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Szanowni Pañstwo,

Wkroczyliœmy w nowy rok szkolny 2022/ 2023.  
Dla wiêkszoœci 1 wrzeœnia to dzieñ powrotu   
w znajome, szkolne mury, do spotkañ z przy-
jació³mi i ulubionymi nauczycielami, dla in-
nych – to wejœcie w zupe³nie nowe, nieznane 
œrodowisko, to niepewnoœæ, ale i nadzieja, to 
stres, ale i radoœæ. ¯yczê wszystkim naszym 
uczniom, aby ten rok szkolny sta³ siê dla nich 
czasem wspólnego odkrywania œwiata w ka¿dym jego wymiarze, a szkolny 
obowi¹zek sta³ siê porywaj¹c¹ przygod¹. Dyrektorom, Nauczycielom i wszyst-
kim pracownikom oœwiaty ¿yczê niewyczerpanych pok³adów si³y, pomys³o-
woœci i wyrozumia³oœci. B¹dŸcie zawsze obok, asystujcie, wyci¹gajcie po-
mocn¹ d³oñ w potrzebie, s³uchajcie m³odych g³osów, odpowiadajcie na wez-
wania. Spoczywa na Was du¿a odpowiedzialnoœæ, ale jestem g³êboko przeko-
nany, ¿e Pañstwa zaanga¿owanie i ogromne serce pozwoli m³odym ludziom 
siêgaæ po to, co wydaje siê nieosi¹galne. Sukcesy szko³y nie by³yby mo¿liwe 
bez dobrej wspó³pracy z Rodzicami. Jesteœcie Pañstwo dla swoich pociech 
ostoj¹ bezpieczeñstwa, a dla szko³y najwa¿niejszymi  partnerami.
Wspólnie zadbajmy o to, aby szko³a by³a miejscem przyjaznym i bezpiecz-
nym, a codzienne zmagania uczniów wspiera³o m¹dre zaanga¿owanie do-
ros³ych, gotowych do dialogu i wspó³dzia³ania. ̄ yczê Wam spe³nienia wszel-
kich oczekiwañ i wielu powodów do dumy z osi¹gniêæ dzieci.
1 wrzeœnia to równie¿ dzieñ, kiedy nie tylko na nowo rozbrzmiewaj¹ szkolne 
dzwonki. To czas kiedy wspominamy rozpoczêcie II wojny œwiatowej, wojny 
w której zginê³y na ca³ym œwiecie miliony ludzi. Wiemy, ¿e za nasz¹ wschod-
ni¹ granic¹, na Ukrainie toczy siê od blisko 200 dni nowa wojna. Czêœæ miesz-
kañców Ukrainy musia³a siê schroniæ u nas. Serdecznie witamy wszystkie 
dzieci z Ukrainy, rozpoczynaj¹ce lub kontynuuj¹ce naukê. Mam nadziejê, ¿e 
bêd¹ siê tutaj czuæ równie dobrze, jak czuli siê w swoich ukraiñskich szko³ach.
Niech nowy rok szkolny bêdzie dla wszystkich czasem spokojnej i harmonij-
nej pracy, odkrywania w³asnych talentów i mocnych stron, a nauka sprawia³a 
Wam przyjemnoœæ. Z ca³ego serca ¿yczê Wam powodzenia.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

w w w . m i n s k m a z o w i e c k i . p l
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W numerze

Radosne rozpoczêcie roku szkolnego 
w Szkole Podstawowej w Janowie. Do zdjêcia
pozuje klasa IV ze  swoj¹ pani¹ Alicj¹ Grabek

Foto. Jacek Maria Jeliñski

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.

GMINNA EWIDENCJA
ZBIORNIKÓW BEZODP£YWOWYCH

Z PRZYDOMOWYCH 
OCZYSZCZALNI ŒCIEKÓW

Uprzejmie informujemy, ¿e od paŸdziernika na terenie gminy Miñsk Mazo-
wiecki rozpocznie siê kontrola przydomowych kompostowników w celu 
weryfikacji faktycznego posiadania kompostownika i kompostowania w nim 
bioodpadów. Kontrole bêd¹ dotyczyæ wy³¹cznie osób, które zadeklarowa³y 
posiadanie kompostownika.
Podstawa prawna kontroli - zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 13 wrzeœnia 
1996 r. o utrzymaniu czystoœci i porz¹dku w gminach, jednym z obowi¹zków 
wójta jest sprawowanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów wspo-
mnianej ustawy.
 
Wiêcej informacji na stronie internetowej urzêdu.
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Nagroda  „Plaque of Honour”
dla Miñska Mazowieckiego

Pomoc zwierzêtom

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.
Zauwa¿one zwierzêta bezdomne nale¿y zg³a-
szaæ w godz. pracy urzêdu pod numerem telefonu:  
25 756 25 40. Poza godzinami pracy urzêdu oraz 
w weekendy Powiatowemu Centrum Zarz¹dza-
nia Kryzysowego przyjmuj¹cemu zg³oszenia 
pod numerem telefonu: 25  758  62 64. Osoby, 
które mog³y by pomóc nam w opiece nad  zwie-
rzêtami, oferuj¹c im na przyk³ad Dom Tym-
czasowy prosimy o kontakt w celu ustalenia 
zasad i zakresu wspó³pracy. Wspólnymi dzia³a-
niami mo¿emy wiele dokonaæ. Nasz stosunek 
do bezdomnych zwierz¹t jest wizytówk¹, która 
wiele o nas mówi.

Miasto Miñsk Mazowiecki otrzyma³o informa-
cjê ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Euro-
py o otrzymaniu nagrody „Plaque of Honour”. 
Rada Europy doceni³a dzia³ania Miñska Mazo-
wieckiego wzmacniaj¹ce wartoœci europejskie, 
takie jak: solidarnoœæ, równoœæ, tolerancja i wspó³- 
praca w ró¿nych obszarach aktywnoœci obywa-
telskiej. Miñsk Mazowiecki jest laureatem ³¹cz-
nie trzech wyró¿nieñ w ramach Nagrody Euro-
py: The European Diploma, The Flag of Honour 
oraz w³aœnie The Plaque of Honour. Ka¿dy etap 
konkursu wymaga wiêkszej jakoœci i ró¿noro-
dnoœci dzia³añ buduj¹cych wspólnotê i to¿sa-
moœæ europejsk¹. Miñsk Mazowiecki jest jedy-
nym miastem w Polsce, któremu przyznano w 
tym roku to wyj¹tkowe wyró¿nienie, jakim jest 
„Plaque of Honour”. W ca³ej Europie „Plaque of 
Honour” otrzyma³y jeszcze trzy miasta: z Fran-
cji, Niemiec i ukraiñski Kijów. Cieszymy siê 
wszyscy z tak wielkiego sukcesu naszych s¹-
siadów i oczywiœcie sk³adamy mieszkañcom 
miasta, cz³onkom Rady Miasta oraz praco-
wnikom Urzêdu Miasta z Burmistrzem na czele 
nasze szczere gratulacje.

Uwaga! Oszuœci...

