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Szanowni Pañstwo,
Jest mi niezmiernie mi³o poinformowaæ, ¿e 
Gmina Miñsk Mazowiecki znalaz³a siê na 94 
miejscu wœród 1548 gmin wiejskich 
najlepiej wykorzystuj¹cych œrodki finan-
sowe, w tym równie¿ pozyskane z progra-
mów unijnych. Taki korzystny wynik dla 
Naszej Gminy przyniós³ Ranking Finan-
sowy Samorz¹du Terytorialnego w Polsce 
2018, przygotowany na V Europejski 
Kongres Samorz¹dów. Jest to presti¿owe 
zestawienie gmin i miast z ca³ego kraju, 
które najbardziej dbaj¹ o rozwój i podnie-sienie jakoœci ¿ycia swoich 
mieszkañców. Osobiœcie bardzo cieszy mnie ta ocena. Uplasowanie Naszej 
Gminy w pierwszej setce Polskich Samorz¹dów w racjonalnym 
gospodarowaniu funduszami bud¿etu to wielkie wyró¿nienie. W tym 
zestawieniu jesteœmy tak¿e najwy¿ej ocenion¹ Gmin¹ Wiejsk¹ naszego 
Powiatu *.
Pracujemy solidnie na takie miano systematycznie ju¿ od kilku lat, dbaj¹c 
szczególnie o pozyskanie dla gminy jak najwiêcej funduszy z zewn¹trz. 
Wyrazem tego mo¿e byæ chocia¿by uzyskanie w ostatnim czasie ok. 3,5 mln 
z³. na realizacjê projektu pn. Kreatywna szko³a w Gminie Miñsk Mazowiecki 
- wspó³finansowanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecznego. Wiêcej 
informacji na ten temat znajdziecie Pañstwo w aktualnym numerze G³osu 
Ziemi Miñskiej.
Wakacje w pe³ni, nasze dzieci odpoczywaj¹, ale w gminnych szko³ach trwa 
intensywny czas remontów. Lipiec i sierpieñ to najlepszy okres, aby w bu-
dynkach szkolnych przeprowadziæ niezbêdne prace. Realizowane remonty 
poprawi¹ komfort pracy uczniów i nauczycieli w nowym roku szkolnym.
Letnie miesi¹ce to tak¿e wytê¿one dzia³ania przy naprawach i nowych 
realizacjach gminnej infrastruktury. Systematycznie przybywa nam i chod-
ników, i przy³¹czy wodno-kanalizacyjnych, i œwie¿ych nak³adek bitumicz-
nych na niektórych drogach gminnych. Wspólnie pracujmy tak, aby w Naszej 
Gminie ¿y³o siê coraz lepiej i wygodniej. 
Do zobaczenie za miesi¹c!
 

* pe³n¹ informacjê na temat rankingu mo¿na znaleŸæ pod linkiem:
www.forum-ekonomiczne.pl/wp-content/uploads/2019/04/RANKING-FINAN-2018-final.pdf
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MZM - zaprasza dzieci 
na ciekawe warsztaty...

Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy

W sobotê, 22 czerwca, na lotnisku w Janowie, 
odby³ siê „Skywayrun Military” z cyklu ogól-
nopolskich biegów po pasie startowym. Ponad 
700 zawodników mia³o do pokonania dystans 
o d³ugoœci 5 kilometrów przy zapadaj¹cym ju¿ 
zmierzchu, start zaplanowano na godzinê 21.
Wœród mê¿czyzn wygra³ Kamil M³ynarz         
z SKB Kraœnik z czasem 15:45, przed Paw³em 
Czy¿kowskim z MKB Dreptak Miñsk Mazo-
wiecki 15:55 oraz £ukaszem Pochylskim z 42. 
BLSz. Dêblin - czas 16:55. W gronie kobiet 
zwyciê¿y³a Karolina Waœniewska z Radomia 
18:14 wyprzedzaj¹c Nataliê Gospodarczyk     
z czasem 20:24 oraz Agatê Pietraœ 20:31. 
Ostatni zawodnik, który ukoñczy³ bieg, osi¹-
gn¹³ czas 42:02. 
Dla porównania aktualne rekordy œwiata na 
tym dystansie wynosz¹ 13:29 dla mê¿czyzn     
i 14:44 dla kobiet. Na mecie na wszystkich 
uczestników, którzy ukoñczyli bieg, czeka³y 
wspania³e, pami¹tkowe medale.

Zaæmienie Ksiê¿yca

16 lipca od godziny 22:00 w centrali firmy 
Delta Optical Polska w Nowych Osinach 
licznie przybyli odwiedzaj¹cy byli œwiadkami 
rzadkiego zjawiska astronomicznego. Nasz 
naturalny satelita zosta³ czêœciowo zakryty 
przez cieñ Ziemi. Do dyspozycji goœci przygo-
towano  teleskopy, lornetki oraz lunety. Niebo 
by³o czyste, co pozwoli³o na prowadzenie 
udanych obserwacji Ksiêzyca. W trakcie poka-
zów prowadzona by³a równie¿ charytatywna 
zbiórka pieniêdzy, które zostan¹ przeznaczone 
na protezê bioniczn¹ rêki Sebastiana 
Lipiñskiego - wiceprezesa OSP w Brzózem. 
Stra¿akom z OSP Brzóze podczas zbiórki 
„Pi¹tka dla Stra¿aka” uda³o siê zebraæ ponad 
700 z³otych! Dziêkujemy wszystkim, którzy 
do³o¿yli swoj¹ cegie³kê przy organizacji tego 
wydarzenia oraz  przyby³ym goœciom.

Biegiem po lotnisku

Usuwanie azbestu
- dofinansowanie

Od 23 lipca do 14 sierpnia 2019 bêdzie 
wy³o¿ony do publicznego wgl¹du projekt 
miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki 
obejmuj¹cego Etap „A5.3" pn. „Za torami" - 
tereny po³o¿one w miejscowoœci Arynów, 
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodo-
wisko, w siedzibie Urzêdu Gminy, pokój nr 11 
(parter), w godz. pracy urzêdu. Dyskusja pub-
liczna nad przyjêtymi w projekcie planu miej-
scowego rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 5 
sierpnia 2019 r. Uwagi nale¿y sk³adaæ na 
piœmie do Wójta Gminy w nieprzekraczalnym 
terminie do dnia 31 sierpnia 2019 r. Szczegó-
³owe ustalenia obwieszczenia s¹ opubliko-
wane na stronie 7. GZM, tam mo¿na siê zapo-
znaæ z ca³oœci¹ projektu, procedur¹ odwo³a-
wcz¹ i prawami wynikaj¹cymi z odpowiednich 
ustaw.

