejednokrotnie jesteœmy 
jak dzieci wierz¹ce w utopijne has³a w stylu – „kiedyœ bêdzie lepiej”, „kiedyœ on siê 
zmieni”, „kiedyœ ta osoba zobaczy swój egocentryzm i moja mi³oœæ j¹ uratuje”
Jeœli jakaœ relacja nie uk³ada siê od lat, to lepiej przestaæ siê ³udziæ i wiêcej nie s³odziæ 
swojego bólu wat¹ cukrow¹ myœlenia ¿yczeniowego. Trzeba ten ból solidnie op³akaæ i iœæ 
dalej bez pewnych ludzi w swoim ¿yciu.
By to zrobiæ warto jak najszybciej zacz¹æ wybudzaæ siê z wyobra¿eñ o drugim cz³o-
wieku i widzieæ rzeczy takimi jakie s¹. Przede wszystkim trzeba sobie uœwiadomiæ, ¿e 
jeœli ktoœ skrzywdzi Ciê jeden raz to masz prawo byæ zaskoczony tak¹ sytuacj¹. Ale jeœli 
jesteœ w ten sam sposób krzywdzony wiele razy to ju¿ wy³ania siê psychologiczna 
informacja o Tobie. Jej treœæ pokazuje, ¿e nie korespondujesz z rzeczywistoœci¹ a jedy-
nie ze swoimi z³udzeniami. ¯e wybierasz s³odkie fantasmagorie, które usypiaj¹ Ciê jak 
narkotyk. By porzuciæ ten schemat funkcjonowania niezwykle istotne jest uœwiado-
mienie sobie, ¿e nie tylko Ty mo¿esz zacz¹æ dbaæ o siebie i nauczyæ siê stawiaæ granice.
Jeœli Ty nie uwierzysz, ¿e zas³ugujesz na traktowanie pe³ne mi³oœci i szacunku to inni 
ludzie chêtnie dadz¹ Ci us³u¿n¹ rolê w codziennym teatrze swoich potrzeb. Zacznij wiêc 
budziæ siê z iluzji ju¿ dziœ. Szkoda ¿ycia, by ci¹gle dawaæ szansê ludziom, którzy lubi¹ 
wnosiæ w ¿ycie innych zamêt i chaos.

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

Porzuæ iluzje!

Biblioteka szaleñca: najwiêksze kurioza wydawnicze
Edward Brooke-Hitching
Ksi¹¿ki œmiercionoœne. Ksi¹¿ki pisane krwi¹ i oprawne w ludzk¹ 
skórê. Ksi¹¿ki tak d³ugie, ¿e mog³yby unicestwiæ wszechœwiat. 
W pe³nej niezwyk³ych historii i wspania³ych ilustracji Bibliotece 
szaleñca znajdziecie wyj¹tkowo smakowity zbiór najdziwniej-
szych ksi¹¿ek i manuskryptów, duchow¹ ucztê dla ka¿dego mi³oœ-
nika literatury.

Mentalista
Camilla Läckberg
W centrum Sztokholmu zostaje znaleziona skrzynia ze zw³o-
kami m³odej kobiety przebitej mieczami. Policja staje wobec 
pytania: czy ma do czynienia z nieudan¹ sztuczk¹ magiczn¹, czy 
z brutalnym morderstwem? Inspektor Mina Dabiri, która pro-
wadzi œledztwo, zwraca siê z proœb¹ o pomoc do Vincenta Wal-
dera, mentalisty, eksperta od mowy cia³a i œwiata iluzji. Szybko 
ustalaj¹, ¿e ta sprawa jest podobna do wczeœniejszej zbrodni. 
Wtedy staje siê jasne, ¿e œcigaj¹ bezwzglêdnego seryjnego 
mordercê. Musz¹ go powstrzymaæ, zanim ofiar bêdzie wiêcej.