33 lat s³u¿by na polskim niebie 

W 1987 roku MON z³o¿y³o zamówienie na 12 
samolotów MiG-29. W wersji bojowej by³o to 9 
maszyn, 3 to wersja szkolno-bojowa. W lutym 
1989 grupa 60 oficerów i ¿o³nierzy zosta³a wy-
s³ana do ZSRR na przeszkolenie. W tej grupie 
by³o 12 starannie wybranych pilotów. Oni po po-
wrocie do Polski, maj¹c uzyskane uprawnienia 
instruktorskie, rozpoczêli przeszkalanie swoich 
kolegów pilotów z 1 PLM na ca³kowicie nowy 
samolot, jakim by³ MiG-29. Pierwsze cztery 
wyl¹dowa³y na miñskim lotnisku w lipcu 1989 
roku, zaœ na pierwszy dy¿ur bojowy zosta³y po-
stawione 13 stycznia 1992. 3 lata póŸniej Polska 
uzyska³a 10 nastêpnych maszyn, w bardzo do-
brym stanie technicznym, które przylecia³y na 
nasze lotnisko z Czech. 
Po 33 latach s³u¿by, w listopadzie, nasze MiG-
29 odlec¹ z lotniska w Janowie. Na zawsze...
Czêœæ z nich bêdzie dalej s³u¿yæ w 41 Eskadrze 
Lotnictwa Taktycznego w Malborku. Na nasze 
lotnisko, w nowym roku, przyleci 12 samolotów 
produkcji koreañskiej FA-50. One to bêd¹ konty-
nuowaæ zaszczytn¹ s³u¿bê na Polskim Niebie.

Uwa¿aj na oszustów. Zachowaj szczególn¹ 
ostro¿noœæ podczas podawania danych oso-
bowych. W zwi¹zku z mo¿liwoœci¹ ubiegania 
siê o dodatek wêglowy do Urzêdu Gminy 
docieraj¹ niepokoj¹ce informacje. Dlatego 
prosimy nie podawaæ danych osobowych przez 
telefon ani osobom, które zg³osz¹ siê do 
Pañstwa podaj¹c siê za pracownika urzêdu 
gminy lub Gminnego Oœrodka Pomocy Spo-
³ecznej w Miñsku Mazowieckim. Informujemy, 
¿e podczas rozpatrywania wniosków, pracow-
nicy merytoryczni nie bêd¹ prosiæ telefonicznie 
o Pañstwa dane. Równie¿ nie bêd¹ osobiœcie do 
Pañstwa przyje¿d¿aæ. Tego typu sytuacje s¹ 
prób¹ wy³udzenia danych osobowych w ró¿-
nych celach powoduj¹cych Pañstwa szkodê.

 

MZM

Gminna 
Komisja Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych
w Miñsku Mazowieckim zaprasza

w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
15 00w godz. 16 - 18

Brzóze, OSP Brzóze, ul. Stra¿acka 2 
28 wrzeœnia o godz. 19:00
Borek Miñski, Borek Miñski 8 (u p. So³tysa) 
25 wrzeœnia o godz. 16:00
Dziêkowizna, ul. ks. A. Tyszki 34 (u p. So³tys) 
23 wrzeœnia o godz. 18:00
Kluki, Kluki 20 (u p. So³tysa) 
26 wrzeœnia o godz. 17:00
Maliszew, Szko³a Podstawowa w Zamieniu, 
ul. Ko³bielska 36, 27 wrzeœnia o godz. 17:30
Niedzia³ka Druga, ul. Olszowa 61 
23 wrzeœnia o godz. 18:00
Podrudzie, sala przy sklepie u p. Kocbusa 
wrzeœnia o godz. 18:00
Zakole Wiktorowo, œwietlica w Barcz¹cej, 
ul. Prosta 1 22 wrzeœnia o godz. 18:00
Zamienie, Szko³a Podstawowa w Zamieniu, 
ul. Ko³bielska 36, 27 wrzeœnia o godz. 17:30
¯uków, sala parafialna przy kaplicy
29 wrzeœnia o godz. 19:00

Fundusz so³ecki - zebrania
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Nagroda  „Plaque of Honour”
dla Miñska Mazowieckiego

Pomoc zwierzêtom

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.
Zauwa¿one zwierzêta bezdomne nale¿y zg³a-
szaæ w godz. pracy urzêdu pod numerem telefonu:  
25 756 25 40. Poza godzinami pracy urzêdu oraz 
w weekendy Powiatowemu Centrum Zarz¹dza-
nia Kryzysowego przyjmuj¹cemu zg³oszenia 
pod numerem telefonu: 25  758  62 64. Osoby, 
które mog³y by pomóc nam w opiece nad  zwie-
rzêtami, oferuj¹c im na przyk³ad Dom Tym-
czasowy prosimy o kontakt w celu ustalenia 
zasad i zakresu wspó³pracy. Wspólnymi dzia³a-
niami mo¿emy wiele dokonaæ. Nasz stosunek 
do bezdomnych zwierz¹t jest wizytówk¹, która 
wiele o nas mówi.

Miasto Miñsk Mazowiecki otrzyma³o informa-
cjê ze Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Euro-
py o otrzymaniu nagrody „Plaque of Honour”. 
Rada Europy doceni³a dzia³ania Miñska Mazo-
wieckiego wzmacniaj¹ce wartoœci europejskie, 
takie jak: solidarnoœæ, równoœæ, tolerancja i wspó³- 
praca w ró¿nych obszarach aktywnoœci obywa-
telskiej. Miñsk Mazowiecki jest laureatem ³¹cz-
nie trzech wyró¿nieñ w ramach Nagrody Euro-
py: The European Diploma, The Flag of Honour 
oraz w³aœnie The Plaque of Honour. Ka¿dy etap 
konkursu wymaga wiêkszej jakoœci i ró¿noro-
dnoœci dzia³añ buduj¹cych wspólnotê i to¿sa-
moœæ europejsk¹. Miñsk Mazowiecki jest jedy-
nym miastem w Polsce, któremu przyznano w 
tym roku to wyj¹tkowe wyró¿nienie, jakim jest 
„Plaque of Honour”. W ca³ej Europie „Plaque of 
Honour” otrzyma³y jeszcze trzy miasta: z Fran-
cji, Niemiec i ukraiñski Kijów. Cieszymy siê 
wszyscy z tak wielkiego sukcesu naszych s¹-
siadów i oczywiœcie sk³adamy mieszkañcom 
miasta, cz³onkom Rady Miasta oraz praco-
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Uwaga! Oszuœci...

33 lat s³u¿by na polskim niebie 

W 1987 roku MON z³o¿y³o zamówienie na 12 
samolotów MiG-29. W wersji bojowej by³o to 9 
maszyn, 3 to wersja szkolno-bojowa. W lutym 
1989 grupa 60 oficerów i ¿o³nierzy zosta³a wy-
s³ana do ZSRR na przeszkolenie. W tej grupie 
by³o 12 starannie wybranych pilotów. Oni po po-
wrocie do Polski, maj¹c uzyskane uprawnienia 
instruktorskie, rozpoczêli przeszkalanie swoich 
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nuowaæ zaszczytn¹ s³u¿bê na Polskim Niebie.
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docieraj¹ niepokoj¹ce informacje. Dlatego 
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Pañstwa podaj¹c siê za pracownika urzêdu 
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³ecznej w Miñsku Mazowieckim. Informujemy, 
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o Pañstwa dane. Równie¿ nie bêd¹ osobiœcie do 
Pañstwa przyje¿d¿aæ. Tego typu sytuacje s¹ 
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MZM