Plan zagospodarowania
przestrzennego

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki informuje, i¿ 
realizacja zadania pod nazw¹ „Usuwanie az-
bestu i wyrobów zawieraj¹cych azbest z te-
renu Gminy Miñsk Mazowiecki - w roku 
2019” zosta³a dofinansowana przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Œrodowiska i Gos-
podarki Wodnej Warszawie www.wfosigw.pl.
Zgodnie z zawart¹ dnia 8 lipca br. umow¹ na re-
alizacjê przedmiotowego zadania  przeznaczo-
na zosta³a dotacja w kwocie: 19 213,00 z³.
W ramach zadania wykonywane s¹ prace zwi¹-
zane z usuniêciem i unieszkodliwieniem azbes-
tu tj. demonta¿ p³yt azbestowych, odebranie     
i transport azbestu do miejsca unieszkodli-
wienia oraz samo unieszkodliwienie. 

W dniu 16 lipca odby³a siê nadzwyczjna sesja 
Rady Gminy. W trakcie obrad radni podjêli 
trzy istotne uchwa³y:
Uchwa³a Nr IX.80.19 Rady Gminy w sprawie 
zatwierdzenia projektu pn. Kreatywna szko³a  
w Gminie Miñsk Mazowiecki wspó³finanso-
wanego z Europejskiego Funduszu Spo³ecz-
nego oraz okreœlenia wysokoœci œrodków fi-
nansowych przeznaczonych przez Gminê 
Miñsk Mazowiecki na realizacjê tego projektu.
Uchwa³a Nr IX.81.19 Rady Gminy w sprawie 
zmian w bud¿ecie Gminy Miñsk Mazowiecki 
na 2019 rok.
Uchwa³a Nr IX.82.19 Rady Gminy w sprawie 
zmiany uchwa³y Nr VIII.78.19 Rady Gminy 
Miñsk Mazowiecki w sprawie udzielenia po-
mocy finansowej Miastu Miñsk Mazowiecki 
na pokrycie czêœci wydatków zwi¹zanych z re-
alizacj¹ zadania:
 „Przebudowa ul. ̄ wirowej I etap”.
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infrastrukturalne w gminie

letnie

nak³adka asfaltowa
w Józefowie
wartoœæ - 79 678 z³

Budowa chodnika
Cielechowizna
wartoœæ - 44 806 z³

nak³adka asfaltowa
w Klukach
wartoœæ - 102 859 z³

Remont mostu nad Srebrn¹
wartoœæ wykonanych prac - 190 584 z³

nak³adka asfaltowa
ul. Mi³a i Szkolna w Brzózem
wartoœæ - 100 933 z³

chodnik na ul. Wspólnej
w Maliszewie
wartoœæ prac - 45 701 z³

INWESTYCJEINWESTYCJE

Budowa chodnika w Chmielewie
wartoœæ wykonanych prac:
47 763 z³

Nak³adka asfaltowa
w Zamieniu, ul. Topolowa
wartoœæ - 52 822 z³

przebudowa
ul. Œw. Józefa, Osiny Nowe
wartoœæ robót -  1 650 759 z³

nak³adka asfaltowa 
skrzy¿owanie w I³ówcu
wartoœæ robót - 76 844 z³
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wartoœæ - 79 678 z³

Budowa chodnika
Cielechowizna
wartoœæ - 44 806 z³

nak³adka asfaltowa
w Klukach
wartoœæ - 102 859 z³

Remont mostu nad Srebrn¹
wartoœæ wykonanych prac - 190 584 z³

nak³adka asfaltowa
ul. Mi³a i Szkolna w Brzózem
wartoœæ - 100 933 z³

chodnik na ul. Wspólnej
w Maliszewie
wartoœæ prac - 45 701 z³

INWESTYCJEINWESTYCJE

Budowa chodnika w Chmielewie
wartoœæ wykonanych prac:
47 763 z³

Nak³adka asfaltowa
w Zamieniu, ul. Topolowa
wartoœæ - 52 822 z³

przebudowa
ul. Œw. Józefa, Osiny Nowe
wartoœæ robót -  1 650 759 z³

nak³adka asfaltowa 
skrzy¿owanie w I³ówcu
wartoœæ robót - 76 844 z³



     WOREK NIEBIESKI
1)  Papier, tektura:
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papierowe. 

Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ obok 

worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe 

opakowania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru 

termicznego  i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, 

pieluch itp.); opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹.

1) Tworzywa sztuczne:
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowania 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, powi¹zaæ 

i ustawiæ obok worków. 
Nie wrzucamy: pe³nych opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 

styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 

puszek po farbach, baterii, sprzêtu AGD, itp.
2) Metale:
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, itp. Du¿e blachy, 

gruby z³om metalowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
3)  Opakowania wielomateria³owe:
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 

napojach, winie, piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, szyb samochodowych, doniczek, 

¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 

reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony pa-

pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: odpadów trawy, ga³êzi i liœci
(te odpady dostarczamy do PSZOK)
     WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, których nie mo¿na poddaæ 

dalszej segregacji tj.: brudne tekstylia, zu¿yte obuwie, porcelanê, fajans 

itp. zabrudzone opakowania plastikowe, opakowania po dezodorantach, 

gumê, artyku³y higieniczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, itp.). 

Popió³ nale¿y wystawiaæ w osobnych workach.
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowañ po lekach, 

leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowañ, opakowañ po 

œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicz-

nego (m.in.: ¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii i akumu-

latorów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabaryto-

wych (m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek 

na pranie).