Teraz tu jest nasz dom -  Teper naš dim tut 
wydanie dwujêzyczne polsko - ukraiñskie
 Barbara Gawryluk
W Waszych szko³ach i przedszkolach zjawiaj¹ siê nowi koledzy. 
Czasem trudno siê z nimi dogadaæ, bo mówi¹ w jêzyku, który nie 
do koñca rozumiemy, s¹ tacy, którzy w ogóle nie chc¹ mówiæ. 
Maj¹ za sob¹ trudne do wyobra¿enia przejœcia, czêsto ich domy 
ju¿ nie istniej¹, zosta³y zburzone przez bomby, a oni uciekli do 
nas szukaæ pokoju i spokoju. W Polsce znajduj¹ czasem przy-
stanek w tu³aczce, ale na pewno wielu z nich zostanie u nas na 
d³u¿ej, mo¿e na sta³e. Ukraina, nasz s¹siad, potrzebuje pomocy. 
To, co mog¹ ofiarowaæ polskie dzieci, to serdecznoœæ, przyjaŸñ    
i wyrozumia³oœæ w przedszkolu, szkole, na podwórku.
O tym jest ksi¹¿ka Teraz tu jest nasz dom.
                                                                                                

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i

Do koñca maja nasza biblioteka bêdzie prezentowaæ 
wystawê „Mistrzowie Ilustracji” udostêpnion¹ przez 
Wydawnictwo Dwie Siostry. 
Wystawa przedstawia prace oœmiorga wybitnych ilustrato-
rów, którzy wspó³tworzyli œwietnoœæ polskiej grafiki ksi¹¿-
kowej w jej najlepszym okresie: Bohdana Butenki, Anny 
Ko³akowskiej, Danuty Konwickiej, Zbigniewa Lengrena, 
Marii Or³owskiej-Gabryœ, Miros³awa Pokory, Jana Marcina 
Szancera i Teresy Wilbik.
Te niezwyk³e prace obejrzeli m.in. uczniowie kl. 3a  ze szko³y 
podstawowej w Stojad³ach, którzy odwiedzili nas w czwartek 
21 kwietnia. Przy okazji dzieci same spróbowa³y swoich si³  
w roli ilustratorów i stworzy³y w³asn¹ mistrzowsk¹ galeriê.
Dziêkujemy za spotkanie oraz bezcenn¹ dawkê pozytywnej 
energii i uœmiechu.

Oprac. Daria Lisiecka

MISTRZOWIE ILUSTRACJI

Wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek
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jak dzieci wierz¹ce w utopijne has³a w stylu – „kiedyœ bêdzie lepiej”, „kiedyœ on siê 
zmieni”, „kiedyœ ta osoba zobaczy swój egocentryzm i moja mi³oœæ j¹ uratuje”
Jeœli jakaœ relacja nie uk³ada siê od lat, to lepiej przestaæ siê ³udziæ i wiêcej nie s³odziæ 
swojego bólu wat¹ cukrow¹ myœlenia ¿yczeniowego. Trzeba ten ból solidnie op³akaæ i iœæ 
dalej bez pewnych ludzi w swoim ¿yciu.
By to zrobiæ warto jak najszybciej zacz¹æ wybudzaæ siê z wyobra¿eñ o drugim cz³o-
wieku i widzieæ rzeczy takimi jakie s¹. Przede wszystkim trzeba sobie uœwiadomiæ, ¿e 
jeœli ktoœ skrzywdzi Ciê jeden raz to masz prawo byæ zaskoczony tak¹ sytuacj¹. Ale jeœli 
jesteœ w ten sam sposób krzywdzony wiele razy to ju¿ wy³ania siê psychologiczna 
informacja o Tobie. Jej treœæ pokazuje, ¿e nie korespondujesz z rzeczywistoœci¹ a jedy-
nie ze swoimi z³udzeniami. ¯e wybierasz s³odkie fantasmagorie, które usypiaj¹ Ciê jak 
narkotyk. By porzuciæ ten schemat funkcjonowania niezwykle istotne jest uœwiado-
mienie sobie, ¿e nie tylko Ty mo¿esz zacz¹æ dbaæ o siebie i nauczyæ siê stawiaæ granice.
Jeœli Ty nie uwierzysz, ¿e zas³ugujesz na traktowanie pe³ne mi³oœci i szacunku to inni 
ludzie chêtnie dadz¹ Ci us³u¿n¹ rolê w codziennym teatrze swoich potrzeb. Zacznij wiêc 
budziæ siê z iluzji ju¿ dziœ. Szkoda ¿ycia, by ci¹gle dawaæ szansê ludziom, którzy lubi¹ 
wnosiæ w ¿ycie innych zamêt i chaos.