Gminna 
Komisja Rozwi¹zywania

Problemów Alkoholowych
w Miñsku Mazowieckim zaprasza

w ka¿dy pierwszy czwartek miesi¹ca
15 00w godz. 16 - 18

Brzóze, OSP Brzóze, ul. Stra¿acka 2 
28 wrzeœnia o godz. 19:00
Borek Miñski, Borek Miñski 8 (u p. So³tysa) 
25 wrzeœnia o godz. 16:00
Dziêkowizna, ul. ks. A. Tyszki 34 (u p. So³tys) 
23 wrzeœnia o godz. 18:00
Kluki, Kluki 20 (u p. So³tysa) 
26 wrzeœnia o godz. 17:00
Maliszew, Szko³a Podstawowa w Zamieniu, 
ul. Ko³bielska 36, 27 wrzeœnia o godz. 17:30
Niedzia³ka Druga, ul. Olszowa 61 
23 wrzeœnia o godz. 18:00
Podrudzie, sala przy sklepie u p. Kocbusa 
wrzeœnia o godz. 18:00
Zakole Wiktorowo, œwietlica w Barcz¹cej, 
ul. Prosta 1 22 wrzeœnia o godz. 18:00
Zamienie, Szko³a Podstawowa w Zamieniu, 
ul. Ko³bielska 36, 27 wrzeœnia o godz. 17:30
¯uków, sala parafialna przy kaplicy
29 wrzeœnia o godz. 19:00

Fundusz so³ecki - zebrania
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Akcja zosta³a zainicjowana przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej         
w 2012 roku wspóln¹ lektur¹ „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza.              
W kolejnych latach w ca³ej Polsce odby³o siê czytanie dzie³: Aleksandra 
Fredry, Henryka Sienkiewicza, Boles³awa Prusa, Stanis³awa Wyspiañskiego, 
Stefana ̄ eromskiego, Juliusza S³owackiego, Gabrieli Zapolskiej.
Podczas tegorocznej edycji czytaliœmy „Ballady i romanse” Adama 
Mickiewicza – zbiór poezji, który 200 lat temu zapocz¹tkowa³ w Polsce 
romantyzm. Z tej okazji Prezydent tradycyjnie skierowa³ przes³anie, 
zachêcaj¹c do wspó³tworzenia akcji, które odczyta³ wójt Antoni Piechoski. 
Utwory zaprezentowali radni gminni, pracownicy urzêdu gminy, nauczyciele, 
bibliotekarze i czytelnicy. Wyst¹pili: Jolanta Damasiewicz, Przemys³aw 
Wojda, Halina £ukasiak, El¿bieta Roguska, Andrzej Jaworski, Maciej 
Samulik, Dorota Czaplicka, Barbara Dziedzic-Szopa, El¿bieta Chabiera, 
Wies³awa Leszczyñska-Buczek, Marcin Kruk, Aleksandra Rozbicka, Amelia 
Roguska i w roli prowadz¹cej Daria Lisiecka.
Dziêkujemy Pañstwu za udzia³ i stworzenie wspania³ej atmosfery. Ju¿ dziœ 
zapraszamy na przysz³oroczn¹ ods³onê „Narodowego Czytania”, którego 
lektur¹ bêdzie „Nad Niemnem” Elizy Orzeszkowej.

Dodatek wêglowy w wysokoœci 3 000 z³ przys³ugiwa³ bêdzie gospodar-
stwom domowym, dla których g³ównym Ÿród³em ogrzewania jest kocio³ 
na paliwo sta³e, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, 
piecokuchnia, kuchnia wêglowa lub piec kaflowy na paliwo sta³e – 
zasilane wêglem kamiennym, brykietem lub pelletem, zawieraj¹cymi co 
najmniej 85% wêgla kamiennego. Warunkiem otrzymania dodatku 
bêdzie wpis lub zg³oszenie Ÿród³a ogrzewania do Centralnej Ewidencji 
Emisyjnoœci Budynków.

Wed³ug art. 2 ust. 2 pkt. 4 ustawy o dodatku wêglowym z dnia 5 sierpnia 
2022 r. w przypadku, gdy wniosek o wyp³atê dodatku wêglowego dla 
gospodarstwa domowego wieloosobowego z³o¿y³a wiêcej ni¿ jedna 
osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który z³o¿y³ taki 
wniosek jako pierwszy. Przez gospodarstwo domowe, o którym mowa  
w ustawie z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku wêglowym, rozumie siê:

- osobê fizyczn¹ samotnie zamieszkuj¹c¹ i gospodaruj¹c¹ 
(gospodarstwo domowe jednoosobowe)

- osobê fizyczn¹ oraz osoby z ni¹ spokrewnione lub 
niespokrewnione pozostaj¹ce w faktycznym zwi¹zku, wspólnie 
z ni¹ zamieszkuj¹ce i gospodaruj¹ce (gospodarstwo domowe 
wieloosobowe).

Wed³ug wytycznych dotycz¹cych dodatku wêglowego prowadzenie 
wieloosobowego gospodarstwa domowego wi¹¿e siê ze wspólnym 
zamieszkiwaniem, gospodarowaniem (w tym wspólnym ponoszeniem 
kosztów paliwa czy wykonywaniem wspólnie obowi¹zków domowych) 
oraz pozostawaniem w faktycznym zwi¹zku (wspó³dzia³anie w celu 
zaspokojenia wspólnych potrzeb ¿yciowych).

W przypadku gospodarstw domowych jednoosobowych istotnym jest 
warunek samotnego zamieszkiwania i gospodarowania. Wobec tego 
nie mo¿na uznaæ, ¿e w jednym lokalu mieszkalnym (b¹dŸ budynku 
jednorodzinnym) prowadzonych jest kilka jednoosobowych gospo-
darstw domowych.
W przypadku deklarowanych kilku gospodarstw domowych (zarówno 
jednoosobowych, jak i wieloosobowych) zamieszkuj¹cych wspólnie    
w budynku jednorodzinnym (b¹dŸ w lokalu mieszkalnym), korzysta-
j¹cych ze wspólnego Ÿród³a ogrzewania, podczas rozpatrywania wnios-
ku nie mo¿na opieraæ siê tylko na fakcie z³o¿enia kilku oddzielnych 
wniosków. Wspólne ponoszenie kosztów ogrzewania wskazuje bowiem 
na fakt wspó³dzia³ania w celu zaspokojenia wspólnych potrzeb ¿ycio-
wych. Wobec tego wydaje siê niezasadne, aby gospodarstwa te otrzy-
ma³y oddzielnie kilka dodatków wêglowych na wspólne Ÿród³o 
ciep³a.
Oœwiadczenia wnioskodawcy sk³adane s¹ pod rygorem odpowie-
dzialnoœci karnej za sk³adanie fa³szywych oœwiadczeñ, a organ 
rozpatruj¹cy ma prawo sprawdziæ informacje podane we wniosku    
i w przypadku uzasadnionych w¹tpliwoœci, wezwaæ wnioskodawcê 
do z³o¿enia dodatkowych wyjaœnieñ, korzystaj¹c z zasady prawdy 
obiektywnej.

DODATEK WÊGLOWY
2022

Wnioski o dodatek wêglowy mo¿na sk³adaæ do Gmin-
nego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Mazo-
wieckim. Dy¿ur pracowników znajduje siê przy wejœciu 
do Urzêdu, przy stanowisku oznaczonym ,,dodatek 
wêglowy’’. Wnioski o wyp³atê dodatku wêglowego  
mo¿na sk³adaæ do 30 listopada 2022

Co jest konieczne, by wype³niæ wniosek o dodatek wêglowy?