     WOREK ¯Ó£TY

     WOREK ZIELONY

     WOREK BR¥ZOWY

E k o l o g i a w g m i n i e

Ministerstwo Œrodowiska, chc¹c poprawiæ efektywnoœæ segregacji od-
padów komunalnych, wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie 
z prawem UE w 2020 roku musimy uzyskaæ 50% poziom recyklingu      
i przygotowania do ponownego u¿ycia: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szk³a. Nowoœci¹ w segregacji odpadów na terenie Gminy 
bêdzie dodatkowy worek w kolorze niebieskim, do którego trafi papier   
i tektura. Pozosta³e kolory worków nie ulegn¹ zmianie, czyli do zielone-
go trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opa-
kowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹ce biode-
gradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ obowi¹-
zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W nowych regu-
lacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru niebieskiego, opisany 
„Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z napisem „Szk³o”, po-
jemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowañ wielo-
materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale i tworzywa sztucz-
ne”, pojemnik na odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji  w kolorze 
br¹zowym z napisem „Bio”. Dlatego te¿ zwracamy siê do w³aœcicieli 
nieruchomoœci o zastosowanie siê do ww. kolorystyki oraz oznakowania 
pojemników. Czêstotliwoœæ odbioru odpadów komunalnych nie ulegnie 
zmianie. Odpady szk³a, papieru, tworzyw sztucznych oraz metalu bêd¹ 
odbierane raz w miesi¹cu. Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji 
oraz odpady zmieszane (czarny worek) dwa razy w miesi¹cu. Ponadto 
do Punktu Selekywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Prze-
mys³owej 17 w Miñsku Mazowieckim  mieszkañcy Gminy dostarczaj¹: 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu¿yte urz¹dzenia elektryczne   
i elektroniczne, przeterminowane leki i chemikalia, zu¿yte akumulatory, 
baterie, zu¿yte opony, odpady zielone ogrodowe: czêœci roœlin pocho-
dz¹ce z pielêgnacji terenów zielonych tj. trawa, liœcie, pociête do 
d³ugoœci 1 m ga³êzie drzew i krzewów, owoce opad³e z drzew i krzewów, 
wyciête roœliny, z wy³¹czeniem ziemi, pni, karp i konarów powsta³ych w 
wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: 
zanieczyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek 
jedzeniowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, 
odpadów budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - 
powsta³e w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych 
pozwolenia na budowê ani zg³oszenia zamiaru prowadzenia robót 
(niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika). 
Dodatkowo mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ dostarczenia odpadów ko-
munalnych z papieru, szk³a, tworzyw sztucznych, metali oraz 
kuchennych ulêgaj¹cych biodegradacji (odpowiednio posegrego-
wanych). Na terenie naszej Gminy zmiany w segregacji odpadów 
komunalnych obowi¹zywaæ bêd¹ od dnia 1 kwietnia 2018 roku
W terminach odbioru odpady nale¿y wystawiæ przed wjazd/wejœcie na 
posesjê. Odpady nale¿y wystawiæ do drogi publicznej. Firma nie ma 
obowi¹zku wje¿d¿ania w drogi prywatne, drogi wewnêtrzne stanowi¹ce 
w³asnoœæ w³aœcicieli nieruchomoœci.

Zasady segregacji odpadów komunalnych
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki
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ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA ZNI¯KI  W OP£ACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od maja 2019 r. zni¿kê w op³acie za gospodarowanie odpadami komunalnymi mog¹ uzyskaæ nie tylko ci w³aœciciele nieruchomoœci, na 
których zamieszkuj¹ mieszkañcy tworz¹cy rodzinê wielodzietn¹, zgodnie z jej definicj¹ zawart¹ w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Du¿ej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.), ale równie¿ ci w³aœciciele nieruchomoœci, na których zamieszkuje jakikolwiek cz³onek 
rodziny wielodzietnej w rozumieniu wy¿ej wymienionej ustawy. Zwolnienie przys³uguje ka¿demu cz³onkowi rodziny wielodzietnej w 
wysokoœci 3,00 z³ miesiêcznej op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu uzyskania zni¿ki nale¿y z³o¿yæ now¹ deklaracjê i 
potwierdziæ prawo do zwolnienia okazuj¹c wa¿n¹ kartê du¿ej rodziny lub jej kserokopiê. Obni¿ona op³ata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowi¹zywaæ bêdzie od miesi¹ca, w którym zostanie z³o¿ona nowa deklaracja.
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Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 
ze zm.) w brzmieniu przed wejœciem ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.    
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 Nr 130 poz. 871) oraz 
uchwa³ami Rady Gminy Miñsk Mazowiecki nr XXXIV/176/10 z dnia 
29 kwietnia 2010 roku, nr XXV/224/13 z dnia 11 kwietnia 2013 roku, nr 
XXXIII/225/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz nr V.53.19 z dnia 21 
marca 2019 r. Zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego Etap „A5.3" pn. „Za 
torami"  tereny po³o¿one w miejscowoœci Arynów, wraz z prognoz¹ 
oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 23 lipca 2019 r. do 14 
sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. 
Che³moñskiego 14, pokój nr 11 (parter), w godz. pracy urzêdu. Projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoz¹ 
oddzia³ywania na œrodowisko w trakcie wy³o¿enia do publicznego 
wgl¹du jest równie¿ dostêpny w wersji elektronicznej na stronie inter-
netowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce zagospoda-
rowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego roz-
wi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 5 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzêdu 
Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 110 (I p. sa-
la konferencyjna)  o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête      
w projekcie planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y 
sk³adaæ na piœmie do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki na adres: 05-300 
Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, z podaniem imienia i naz-
wiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 31 sierpnia 2019 r. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego 
kwalifikowanego certyfikatu.
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 30, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji 
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 
199, poz. 1227 ze zm.), wy¿ej wymieniony projekt planu miejscowego 
podlega strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko. Uwagi         
i wnioski w postêpowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia³y-
wania projektu planu miejscowego na œrodowisko, stosownie do art. 54 
ust. 3 cytowanej wy¿ej ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku 
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa  w ochronie œrodowiska oraz       
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, nale¿y wnosiæ do Wójta Gmi-
ny Miñsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sier-
pnia 2019 r. Uwagi w tym postêpowaniu nale¿y sk³adaæ w formie 
pisemnej  bezpoœrednio w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki 
na adres: 05 - 300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub ustnie 
do protoko³u pok. 110 (I piêtro, sala konferencyjna) podczas dyskusji 
publicznej, albo w za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez 
koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym. 
W przedmiotowej sprawie postêpowanie o transgranicznym oddzia³y-
waniu na œrodowisko nie jest prowadzone.
Uwagi i wnioski z³o¿one po up³ywie wy¿ej podanego terminu pozostan¹ 
bez rozpatrzenia.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki.
W zwi¹zku z art. 17a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze 
zm.), realizuj¹c wymogi 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) informujê o za-
sadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowi¹zuj¹cych od 
25 maja 2018r.:

O B W I E S Z C Z E N I E
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego  Etap „A5.3" pod nazw¹ „Za torami" 
tereny po³o¿one w miejscowoœci Arynów wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki 
przy ul. Che³moñskiego 14, tel. (25) 756 25 00
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert 
WoŸnica, e-mail: iod@minskmazowiecki.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s¹ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbêdne do wype³nienia obowi¹zku 
prawnego ci¹¿¹cego na Administratorze.
4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja 
zadañ wynikaj¹cych z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994) oraz ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1945 ze zm.). 
5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- ¿¹dania od Administratora dostêpu do swoich danych osobowych,   
w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, oraz prawo do spros-
towania  tych danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usuniêcia lub ograni-
czenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych w przypadku gdy ³¹cznie spe³nione s¹ nastê-
puj¹ce przes³anki:
- przetwarzanie danych odbywa siê na podstawie umowy zawartej       
z osob¹, której dane dotycz¹ lub na podstawie zgody wyra¿onej 
przez t¹ osobê.
- przetwarzanie odbywa siê w sposób zautomatyzowany.
- cofniêcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie, je¿eli przetwarzanie danych odbywa siê na podstawie 
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub    
w wiêkszej liczbie okreœlonych celów, bez wp³ywu na zgodnoœæ      
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofniêciem. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powziêcia 
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobo-
wych przez Administratora.

6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa siê na pod-
stawie zgody osoby, której dane dotycz¹, podanie przez Pani¹/Pana da-
nych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
7. Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe,      
w sytuacji gdy przes³ankê przetwarzania danych osobowych stanowi 
przepis prawa lub zawarta miêdzy stronami umowa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podej-
mowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
9. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przechowywane przez czas okreœlony     
w Rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.   
W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania archiwów 
zak³adowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz ustawie z dnia 
14 lipca 2003 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 
U. z 2018r. poz. 217).

Jednoczeœnie oraz informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) 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 swobod-
nego 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 i e œ c i z n a s z e j g m i n y



     WOREK NIEBIESKI
1)  Papier, tektura:
Wrzucamy: Ksi¹¿ki, zeszyty, gazety, tektura, torby i kartony, papierowe. 

Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ obok 

worków.
Nie wrzucamy: t³ustego i zabrudzonego papieru (np. papierowe 

opakowania po maœle, margarynie, twarogu); kalki; papieru 

termicznego  i faksowego; tapet; odpadów higienicznych (np. wacików, 

pieluch itp.); opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹.

1) Tworzywa sztuczne:
Wrzucamy: ró¿nego rodzaju  puste opakowania 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, powi¹zaæ 

i ustawiæ obok worków. 
Nie wrzucamy: pe³nych opakowañ z jak¹kolwiek zawartoœci¹, 

styropianu budowlanego, opakowañ po olejach silnikowych, smarach, 

puszek po farbach, baterii, sprzêtu AGD, itp.
2) Metale:
Wrzucamy: drobne przedmioty metalowe, puszki, drut, itp. Du¿e blachy, 

gruby z³om metalowy i ¿eliwny mo¿na ustawiaæ obok worków.
3)  Opakowania wielomateria³owe:
Wrzucamy: puste opakowania po sokach, mleku, przyprawach, itp.

Szk³o 
Wrzucamy: Wszelkiego rodzaju puste opakowania szklane, butelki po 

napojach, winie, piwie, alkoholu, s³oiki i naczynia szklane.
Nie wrzucamy: porcelany, ceramiki, szyb samochodowych, doniczek, 

¿arówek, lamp neonowych, fluorescencyjnych i rtêciowych, 

reflektorów, ekranów i lamp telewizyjnych, luster.

Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji
Wrzucamy: obierki, resztki jedzenia, warzywa, owoce, zabrudzony pa-

pier, tekstylia z materia³ów naturalnych, fusy z kawy, herbaty.
Nie wrzucamy: odpadów trawy, ga³êzi i liœci
(te odpady dostarczamy do PSZOK)
     WOREK CZARNY
Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne
Wrzucamy: pozosta³e odpady komunalne, których nie mo¿na poddaæ 

dalszej segregacji tj.: brudne tekstylia, zu¿yte obuwie, porcelanê, fajans 

itp. zabrudzone opakowania plastikowe, opakowania po dezodorantach, 

gumê, artyku³y higieniczne (pampersy, patyczki higieniczne, wata, itp.). 

Popió³ nale¿y wystawiaæ w osobnych workach.
Nie wrzucamy: odpadów niebezpiecznych, m.in.: opakowañ po lekach, 

leków przeterminowanych, farb, olejów i ich opakowañ, opakowañ po 

œrodkach ochrony roœlin, zu¿ytego sprzêtu elektrycznego i elektronicz-

nego (m.in.: ¿arówek, lamp, kineskopów, œwietlówek, baterii i akumu-

latorów), sprzêtu AGD i RTV, komputerów, odpadów wielkogabaryto-

wych (m.in.: mebli, wyk³adzin, dywanów, materacy, wózków, suszarek 

na pranie).