Opracowa³: Andrzej B³aszczyk

Porzuæ iluzje!

Biblioteka szaleñca: najwiêksze kurioza wydawnicze
Edward Brooke-Hitching
Ksi¹¿ki œmiercionoœne. Ksi¹¿ki pisane krwi¹ i oprawne w ludzk¹ 
skórê. Ksi¹¿ki tak d³ugie, ¿e mog³yby unicestwiæ wszechœwiat. 
W pe³nej niezwyk³ych historii i wspania³ych ilustracji Bibliotece 
szaleñca znajdziecie wyj¹tkowo smakowity zbiór najdziwniej-
szych ksi¹¿ek i manuskryptów, duchow¹ ucztê dla ka¿dego mi³oœ-
nika literatury.

Mentalista
Camilla Läckberg
W centrum Sztokholmu zostaje znaleziona skrzynia ze zw³o-
kami m³odej kobiety przebitej mieczami. Policja staje wobec 
pytania: czy ma do czynienia z nieudan¹ sztuczk¹ magiczn¹, czy 
z brutalnym morderstwem? Inspektor Mina Dabiri, która pro-
wadzi œledztwo, zwraca siê z proœb¹ o pomoc do Vincenta Wal-
dera, mentalisty, eksperta od mowy cia³a i œwiata iluzji. Szybko 
ustalaj¹, ¿e ta sprawa jest podobna do wczeœniejszej zbrodni. 
Wtedy staje siê jasne, ¿e œcigaj¹ bezwzglêdnego seryjnego 
mordercê. Musz¹ go powstrzymaæ, zanim ofiar bêdzie wiêcej.

Teraz tu jest nasz dom -  Teper naš dim tut 
wydanie dwujêzyczne polsko - ukraiñskie
 Barbara Gawryluk
W Waszych szko³ach i przedszkolach zjawiaj¹ siê nowi koledzy. 
Czasem trudno siê z nimi dogadaæ, bo mówi¹ w jêzyku, który nie 
do koñca rozumiemy, s¹ tacy, którzy w ogóle nie chc¹ mówiæ. 
Maj¹ za sob¹ trudne do wyobra¿enia przejœcia, czêsto ich domy 
ju¿ nie istniej¹, zosta³y zburzone przez bomby, a oni uciekli do 
nas szukaæ pokoju i spokoju. W Polsce znajduj¹ czasem przy-
stanek w tu³aczce, ale na pewno wielu z nich zostanie u nas na 
d³u¿ej, mo¿e na sta³e. Ukraina, nasz s¹siad, potrzebuje pomocy. 
To, co mog¹ ofiarowaæ polskie dzieci, to serdecznoœæ, przyjaŸñ    
i wyrozumia³oœæ w przedszkolu, szkole, na podwórku.
O tym jest ksi¹¿ka Teraz tu jest nasz dom.
                                                                                                

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i

Do koñca maja nasza biblioteka bêdzie prezentowaæ 
wystawê „Mistrzowie Ilustracji” udostêpnion¹ przez 
Wydawnictwo Dwie Siostry. 
Wystawa przedstawia prace oœmiorga wybitnych ilustrato-
rów, którzy wspó³tworzyli œwietnoœæ polskiej grafiki ksi¹¿-
kowej w jej najlepszym okresie: Bohdana Butenki, Anny 
Ko³akowskiej, Danuty Konwickiej, Zbigniewa Lengrena, 
Marii Or³owskiej-Gabryœ, Miros³awa Pokory, Jana Marcina 
Szancera i Teresy Wilbik.
Te niezwyk³e prace obejrzeli m.in. uczniowie kl. 3a  ze szko³y 
podstawowej w Stojad³ach, którzy odwiedzili nas w czwartek 
21 kwietnia. Przy okazji dzieci same spróbowa³y swoich si³  
w roli ilustratorów i stworzy³y w³asn¹ mistrzowsk¹ galeriê.
Dziêkujemy za spotkanie oraz bezcenn¹ dawkê pozytywnej 
energii i uœmiechu.

Oprac. Daria Lisiecka

MISTRZOWIE ILUSTRACJI

Wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek
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