• Formularz jest prosty. Na pocz¹tku wpisujemy informacjê do kogo kierujemy wniosek. Wnioski o dodatek wêglowy bêd¹ rozpatrywa³y 
gminy, wiêc trzeba podaæ, czy bêdzie to wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w którym mieszkamy.

• Nastêpnie osoba sk³adaj¹ca wniosek powinna wpisaæ swoje dane, w tym imiê i nazwisko, PESEL oraz adres zamieszkania.

• Je¿eli w sk³ad gospodarstwa domowego wchodz¹ te¿ inne osoby, w kolejnej rubryce wpisujemy ich dane osobowe z numerem PESEL 
   i adresem zamieszkania.
• Nastêpnie w formularzu zaznaczamy jedno, g³ówne Ÿród³o ogrzewania wêglowego, np. kocio³ na paliwo sta³e, koza czy piec kaflowy. 

Pamiêtajmy - wskazane przez nas Ÿród³o ogrzewania powinno byæ wczeœniej wpisane lub zg³oszone do centralnej ewidencji 
emisyjnoœci budynków. Bêdzie to weryfikowane przez gminê na etapie rozpatrywania wniosku.

• Na koniec podpisujemy oœwiadczenie o tym, ¿e podane w formularzu dane s¹ prawdziwe.

• Od dnia z³o¿enia prawid³owo wype³nionego wniosku gmina bêdzie mia³a 30 dni na wyp³atê dodatku wêglowego 3000  z³ . Przy czym 
jednak nale¿y pamiêtaæ, ¿e wed³ug ustawy o dodatku wêglowym z dnia 5 sierpnia 2022 r. art. 27. 1. maksymalny limit wydatków z Fun-
duszu Przeciwdzia³ania COVID-19 przeznaczonych na dodatki wêglowe wynosi w 2022 r. – 11 500 000 000 z³. W przypadku gdy 
wykorzystanie œrodków wyniesie wiêcej ni¿ 95% œrodków, o których mowa w ust. 1, wysokoœæ wyp³acanych dodatków wêglowych 
podlega proporcjonalnemu obni¿eniu tak, aby ³¹czna wysokoœæ wyp³acanych dodatków by³a równa maksymalnemu limitowi œrodków 
finansowych przeznaczanych na przyznanie dodatków. Zalecamy uwa¿ne œledzenie mediów w tym temacie.

GOPS

Opracowa³a - Barbara Czuliñska 

Mickiewicz, to lubiê

XI edycja „Narodowego Czytania” za nami. Spotkanie 
zorganizowane przez Bibliotekê Publiczn¹ Gminy 
Miñsk Mazowiecki wspólnie z Urzêdem Gminy Miñsk 
Mazowiecki i Szko³¹ Podstawow¹ w Stojad³ach, 
odby³o siê w sobotnie przedpo³udnie 3 wrzeœnia.

Opracowa³a - Daria Lisiecka
Fotogtafie - Edyta Rek

S³uchaj, dzieweczko!

- Ona nie s³ucha -

To dzieñ bia³y! To miasteczko!

Przy tobie nie ma ¿ywego ducha.

Co tam wko³o siebie chwytasz?

Kogo wo³asz, z kim siê witasz?

- Ona nie s³ucha -
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
ul. Che³moñskiego 14

05-300 Miñsk Mazowiecki

RI.6721.1.7.2022.UM

Miñsk Mazowiecki, dnia 2 wrzeœnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki 
obejmuj¹cego etap „A4” – tereny po³o¿one w miejscowoœciach: Karolina i Wólka Miñska

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. poz. 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 2022 r. poz. 1029 
z póŸn. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Miñsk Mazowiecki XXXVIII.332.2022 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r.        
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego 
etap „A4” – tereny po³o¿one w miejscowoœciach: Karolina i Wólka Miñska,

zawiadamiam
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 
obejmuj¹cego etap „A4” – tereny po³o¿one w miejscowoœciach: Karolina i Wólka Miñska wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.
Przedmiotowy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na 
œrodowisko wy³o¿ony zostanie do publicznego wgl¹du w dniach od 16 wrzeœnia 2022 r. do 11 paŸdziernika 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 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy pod adresem , zak³adka Zagospodarowanie przestrzenne/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
w trakcie sporz¹dzania/Zmiana MPZP A4 Karolina Wólka Miñska/Projekt MPZP (https://www.bip.minskmazowiecki.pl/2335,projekt-mpzp).
Jednoczeœnie w zwi¹zku z postêpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko przedmiotowego projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego informujê, ¿e zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ spraw w ww. 
terminie i miejscach.
Dyskusja publiczna, prowadzona w trybie stacjonarnym, nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w przedmiotowym projekcie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego odbêdzie siê w dniu 10 paŸdziernika 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 zmiany 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 poczt¹ tradycyjn¹ 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 28 paŸdziernika 2022 r.. Uwagi nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez 
rozpatrzenia. Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 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;
 a)sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 b)ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 c)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 

OG£OSZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu „Zmiany studium  uwarunkowañ i  kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Miñsk Mazowiecki” wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),
art.   39   ust.1,  art.   40   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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póŸn. zm.) oraz U c h w a ³ ¹  N r  
XXII.202.2020 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany studium 
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miñsk Mazowiecki.

zawiadamiam
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu „Zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy   
Miñsk  Mazowiecki” wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko. Granice obszarów objêtych zmian¹ Studium okreœlaj¹ za³¹czniki 
graficzne do uchwa³y.
Wy³o¿enie bêdzie siê odbywaæ w dniach od 26.09.2022 r. do 24.10. 2022 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsku Mazowieckim, ul. Che³moñskiego14, 
05-300 Miñsk Mazowiecki, wpokoju nr 11 wgodzinach pracy urzêdu, a tak¿e projekt zmiany zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy pod adresem  www.bip.minskmazowiecki.pl, zak³adka  Zmiana studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania gminy 
Miñsk Mazowiecki/Procedura wszczêta w 2020 roku/Projekt II zmiany SUiKZP
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie studium rozwi¹zaniami odbêdzie siê w formie stacjonarnej w dniu 10.10.2022 r. w siedzibie Urzêdu 
Gminy Miñsk Mazowiecki o godz. 17:00 w sali nr 110.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku        
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, ka¿dy kto kwestionuje ustalenia przyjête 
w projekcie „Zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miñsk Mazowiecki” oraz w prognozie oddzia³y-
wania na œrodowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej mog¹ wnosiæ uwagi.
Uwagi nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej, do Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, tel. (25)75 625 11,   
ustnie do protoko³u w siedzibie Urzêdu Gminy w Miñsku Mazowieckim lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opa-
trywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 wrzeœnia 2016 r. o us³ugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. 
U. z 2019, poz. 162 z póŸn. zm.) na adres email: gp@minskmazowiecki.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej               
i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ wnioski wniesione za pomoc¹ elektronicznej   
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z póŸn. zm.):

- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

na adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Uwagi nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do 23.11.2022 r.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
ul. Che³moñskiego 14

05-300 Miñsk Mazowiecki

RI.6720.5.2021.UM

Miñsk Mazowiecki, dnia 12 wrzeœnia 2022 r.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

OBOWI¥ZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku  z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych (dalej: RODO), Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, ¿e:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych 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 uwag sk³adanych dozmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (art. 11 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2020 r., poz. 293 z pó¿n. zm. – zwanej dalej „Ustaw¹”) tj.  
w celu realizacji praw oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 11a pkt. 2 Ustawy;
4. Odbiorc¹ Pani/Pana danych osobowych bêd¹ pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy w Miñsku Mazowiecki oraz  inne  instytucje i podmioty zwi¹zane z przetrwaniem da-
nych osobowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie bêd¹ przekazywane do pañstwa trzeciego/organizacji miêdzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przechowywane przez okres  niezbêdny do realizacji ww.  Celu  z uwzglêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach 
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostêpu do treœci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniêcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych,   prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniêcia zgody w dowolnym momencie bez wp³ywu na zgodnoœæ z prawem przetwarzania (je¿eli przetwarzanie odbywa siê na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniêciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, i przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz¹cych narusza przepisy ogólnego rozpo-
rz¹dzenia oochronie danych osobowych zdnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Pañstwa dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - firmie AMS CONCEPT        
Sp. z o.o. ul. Dzielna 15 lok. U13, 01-029 Warszawa, a tak¿e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów Prawa.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski
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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
ul. Che³moñskiego 14

05-300 Miñsk Mazowiecki

RI.6721.1.7.2022.UM

Miñsk Mazowiecki, dnia 2 wrzeœnia 2022 r.

OBWIESZCZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki 
obejmuj¹cego etap „A4” – tereny po³o¿one w miejscowoœciach: Karolina i Wólka Miñska

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. poz. 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 2022 r. poz. 1029 
z póŸn. zm.), w zwi¹zku z uchwa³¹ Rady Gminy Miñsk Mazowiecki XXXVIII.332.2022 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 17 marca 2022 r.        
w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego 
etap „A4” – tereny po³o¿one w miejscowoœciach: Karolina i Wólka Miñska,

zawiadamiam
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki 
obejmuj¹cego etap „A4” – tereny po³o¿one w miejscowoœciach: Karolina i Wólka Miñska wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.
Przedmiotowy projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na 
œrodowisko wy³o¿ony zostanie do publicznego wgl¹du w dniach od 16 wrzeœnia 2022 r. do 11 paŸdziernika 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 
Biuletynu Informacji Publicznej Gminy pod adresem , zak³adka Zagospodarowanie przestrzenne/Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego 
w trakcie sporz¹dzania/Zmiana MPZP A4 Karolina Wólka Miñska/Projekt MPZP (https://www.bip.minskmazowiecki.pl/2335,projekt-mpzp).
Jednoczeœnie w zwi¹zku z postêpowaniem w sprawie strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko przedmiotowego projektu zmiany 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego informujê, ¿e zainteresowani mog¹ zapoznaæ siê z niezbêdn¹ dokumentacj¹ spraw w ww. 
terminie i miejscach.
Dyskusja publiczna, prowadzona w trybie stacjonarnym, nad rozwi¹zaniami przyjêtymi w przedmiotowym projekcie zmiany miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego odbêdzie siê w dniu 10 paŸdziernika 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 zmiany 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 poczt¹ tradycyjn¹ 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 28 paŸdziernika 2022 r.. Uwagi nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez 
rozpatrzenia. Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 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;
 a)sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
 b)ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
 c)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 

OG£OSZENIE
WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI

o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu „Zmiany studium  uwarunkowañ i  kierunków zagospodarowania przestrzennego
Gminy Miñsk Mazowiecki” wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko

Na podstawie art. 11 pkt 7 i 8 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r., poz. 503),
art.   39   ust.1,  art.   40   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 (Dz. U. z 2022 r., poz. 1029 z póŸn. zm.) oraz U c h w a ³ ¹  N r  
XXII.202.2020 Rady Gminy Miñsk Mazowiecki z dnia 19 listopada 2020 roku w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzenia zmiany studium 
uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miñsk Mazowiecki.

zawiadamiam
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu „Zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy   
Miñsk  Mazowiecki” wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko. Granice obszarów objêtych zmian¹ Studium okreœlaj¹ za³¹czniki 
graficzne do uchwa³y.
Wy³o¿enie bêdzie siê odbywaæ w dniach od 26.09.2022 r. do 24.10. 2022 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsku Mazowieckim, ul. Che³moñskiego14, 
05-300 Miñsk Mazowiecki, wpokoju nr 11 wgodzinach pracy urzêdu, a tak¿e projekt zmiany zostanie opublikowany na stronie Biuletynu Informacji 
Publicznej Gminy pod adresem  www.bip.minskmazowiecki.pl, zak³adka  Zmiana studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania gminy 
Miñsk Mazowiecki/Procedura wszczêta w 2020 roku/Projekt II zmiany SUiKZP
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie studium rozwi¹zaniami odbêdzie siê w formie stacjonarnej w dniu 10.10.2022 r. w siedzibie Urzêdu 
Gminy Miñsk Mazowiecki o godz. 17:00 w sali nr 110.
Zgodnie z art. 11 pkt 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz art. 39 ust. 1 ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku        
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, ka¿dy kto kwestionuje ustalenia przyjête 
w projekcie „Zmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miñsk Mazowiecki” oraz w prognozie oddzia³y-
wania na œrodowisko, tj. osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadaj¹ce osobowoœci prawnej mog¹ wnosiæ uwagi.
Uwagi nale¿y sk³adaæ w formie pisemnej, do Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, tel. (25)75 625 11,   
ustnie do protoko³u w siedzibie Urzêdu Gminy w Miñsku Mazowieckim lub za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opa-
trywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 wrzeœnia 2016 r. o us³ugach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. 
U. z 2019, poz. 162 z póŸn. zm.) na adres email: gp@minskmazowiecki.pl z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej               
i adresu, oznaczenia nieruchomoœci, której uwaga dotyczy. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ wnioski wniesione za pomoc¹ elektronicznej   
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 346 z póŸn. zm.):

- opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo
- opatrzone podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP

na adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Uwagi nale¿y sk³adaæ w nieprzekraczalnym terminie do 23.11.2022 r.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
ul. Che³moñskiego 14

05-300 Miñsk Mazowiecki

RI.6720.5.2021.UM

Miñsk Mazowiecki, dnia 12 wrzeœnia 2022 r.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

OBOWI¥ZEK INFORMACYJNY

Zgodnie z art. 13 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku  z przetwa-
rzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych (dalej: RODO), Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, ¿e:
1.  Administratorem Pani/Pana danych osobowych 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 uwag sk³adanych dozmiany studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego 
gminy (art. 11 pkt. 8 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Z 2020 r., poz. 293 z pó¿n. zm. – zwanej dalej „Ustaw¹”) tj.  
w celu realizacji praw oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z przepisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 11a pkt. 2 Ustawy;
4. Odbiorc¹ Pani/Pana danych osobowych bêd¹ pracownicy Urzêdu Miasta i Gminy w Miñsku Mazowiecki oraz  inne  instytucje i podmioty zwi¹zane z przetrwaniem da-
nych osobowych;
5. Pani/Pana dane osobowe nie bêd¹ przekazywane do pañstwa trzeciego/organizacji miêdzynarodowej.
6. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przechowywane przez okres  niezbêdny do realizacji ww.  Celu  z uwzglêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach 
szczególnych, w tym przepisów archiwalnych;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostêpu do treœci swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usuniêcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia  danych,   prawo 
wniesienia sprzeciwu, prawo do cofniêcia zgody w dowolnym momencie bez wp³ywu na zgodnoœæ z prawem przetwarzania (je¿eli przetwarzanie odbywa siê na 
podstawie zgody), którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofniêciem;
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do UODO, gdy uzna Pani/Pan, i przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotycz¹cych narusza przepisy ogólnego rozpo-
rz¹dzenia oochronie danych osobowych zdnia 27 kwietnia 2016 r.
9. Pañstwa dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych - firmie AMS CONCEPT        
Sp. z o.o. ul. Dzielna 15 lok. U13, 01-029 Warszawa, a tak¿e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów Prawa.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski
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Miñsk Mazowiecki
ul. 1 PLM „W-wa”
tel. 25 759 17 25