     WOREK ¯Ó£TY

     WOREK ZIELONY

     WOREK BR¥ZOWY

E k o l o g i a w g m i n i e

Ministerstwo Œrodowiska, chc¹c poprawiæ efektywnoœæ segregacji od-
padów komunalnych, wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³owego 
sposobu selektywnego zbierania wybranych frakcji odpadów. Zgodnie 
z prawem UE w 2020 roku musimy uzyskaæ 50% poziom recyklingu      
i przygotowania do ponownego u¿ycia: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szk³a. Nowoœci¹ w segregacji odpadów na terenie Gminy 
bêdzie dodatkowy worek w kolorze niebieskim, do którego trafi papier   
i tektura. Pozosta³e kolory worków nie ulegn¹ zmianie, czyli do zielone-
go trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpady opa-
kowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹ce biode-
gradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ obowi¹-
zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W nowych regu-
lacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru niebieskiego, opisany 
„Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z napisem „Szk³o”, po-
jemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz opakowañ wielo-
materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale i tworzywa sztucz-
ne”, pojemnik na odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji  w kolorze 
br¹zowym z napisem „Bio”. Dlatego te¿ zwracamy siê do w³aœcicieli 
nieruchomoœci o zastosowanie siê do ww. kolorystyki oraz oznakowania 
pojemników. Czêstotliwoœæ odbioru odpadów komunalnych nie ulegnie 
zmianie. Odpady szk³a, papieru, tworzyw sztucznych oraz metalu bêd¹ 
odbierane raz w miesi¹cu. Odpady kuchenne ulegaj¹ce biodegradacji 
oraz odpady zmieszane (czarny worek) dwa razy w miesi¹cu. Ponadto 
do Punktu Selekywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Prze-
mys³owej 17 w Miñsku Mazowieckim  mieszkañcy Gminy dostarczaj¹: 
meble i inne odpady wielkogabarytowe, zu¿yte urz¹dzenia elektryczne   
i elektroniczne, przeterminowane leki i chemikalia, zu¿yte akumulatory, 
baterie, zu¿yte opony, odpady zielone ogrodowe: czêœci roœlin pocho-
dz¹ce z pielêgnacji terenów zielonych tj. trawa, liœcie, pociête do 
d³ugoœci 1 m ga³êzie drzew i krzewów, owoce opad³e z drzew i krzewów, 
wyciête roœliny, z wy³¹czeniem ziemi, pni, karp i konarów powsta³ych w 
wyniku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: 
zanieczyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek 
jedzeniowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, 
odpadów budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - 
powsta³e w wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych 
pozwolenia na budowê ani zg³oszenia zamiaru prowadzenia robót 
(niezanieczyszczone frakcje np. gruz ceglany, betonowy, ceramika). 
Dodatkowo mieszkañcy maj¹ mo¿liwoœæ dostarczenia odpadów ko-
munalnych z papieru, szk³a, tworzyw sztucznych, metali oraz 
kuchennych ulêgaj¹cych biodegradacji (odpowiednio posegrego-
wanych). Na terenie naszej Gminy zmiany w segregacji odpadów 
komunalnych obowi¹zywaæ bêd¹ od dnia 1 kwietnia 2018 roku
W terminach odbioru odpady nale¿y wystawiæ przed wjazd/wejœcie na 
posesjê. Odpady nale¿y wystawiæ do drogi publicznej. Firma nie ma 
obowi¹zku wje¿d¿ania w drogi prywatne, drogi wewnêtrzne stanowi¹ce 
w³asnoœæ w³aœcicieli nieruchomoœci.

Zasady segregacji odpadów komunalnych
na terenie Gminy Miñsk Mazowiecki
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ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA ZNI¯KI  W OP£ACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Od maja 2019 r. zni¿kê w op³acie za gospodarowanie odpadami komunalnymi mog¹ uzyskaæ nie tylko ci w³aœciciele nieruchomoœci, na 
których zamieszkuj¹ mieszkañcy tworz¹cy rodzinê wielodzietn¹, zgodnie z jej definicj¹ zawart¹ w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie 
Du¿ej Rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1832 ze zm.), ale równie¿ ci w³aœciciele nieruchomoœci, na których zamieszkuje jakikolwiek cz³onek 
rodziny wielodzietnej w rozumieniu wy¿ej wymienionej ustawy. Zwolnienie przys³uguje ka¿demu cz³onkowi rodziny wielodzietnej w 
wysokoœci 3,00 z³ miesiêcznej op³aty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W celu uzyskania zni¿ki nale¿y z³o¿yæ now¹ deklaracjê i 
potwierdziæ prawo do zwolnienia okazuj¹c wa¿n¹ kartê du¿ej rodziny lub jej kserokopiê. Obni¿ona op³ata za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi obowi¹zywaæ bêdzie od miesi¹ca, w którym zostanie z³o¿ona nowa deklaracja.
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Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o pla-
nowaniu  i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 
ze zm.) w brzmieniu przed wejœciem ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r.    
o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
ustawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie za-
bytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2010 Nr 130 poz. 871) oraz 
uchwa³ami Rady Gminy Miñsk Mazowiecki nr XXXIV/176/10 z dnia 
29 kwietnia 2010 roku, nr XXV/224/13 z dnia 11 kwietnia 2013 roku, nr 
XXXIII/225/17 z dnia 27 kwietnia 2017 r. oraz nr V.53.19 z dnia 21 
marca 2019 r. Zawiadamiam o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla 
Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego Etap „A5.3" pn. „Za 
torami"  tereny po³o¿one w miejscowoœci Arynów, wraz z prognoz¹ 
oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 23 lipca 2019 r. do 14 
sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. 
Che³moñskiego 14, pokój nr 11 (parter), w godz. pracy urzêdu. Projekt 
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wraz z prognoz¹ 
oddzia³ywania na œrodowisko w trakcie wy³o¿enia do publicznego 
wgl¹du jest równie¿ dostêpny w wersji elektronicznej na stronie inter-
netowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce zagospoda-
rowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego roz-
wi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 5 sierpnia 2019 r. w siedzibie Urzêdu 
Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 110 (I p. sa-
la konferencyjna)  o godz. 16.00.
Zgodnie z art. 18 ust. 1 ustawy, ka¿dy, kto kwestionuje ustalenia przyjête      
w projekcie planu miejscowego, mo¿e wnieœæ uwagi. Uwagi nale¿y 
sk³adaæ na piœmie do Wójta Gminy Miñsk Mazowiecki na adres: 05-300 
Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, z podaniem imienia i naz-
wiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia 
nieruchomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 
dnia 31 sierpnia 2019 r. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ 
uwagi wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym 
podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego 
kwalifikowanego certyfikatu.
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 30, art. 39, art. 46 pkt 1 oraz art. 
54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji 
o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodo-
wiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (Dz. U. z 2008 r. nr 
199, poz. 1227 ze zm.), wy¿ej wymieniony projekt planu miejscowego 
podlega strategicznej ocenie oddzia³ywania na œrodowisko. Uwagi         
i wnioski w postêpowaniu w sprawie strategicznej oceny oddzia³y-
wania projektu planu miejscowego na œrodowisko, stosownie do art. 54 
ust. 3 cytowanej wy¿ej ustawy o udostêpnianiu informacji o œrodowisku 
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa  w ochronie œrodowiska oraz       
o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko, nale¿y wnosiæ do Wójta Gmi-
ny Miñsk Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 sier-
pnia 2019 r. Uwagi w tym postêpowaniu nale¿y sk³adaæ w formie 
pisemnej  bezpoœrednio w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki 
na adres: 05 - 300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub ustnie 
do protoko³u pok. 110 (I piêtro, sala konferencyjna) podczas dyskusji 
publicznej, albo w za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez 
koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicz-
nym. 
W przedmiotowej sprawie postêpowanie o transgranicznym oddzia³y-
waniu na œrodowisko nie jest prowadzone.
Uwagi i wnioski z³o¿one po up³ywie wy¿ej podanego terminu pozostan¹ 
bez rozpatrzenia.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia uwag i wniosków jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki.
W zwi¹zku z art. 17a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze 
zm.), realizuj¹c wymogi 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) informujê o za-
sadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych obowi¹zuj¹cych od 
25 maja 2018r.:

O B W I E S Z C Z E N I E
o wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego  Etap „A5.3" pod nazw¹ „Za torami" 
tereny po³o¿one w miejscowoœci Arynów wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wójt Gminy 
Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w Urzêdzie Gminy Miñsk Mazowiecki 
przy ul. Che³moñskiego 14, tel. (25) 756 25 00
2. Inspektorem danych osobowych u Administratora jest Albert 
WoŸnica, e-mail: iod@minskmazowiecki.pl,
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane s¹ na podstawie art. 6 ust. 1 lit. 
c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbêdne do wype³nienia obowi¹zku 
prawnego ci¹¿¹cego na Administratorze.
4. Celem przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest realizacja 
zadañ wynikaj¹cych z art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o 
samorz¹dzie gminnym (Dz. U. z 2018r., poz. 994) oraz ustawy z dnia 27 
marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 
2018 r. poz. 1945 ze zm.). 
5. Posiada Pani/Pan prawo do: 

- ¿¹dania od Administratora dostêpu do swoich danych osobowych,   
w tym prawo do uzyskania kopii tych danych, oraz prawo do spros-
towania  tych danych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, usuniêcia lub ograni-
czenia przetwarzania danych osobowych,
- przenoszenia danych w przypadku gdy ³¹cznie spe³nione s¹ nastê-
puj¹ce przes³anki:
- przetwarzanie danych odbywa siê na podstawie umowy zawartej       
z osob¹, której dane dotycz¹ lub na podstawie zgody wyra¿onej 
przez t¹ osobê.
- przetwarzanie odbywa siê w sposób zautomatyzowany.
- cofniêcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym 
momencie, je¿eli przetwarzanie danych odbywa siê na podstawie 
zgody osoby na przetwarzanie danych osobowych w jednym lub    
w wiêkszej liczbie okreœlonych celów, bez wp³ywu na zgodnoœæ      
z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody 
przed jej cofniêciem. 
- wniesienia skargi do organu nadzorczego w przypadku powziêcia 
informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobo-
wych przez Administratora.

6. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa siê na pod-
stawie zgody osoby, której dane dotycz¹, podanie przez Pani¹/Pana da-
nych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny.
7. Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe,      
w sytuacji gdy przes³ankê przetwarzania danych osobowych stanowi 
przepis prawa lub zawarta miêdzy stronami umowa.
8. Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podej-
mowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
9. Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przechowywane przez czas okreœlony     
w Rozporz¹dzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.   
W sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów 
akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu dzia³ania archiwów 
zak³adowych (Dz. U. z 2011 r., Nr 14 poz. 67 ze zm.) oraz ustawie z dnia 
14 lipca 2003 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. 
U. z 2018r. poz. 217).

Jednoczeœnie oraz informuje o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a 
ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym (Dz.U. z 2018 r. poz. 1945 ze zm.) 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 swobod-
nego 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”.
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Pan Zygmunt Drewicz to przyk³ad wspó³-
czesnego cz³owieka renesansu. Muzyk, pracu-
j¹cy na litym drewnie rzeŸbiarz, spo³ecznik      
i kolekcjoner - to tylko niektóre z jego licznych 
oblicz. Owocem jego wieloletniej pasji i przy-
wi¹zania do rodzinnych stron jest Muzeum 
Wsi w Stojad³ach, bêd¹ce skarbnic¹ pami¹tek 
z regionu, przekazanych w du¿ej czêœci przez 
mieszkañców miejscowoœci. Samo muzeum 
mieœci siê w g³êbi podwórza, witaj¹c swych 
goœci kapliczk¹, upamiêtniaj¹c¹ miejsce gdzie 
sta³ rodzinny dom gospodarza. To nawi¹zanie 
do korzeni jest zreszt¹ nieprzypadkowe bo-
wiem panu Zygmuntowi mi³oœæ do kultury       
i tradycji wpoi³ ojciec, on zaœ z kolei przekaza³ 
j¹ córce. Uwagê zwiedzaj¹cych z pewnoœci¹ 
przyci¹gnie te¿ piêknie utrzymana bryczka, 
jedna z tych jakimi kiedyœ powozili zamo¿-