Miñsk Mazowiecki
ul. Koœcielna 4
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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

reklama w internecie

agencja wydawnicza 
Miñsk Mazowiecki
ul. Koœciuszki 13/24

jacek@modelex.pl 604 44 22 45

modelex
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y I n w e s t y c j e   g m i n n e

neonowych, reflektorów, ekranów i lamp 
telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, wa-
rzywa, owoce, zabrudzony papier, tekstylia      
z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: m.in. odpadów trawy, ga³êzi      
i liœci, owoce opad³e z drzew i krzewów (te odpa-
dy dostarczamy do PSZOK)
•WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komu-
nalne
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 higie-
niczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, 
itp.),
Nie wrzucamy: m.in. odpadów niebezpiecz-
nych, opakowañ po lekach, leków przetermino-
wanych, farb, olejów i ich opakowañ, opa-
kowañ po œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego 
sprzêtu elektrycznego i elektronicznego (m.in.: 
¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii   
i akumulatorów), sprzêtu AGD i RTV, kom-
puterów, odpadów wielkogabarytowych (m.in.: 
mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, 
suszarek na pranie), materia³ów zawieraj¹cych 
azbest, papy, styropianu budowlanego, odpa-
dów budowlanych.

•WOREK BR¥ZOWY

wi¹zaæ i ustawiæ obok worków. Styropian opako-
waniowy (po  lodówce, pralce, telewizorze)
Nie wrzucamy: m.in. pe³nych opakowañ z ja-
k¹kolwiek zawartoœci¹, styropianu budowla-
nego, opakowañ po olejach silnikowych, 
smarach, puszek po farbach, baterii, sprzêtu 
AGD, odpadów budowlanych itp.
Metale
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, 
puszki, drut, itp. Du¿e blachy, gruby z³om meta-
lowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
Opakowania wielomateria³owe
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, 
mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opako-
wania szklane, butelki po napojach, winie, 
piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: m.in. porcelany, ceramiki, szyb 
samochodowych, doniczek, ¿arówek, lamp 

•WOREK ZIELONY

ZASADY SEGREGACJI ODPADÓW KOMUNALNYCH

•WOREK NIEBIESKI 
Papier, tektura
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, 
torby i kartony, papierowe. Opakowania 
kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³a-
daæ obok worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego pa-
pieru (np. papierowe opakowania po maœle, 
margarynie, twarogu); kalki; papieru termicz-
nego i faksowego; tapet; odpadów higienicz-
nych (np. wacików, pieluch itp.); opakowañ     
z jak¹kolwiek zawartoœci¹, odpadów budowla-
nych.

Tworzywa sztuczne
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowa-
nia plastikowe po napojach i innych p³ynach. 
Folia bia³a i kolorowa. Foliowe reklamówki. 
Kubki i butelki plastikowe po œmietanie, kefirze  
i inne plastiki, opakowania wielomateria³owe. 
Foliê o du¿ych wymiarach nale¿y z³o¿yæ, po- 

•WOREK ̄ Ó£TY

Do 27 paŸdziernika ubieg³ego roku mieszkañcy naszej gmi-
ny mogli siê ubiegaæ o sprzêt komputerowy dla swoich 
dzieci. Warunkiem uzyskania pomocy w postaci laptopa dla 
dziecka by³o pokrewieñstwo w linii prostej z osob¹ pracu-
j¹c¹ niegdyœ w zlikwidowanym pañstwowym przedsiêbior-
stwie gospodarki rolnej (PPGR) i zamieszkiwanie na tere-
nie naszej gminy. Po weryfikacji otrzymanych wniosków 
Gmina Miñsk Mazowiecki wyst¹pi³a z wnioskiem o przy-
znanie grantu, zg³aszaj¹c zapotrzebowanie wynikaj¹ce z po-
twierdzonych zg³oszeñ.
1 kwietnia 2022 r. zosta³a podpisana umowa, na mocy której 
Skarb Pañstwa udzieli³ grantu na zakup laptopów dla dzieci 
z rodzin pegeerowskich. Wy³oniona w przetargu firma 
dostarczy³a do Urzêdu Gminy 40 laptopów wraz z akcesor-
iami i nowoczesnym oprogramowaniem. 
Pracownicy Urzêdu Gminy dokonali potrzebnych instalacji 
oprogramowania oraz sprawdzili otrzymane komputery. 
Dodatkowo laptopy zosta³y ubezpieczone. Sprzêt trafi³ ju¿ 
do dzieci, oby s³u¿y³ bezawaryjnie najm³odszym w rozpo-
czynaj¹cym siê roku szkolnym 2022/2023.  
Wsparcie uzyskano w ramach Programu Operacyjnego 
Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V 
Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpor-
noœci na zagro¿enia REACT-EU dzia³ania 5.1 Rozwój 
cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odpornoœci na 
zagro¿enia dotycz¹ca realizacji projektu grantowego 
„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju 
cyfrowym - Granty PPGR”. 

Granty PPGR

Budowa zaplecza boiska sportowego w Hucie Miñskiej

termin wykonania inwestycji - 15. listopada 2022
prace budowlane - stan surowy, zamkniêty
wykonanie instalacji sanitarnych.

Wartoœæ inwestycji - 718 782 z³
Wartoœæ dofinansowania  - 300 000 z³

Czêœæ A

Stara Niedzia³ka, ul. Mazowiecka
Wólka Miñska, ul. Mazowiecka
Królewiec, ul. Boczna i ul. Wspólna
Karolina, ul. Z. Ma³aszczyckiej
Brzóze, ul. Stanis³awowska
Podrudzie, ul. M³ynarska i ul. Willowa
Zamienie, ul. Osiedlowa

Prace bêd¹ polegaæ na wymianie opraw na nowoczesne, 
z programowaln¹ moc¹ œwiecenia. Lampy mo¿na tak 
zaprogramowaæ, ¿eby w póŸnych godzinach nocnych
œwieci³y z moc¹ zmniejszon¹ o 40%

Wartoœæ inwestycji - 192 613 z³
Wartoœæ dofinansowania - 96 306 z³

Roboty zwi¹zane z modernizacj¹ oœwietlenia drogowego 
na terenie gminy Mimnsk Mazowiecki

2022
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- tak jednym zdaniem mo¿na uj¹æ letni wy-
poczynek, zaoferowany dzieciom w ramach 
Programu Profilaktycznego realizowanego      
w Targówce, finansowanego ze œrodków Gmin-
nej Komisji Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych gminy Miñsk Mazowiecki.

Nasze spotkania rozpoczêliœmy zajêciami inte-
gracyjnymi, bo jak zwykle w czasie wakacji, 
zg³osi³o siê wiele nowych dzieci i by³o wa¿ne, 
by dobrze czu³y siê w grupie sta³ych uczestni-
ków naszych spotkañ. Niew¹tpliwie pomog³y  
w tym, oprócz specjalnie do tego celu przygoto-
wanych gier i zabaw, zrealizowane w jednej       
z miñskich pizzerii warsztaty pizzy oraz bardzo 
interesuj¹ce spotkanie ze stra¿akami w Komen-
dzie Powiatowej Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej  
w Miñsku Mazowieckim.

WAKACJE PE£NE WRA¯EÑ

Nastêpna wyprawa wi¹za³a siê z wizyt¹ w War-
sztacie Terapii Zajêciowej Caritas w Miñsku 
Mazowieckim. Dzieci niew¹tpliwie bêd¹ 
wspominaæ mi³e przyjêcie i wspólne z Gospo-
darzami tego miejsca tworzenie glinianych form 
w kszta³cie serc. A skoro znaleŸliœmy siê w Miñ-
sku Mazowieckim na ul. Wyszyñskiego, nie 
omieszkaliœmy równie¿ zajrzeæ na basen, by 
tam odpocz¹æ od skwaru tego upalnego dnia. 

Wielkimi krokami zbli¿a³a siê równie¿ rocznica 
wybuchu Powstania Warszawskiego i zwi¹zana 
z tym wydarzeniem nasza wizyta w Warszawie, 
dlatego zorganizowane zosta³o spotkanie z re-
konstruktorami z Zrzeszenia Pasjonatów His-
torii „Piast”, którzy pomogli dzieciom poznaæ 
wa¿ne aspekty tego wolnoœciowego zrywu 
Warszawy. 1 sierpnia nie tylko stanêliœmy w ci-
szy, by uczciæ wybicie Godziny „W”, dzieci 
mia³y tak¿e okazjê uczestniczyæ w spotkaniu ze 
sztuk¹ nowoczesn¹ podczas warsztatów w Par-
ku Bródnowskim i æwiczyæ umiejêtnoœci gry    
w bowling.

Nie ograniczyliœmy siê do poznawania jedynie 
rodzimej historii i kultury - dziêki warsztatom  
w Muzeum Azji i Pacyfiku wybraliœmy siê        
w egzotyczn¹ podró¿ na Wyspy Wielkanocne    
i przywieŸliœmy z niej w³asnorêcznie wykona-
ne charakterystyczne rzeŸby- pos¹gi.
Kolejnym budz¹cym wielkie zainteresowanie  
w uczestnikach celem wakacyjnych wypraw 
sta³ siê warszawski Fotoplasikon. Dzieciom 
trudno by³o oderwaæ siê od staromodnego urz¹-
dzenia, które zafascynowa³o je magi¹ czarno-
bia³ych fotografii. To by³ dzieñ, w którym mie-
liœmy zaplanowany udzia³ w seansie kinowym, 
dlatego, mo¿e trochê za szybko, zakoñczyliœmy 
wizytê w tym symbolicznym dla rozwoju fil-
mografii miejscu. Ostatnim punktem wœród 
naszych letnich aktywnoœci by³a wizyta w Nad-
leœnictwie Celestynów na zajêciach edukacyj-
nych przybli¿aj¹cych dzieciom zagadnienie 
bioró¿norodnoœci.
Nasze spotkania wakacyjne to nie tylko pe³ne 
walorów poznawczych wycieczki, ale te¿ roz-
wijaj¹ce zajêcia w œwietlicy: wspólne gry i za-
bawy, tak¿e ruchowe, prace plastyczne, war-
sztaty kulinarne, aktywnoœci poprawiaj¹ce umie-
jêtnoœæ wspó³pracy i twórczego myœlenia.

 I takie spotkania, od czasu do czasu przeplatane wycieczkami, bêd¹ kontynuowane 
w roku szkolnym, w budynku mieszcz¹cym siê w Targówce przy ul. Mazowieckiej 39

Zapraszamy!

Opracowa³a: Monika KrukowskaW i e œ c i z n a s z e j g m i n y - o œ w i a t a

Pierwszy dzieñ nowego roku szkolnego

Stara
Niedzia³ka

Marianka

Brzóze

Janów

Stojad³a

szko³a podstawowa
imienia

Marii Konopnickiej

szko³a podstawowa
imienia

ks. Antoniego Tyszki

szko³a podstawowa
imienia

gen. Józefa Hallera

szko³a podstawowa
imienia

Rodziny Sa¿yñskich

szko³a podstawowa
imienia

kardyna³a
Stefana Wyszyñskiego

Przedstawiamy naszym P.T. Czytelnikom krótki fotoreporta¿ z gminnych szkó³. 1 wrzesieñ jest dla naszej m³odzie¿y bardzo 
wa¿n¹ dat¹. Uczniowie starszych klas pragn¹ podzieliæ siê ze swoimi znajomymi najwa¿niejszymi przygodami z wakacji, 

zaœ pierwszaki pierwszy raz stawiaj¹ kroki w swojej szkole. 
Dla wszystkich szko³a bêdzie drugim domem przez najbli¿sze dziesiêæ miesiêcy. Powodzenia!

Zamienie

szko³a podstawowa
imienia

marsza³ka
Józefa Pi³sudskiego

Zdjêcia pochodz¹ z serwisów internetowych gminnych szkó³
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Miñskie Centrum Profilaktyki

MM, ul. Juliana Tuwima 1 
pó³piêtro budynku Zarz¹du 

Gospodarki Komunalnej

Kontakt tel:
 25 758 02 51  lub 25 758 02 52  

mkrpa@umminskmaz.pl

Godziny otwarcia: 
od poniedzia³ku do czwartku 

8:00 - 19:00,
w pi¹tki 8:00 – 15:00

Zapisy na porady i konsultacje
prowadzone s¹ pod nr tel.

25 758 02 51

Wiêcej informacji na stronie 
www.minskmazowiecki.pl

Miñskie 
Centrum

Profilaktyki 
dla mieszkañców naszej gminy

Centrum realizuje zadania, których celem jest za-
pewnienie dostêpnoœci pomocy terapeutycznej dla 
osób uzale¿nionych od alkoholu i zagro¿onych 
narkomani¹, pomocy terapeutycznej dla m³odzie¿y 
eksperymentuj¹cej ze œrodkami psychoaktywnymi 
oraz pomocy dla rodzin potrzebuj¹cych wsparcia po-
przez udzielanie pomocy psychospo³ecznej i praw-
nej, a w szczególnoœci ochrony przed przemoc¹      
w rodzinie.

Specjaliœci zatrudnieni w Centrum œwiadcz¹ pomoc 
psychologiczn¹, pedagogiczn¹, terapeutyczn¹ i praw-
n¹, udzielaj¹ wsparcia informacyjnego.

W ramach realizacji zadañ Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych 
w Miñsku Mazowieckim na 2022 rok, za-
prasza do nieodp³atnego korzystania z porad-
nictwa i konsultacji w Miñskim Centrum 
Profilaktyki.