niejsi gospodarze, zdobione bañki na mleko 
czy ludowe motywy na framudze prowadz¹-
cych do œrodka drzwi. Prawdziwe skarby kryj¹ 
siê jednak we wnêtrzu muzealnego domostwa. 
Przedmioty nawi¹zuj¹ce sw¹ tematyk¹ do da-
wnych zwyczajów, sposobów na pêdzanie 
wolnego czasu czy gin¹cych zawodów. Od 
progu odwiedzaj¹cych uderza mnogoœæ wy-
stawionych eksponatów. Gdy ju¿ przyzwycza-
imy wzrok do obfitoœci kszta³tów i barw, nasze 
spojrzenie przykuj¹ poszczególne przedmioty, 
a wœród nich: wrzeciono, nawi¹zuj¹ca tema-
tyk¹ do lokalnego kolorytu ruchoma szopka, 
zestawienie kontrastu warunków ¿ycia dla 
biednych i bogatych, ruchome zabawki, ma-
kieta pa³acu Derna³owiczów czy dawnego 
dworca PKP w Miñsku Mazowieckim.
Prawdziw¹ gratkê dla mi³oœników lokalnej 
historii stanowiæ bêdzie z pewnoœci¹ trójwy-
miarowa makieta Stojade³ z 1955 roku, na 
której odwzorowany zosta³ uk³ad urbanistycz-
ny miejscowoœci wraz z nieistniej¹cymi ju¿ 
zabudowaniami dworskimi. Ciekawy frag-
ment wystawy stanowi kolekcja przedmiotów, 
zwi¹zanych z nieistniej¹c¹ ju¿ Fabryk¹ 
Wyrobów Metalowych. Wœród pami¹tek po 
wa¿nym w historii Stojade³ zak³adzie trafimy 
na pokaŸn¹ kolekcjê produkowanych w nim 
sztuæców, fragment zak³adowej sztancy do 
produkcji ³y¿ek czy archiwalne zdjêcia praco-
wników stojeckiej FWM. 
W ramach promocji pasjonackiej dzia³alnoœci, 
9 czerwca w Muzeum Wsi zorganizowany 
zosta³ Dzieñ Otwarty, podczas którego ekspo-
zycja sta³a wzbogaci³a siê o eksponaty z za-
kresu malarstwa i rzeŸby autorstwa miejsco-
wych artystów. Goœcie muzeum mogli po-
dziwiaæ m.in. prze³amuj¹ce stereotyp ludowej 
statycznoœci drewniane rzeŸby 86-letniego 
Józefa R¿ysko, olejne i akrylowe krajobrazy 
autorstwa Alicji Dêbowskiej, cykl afrykañ-
skich masek, wykonanych z drewna lipowego 
przez Andrzeja Koñcê i zainspirowanych wy-
praw¹ jego córki, dekorowane anio³y z masy 
solnej Irminy Rzyszkiewicz, haft dekoracyjny 
Jolanty ¯uraw oraz garncarskie dzie³a 
Andrzeja K³oska.
Obok podziwiania eksponatów, wydarzenie 
stanowi³o znakomit¹ okazjê dla goœci do bez-
poœredniego spotkania z autorami wystawio-
nych prac, zaœ czas spêdzony w muzeum umi-
li³ im dodatkowo wystêp kapeli ludowej „Ma-
zowszaki” - zespo³u, w którym muzykuje te¿ 
pan Zygmunt. Mi³oœæ do historii Stojade³ obja-
wia siê w jego przypadku nie tylko w postaci 
kolekcjonowania pami¹tek.
Pan Zygmunt jest te¿ pomys³odawc¹ powsta-
nia Stowarzyszenia „Stojad³a Wczoraj i Dziœ”, 
które skupia³oby w swych szeregach podob-
nych mu pasjonatów, pragn¹cych kultywowaæ 
i promowaæ rodzime tradycje. Wœród celów 
jakie stawiaj¹ przed sob¹ jego cz³onkowie zna-
leŸæ mo¿na m.in. kolekcjonowanie i archiwi-
zacjê starych dokumentów, fotografii oraz pa-
mi¹tek, nawi¹zuj¹cych do historii Stojade³, 
zachowanie i rozpowszechnanie wiedzy o miej-
scowoœci oraz integracjê jej mieszkañców.
Obecnie organizacja jest na etapie rejestracji 
pod wzglêdem prawnym, a nam nie pozostaje 
nic innego jak ¿yczyæ rych³ego dope³nienia 
formalnoœci i dalszego zapa³u do realizowania 
historycznej pasji.

POWRÓT DO PRZESZ£OŒCI

Spaceruj¹c po Stojad³ach 

ulic¹ Po³udniow¹, nieopodal 

miejscowej szko³y, mo¿emy 

trafiæ na niezwyk³e miejsce. 

Miejsce, gdzie czas zwalnia 

na moment swój bieg, 

przenosz¹c nas w czêsto 

ju¿ zapomnian¹ przesz³oœæ. 

Ten niespotykany wehiku³ czasu 

to nic innego jak Muzeum Wsi 

w Stojad³ach - skarbnica pami¹tek 

pana Zygmunta Drewicza

opracowa³ -  Albert £ukasz Baku³a, foto - Albert WoŸnica

17 lipca Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki pan 
Antoni Janusz Piechoski razem z Dyrektorem 
oraz dwojgiem nauczycieli Szko³y w Mariance 
odwiedzili mieszkankê Chmielewa, pani¹ 
Katarzynê Karczmarek, aby razem z ni¹ cieszyæ 
siê pozyskanym elektrycznym wózkiem, który 
od niedawna da³ pani Kasi okno na œwiat. 
Wszystko zaczê³o siê w kwietniu, kiedy to z ini-
cjatywy pana Krzysztofa Æwik³y rozpoczê³y siê 
w szkole przygotowania do Charytatywnego 
Maratonu P³ywackiego „P³yniemy dla Kasi”   
w celu pozyskania œrodków na elektryczny 
wózek dla mamy ucznia klasy V. Pomys³ ten 
zyska³ uznanie Wójta Gminy, dyrektora szko³y, 

grupy nauczycieli i wielu 
rodziców oraz uczniów. 
G³ównym organizatorem 

by³o Towarzystwo Gim-
nastyczne „Sokó³” Mar-

ianka, a partnerem MOSiR. 
Maraton odby³ siê w niedzielê 9 

czerwca na basenie w Miñsku 
Mazowieckim. Udzia³ w nim wziê³o 

89 ochotników, którzy w ci¹gu 4 go-
dzin ³¹cznie przep³ynêli 86 km. Zawo-

dnicy byli bardzo podekscytowani mo¿-
liwoœci¹ wziêcia udzia³u i form¹ akcji cha-
rytatywnej. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ 
pami¹tkowy medal. W trakcie maratonu na wi-
downi wzruszona pani Kasia z rodzin¹ kibi-
cowa³a zmaganiom p³ywaków. Cel Maratonu 
zosta³ osi¹gniêty, uzyskane fundusze wraz z wczeœ-
niej zebran¹ wœród pracowników szko³y kwot¹ 
pomog³y w zakupieniu upragnionego wózka 
elektrycznego. 
Organizatorzy akcji serdecznie dziêkuj¹ za 
wsparcie Wójtowi Gminy panu Antoniemu 
Januszowi Piechoskiemu, Dyrektorowi 
MOSiR panu Robertowi Smudze, wszystkim 
Sponsorom, Rodzicom i Uczestnikom 
Maratonu.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