Specjaliœci udzielaj¹cy porad i konsultacji

Prawnik - Pawe³ Bartczak przyjmuje we wtorki w godz. 15.00-19.00       (w pokoju nr 4) i w czwartki w godz. 15.00-19.00 (w pokoju nr 5)
Psycholog - Magdalena Sêdek przyjmuje w poniedzia³ki w godz.15.00-19.00 (w pok. nr 3) i we wtorki w godz.16.00-18.00 (w pokoju nr 2)
Specjalista ds. przeciwdzia³ania przemocy w rodzinie - El¿bieta Andrzejewska przyjmuje w czwartki w godz. 09.00-13.00 (w pokoju nr 2)
Psycholog i Psychoterapeuta - Pawe³ Ambroziak przyjmuje w poniedzia³ki w godz. 9.30-16.30 i we wtorki w godz. 9.00–16.00 (w pokoju nr 2)
Psychoterapeuta - Agata Drewniak przyjmuje we wtorki w godz. 10:00-14:00 (w pokoju nr 4) i œrody w godz: 11:00-19:00 (w pokoju nr 4)
Psycholog, Socjoterapeuta – Krystyna Sak przyjmuje we wtorki w godz. 15.00-18.00 (w pokoju nr 3)
Psycholog ds. motywowania do leczenia uzale¿nieñ - Monika Pamrowska przyjmuje w œrody i w czwartki w godz. 16:00-19:00 (w pok. nr 3)
Specjalista ds. mediacji rodzinnych - Ewa Mostowska przyjmuje w pi¹tki w godz. 11:00-15:00 (w pokoju nr 4)
Specjalista ds. przeciwdzia³ania narkomanii - Adam Kania przyjmuje    w czwartki w godz. 15.00-18.00 (w pokju nr 2)
Psycholog - Angelika Walasek-Stefanowicz przyjmuje w czwartki w godz. 12:00-18:00 (w pokoju nr 4)
Psychoterapeuta – Przemys³aw Kryska przyjmuje w poniedzia³ki i czwar-tki w godz. 10:00-15:00 (w pokoju nr 3)
Psycholog – Milena Pyrzanowska przyjmuje w poniedzia³ki w godz. 14:30-18:30 (w pokoju nr 4) i w pi¹tki w godz. 9:00-14:00 (w pokoju nr 3)

W 2022 roku bêd¹ kontynuowane zajêcia w nastêpuj¹cych grupach terapeutycznych

Grupa edukacyjno - terapeutyczna poœwiêcona zapobieganiu nawrotom choroby alkoholowej jest dedykowana osobom uzale¿nionym od 
alkoholu i œrodków psychoaktywnych. Spotkania odbywaj¹ siê w soboty w godz. 9.00-17.00 i w niedziele w godz. 9.00-16.00
Program edukacyjno - terapeutyczny dla Doros³ych Dzieci Alkoholików
Spotkania odbywaj¹ siê w soboty w godz. 9:00-17:00
Grupa edukacyjno - terapeutyczna dla osób wspó³uzale¿nionych
Spotkania odbywaj¹ siê w niedziele w godz. 9:00-17:00
Grupa dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowañ „Mój problem” dedykowana osobom wspó³uzale¿nionym 
oraz doœwiadczaj¹cym przemocy
Spotkania odbywaj¹ siê w soboty w godz.: 9.00-17.00 i w niedziele w godz. 9.00-16.00
Cykl warsztatów umo¿liwiaj¹cych zdobywanie praktycznych umiejêtnoœci potrzebnych do ¿ycia bez alkoholu i narkotyków dedykowany 
osobom uzale¿nionym od alkoholu i œrodków psychoaktywnych
Spotkania odbywaj¹ siê w soboty w godz. 9.00-17.00 i w niedziele w godz. 9.00-16.00

Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzale¿nieñ Pani Renata Niedzió³ka i certyfikowany instruktor terapii 
uzale¿nieñ Pani Danuta Ba³kowiec z Ca³odobowego Oddzia³u Terapii Uzale¿nieñ od Alkoholu w £ukowie

Gminna Komisja 
Rozwi¹zywania 

Problemów Alkoholowych

B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i  wybra³a Wies³awa Leszczyñska-Buczek

Piêknie siê ró¿nimy : dobrze, ¿e ka¿dy jest inny!
Tracey Turner

Poznaj dzieci z niezwyk³ej szko³y, w której ka¿dy mo¿e byæ 
sob¹. Jej uczniowie bardzo siê od siebie ró¿ni¹. Pochodz¹      
z odmiennych kultur, ¿yj¹ w ró¿nych rodzinach, lubi¹ inne 
rzeczy, niektórzy s¹ niepe³nosprawni. Piêknie siê ró¿ni¹, ale 
maj¹ ze sob¹ te¿ wiele wspólnego. I to jest wspania³e!

Ze³enski : poza scenariuszem
Sergij Rudenko

Opowieœæ o ¿yciu, które wykracza poza wszelkie scenar-
iusze. Pierwsza biografia Wo³odymyra Ze³enskiego, napi-
sana przez ukraiñskiego dziennikarza Serhija Rodenkê. Od 24 
lutego uwaga œwiata skupi³a siê na Ukrainie i jej prezydencie. 
To wtedy Wo³odymyr Ze³enski do³¹czy³ do grona najwa¿-
niejszych postaci i sta³ siê ponadnarodowym symbolem. Ale 
kim jest cz³owiek za zrodzon¹ na wojnie legend¹? Jak to siê 
sta³o, ¿e aktor stan¹³ na czele narodu, który rzuci³ wyzwanie 
Putinowi i podj¹³ nierówn¹ walkê z brutalnym agresorem?

Skórka od chleba
Hila Timor Aszur

Poruszaj¹ca opowieœæ o ¿ydowskiej spo³ecznoœci i Polsce, 
która istnieje tylko w pamiêci i na nielicznych ocala³ych 
fotografiach. O wielkiej wojennej mi³oœci i jej utracie, o 
g³odzie i przetrwaniu, o pustce po Zag³adzie i budowaniu 
nowego ¿ycia w nowym kraju.

Informacja o dofinansowaniu
Biblioteka Publiczna Gminy Miñsk Mazowiecki zs. w Stojad³ach jest beneficjentem programu wieloletniego „Narodowy Program Rozwoju 

Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025”, Kierunek interwencji 1.1. Zakup i zdalny dostêp do nowoœci wydawniczych. W 2022 r. Biblioteka 

uzyska³a dofinansowanie w wysokoœci 3.750,00 z³  ze œrodków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

G³ównym celem Priorytetu, realizowanego w ramach Programu Wieloletniego „NPRCz 2.0” w latach 2021-2025, jest wzmocnienie 

potencja³u bibliotek publicznych w œrodowiskach lokalnych poprzez wzrost atrakcyjnoœci i dostêpnoœci ich zbiorów.

Spotkanie z Hann¹ Greñ

Zapraszamy wszystkich fanów 
powieœci kryminalnych 

na spotkanie autorskie z Hann¹ Greñ.

Spotkanie odbêdzie siê 
w pi¹tek 21 paŸdziernika o godz. 16.00 

w siedzibie biblioteki 
przy ul. Po³udniowej 20 w Stojad³ach.

Hanna Greñ

ur. 8 stycznia 1959 r. w Wiœle, 
autorka poczytnych ksi¹¿ek 

z serii 
„W Trójk¹cie Beskidzkim”, 

„Œmiertelne wyliczanki” 
i innych. 

Najnowsze tytu³y to 
„Gasn¹ce œwiat³o” 
i „Sam w dolinie”
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MM, ul. Juliana Tuwima 1 
pó³piêtro budynku Zarz¹du 

Gospodarki Komunalnej

Kontakt tel:
 25 758 02 51  lub 25 758 02 52  

mkrpa@umminskmaz.pl

Godziny otwarcia: 
od poniedzia³ku do czwartku 

8:00 - 19:00,
w pi¹tki 8:00 – 15:00

Zapisy na porady i konsultacje
prowadzone s¹ pod nr tel.

25 758 02 51

Wiêcej informacji na stronie 
www.minskmazowiecki.pl

Miñskie 
Centrum

Profilaktyki 
dla mieszkañców naszej gminy
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osób uzale¿nionych od alkoholu i zagro¿onych 
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