„Moje marzenie 
siê spe³ni³o, 

teraz to ja chcê 
pomagaæ innym” 

powiedzia³a goœciom 
pani Kasia 

program DOBRY START 

GOPS

300 PLUS to œwiadczenie w ramach rz¹dowego programu DOBRY START. Jest to wyp³acane raz w roku wsparcie dla rodzin na 
zakup wyprawki szkolnej w wysokoœci 300 z³ na ka¿de dziecko rozpoczynaj¹ce nowy rok szkolny  bez wzglêdu na dochód. 
Program zosta³ wprowadzony w 2018 roku przez rz¹d RP. 300 PLUS bêdzie przyznawane tak¿e w 2019 roku. 
SprawdŸcie, kiedy z³o¿yæ dokumenty i kiedy otrzymacie œwiadczenie.
Programem "Dobry Start" jest objêty ka¿dy uczeñ (dziecko lub osoba ucz¹ca siê), który spe³nia dwa warunki:
         1. Nie ukoñczy³:

- 20 lat, 
- 24 lat  jeœli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, potrzebie 
kszta³cenia  specjalnego, potrzebie zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych. 

        2. Uczy siê w placówce, takiej jak:
 - szko³a podstawowa, 
- dotychczasowe gimnazjum, 
- szko³a ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna  z wyj¹tkiem szko³y policealnej i szko³y dla doros³ych, 
- szko³a artystyczna, w której jest realizowany obowi¹zek szkolny lub nauki, 
- m³odzie¿owy oœrodek socjoterapii, 
- specjalny oœrodek szkolno-wychowawczy, 
- specjalny oœrodek wychowawczy, 
- oœrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 

WA¯NE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przys³uguje: studentom, przedszkolakom, uczniom zerówki 
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Pan Zygmunt Drewicz to przyk³ad wspó³-
czesnego cz³owieka renesansu. Muzyk, pracu-
j¹cy na litym drewnie rzeŸbiarz, spo³ecznik      
i kolekcjoner - to tylko niektóre z jego licznych 
oblicz. Owocem jego wieloletniej pasji i przy-
wi¹zania do rodzinnych stron jest Muzeum 
Wsi w Stojad³ach, bêd¹ce skarbnic¹ pami¹tek 
z regionu, przekazanych w du¿ej czêœci przez 
mieszkañców miejscowoœci. Samo muzeum 
mieœci siê w g³êbi podwórza, witaj¹c swych 
goœci kapliczk¹, upamiêtniaj¹c¹ miejsce gdzie 
sta³ rodzinny dom gospodarza. To nawi¹zanie 
do korzeni jest zreszt¹ nieprzypadkowe bo-
wiem panu Zygmuntowi mi³oœæ do kultury       
i tradycji wpoi³ ojciec, on zaœ z kolei przekaza³ 
j¹ córce. Uwagê zwiedzaj¹cych z pewnoœci¹ 
przyci¹gnie te¿ piêknie utrzymana bryczka, 
jedna z tych jakimi kiedyœ powozili zamo¿-

niejsi gospodarze, zdobione bañki na mleko 
czy ludowe motywy na framudze prowadz¹-
cych do œrodka drzwi. Prawdziwe skarby kryj¹ 
siê jednak we wnêtrzu muzealnego domostwa. 
Przedmioty nawi¹zuj¹ce sw¹ tematyk¹ do da-
wnych zwyczajów, sposobów na pêdzanie 
wolnego czasu czy gin¹cych zawodów. Od 
progu odwiedzaj¹cych uderza mnogoœæ wy-
stawionych eksponatów. Gdy ju¿ przyzwycza-
imy wzrok do obfitoœci kszta³tów i barw, nasze 
spojrzenie przykuj¹ poszczególne przedmioty, 
a wœród nich: wrzeciono, nawi¹zuj¹ca tema-
tyk¹ do lokalnego kolorytu ruchoma szopka, 
zestawienie kontrastu warunków ¿ycia dla 
biednych i bogatych, ruchome zabawki, ma-
kieta pa³acu Derna³owiczów czy dawnego 
dworca PKP w Miñsku Mazowieckim.
Prawdziw¹ gratkê dla mi³oœników lokalnej 
historii stanowiæ bêdzie z pewnoœci¹ trójwy-
miarowa makieta Stojade³ z 1955 roku, na 
której odwzorowany zosta³ uk³ad urbanistycz-
ny miejscowoœci wraz z nieistniej¹cymi ju¿ 
zabudowaniami dworskimi. Ciekawy frag-
ment wystawy stanowi kolekcja przedmiotów, 
zwi¹zanych z nieistniej¹c¹ ju¿ Fabryk¹ 
Wyrobów Metalowych. Wœród pami¹tek po 
wa¿nym w historii Stojade³ zak³adzie trafimy 
na pokaŸn¹ kolekcjê produkowanych w nim 
sztuæców, fragment zak³adowej sztancy do 
produkcji ³y¿ek czy archiwalne zdjêcia praco-
wników stojeckiej FWM. 
W ramach promocji pasjonackiej dzia³alnoœci, 
9 czerwca w Muzeum Wsi zorganizowany 
zosta³ Dzieñ Otwarty, podczas którego ekspo-
zycja sta³a wzbogaci³a siê o eksponaty z za-
kresu malarstwa i rzeŸby autorstwa miejsco-
wych artystów. Goœcie muzeum mogli po-
dziwiaæ m.in. prze³amuj¹ce stereotyp ludowej 
statycznoœci drewniane rzeŸby 86-letniego 
Józefa R¿ysko, olejne i akrylowe krajobrazy 
autorstwa Alicji Dêbowskiej, cykl afrykañ-
skich masek, wykonanych z drewna lipowego 
przez Andrzeja Koñcê i zainspirowanych wy-
praw¹ jego córki, dekorowane anio³y z masy 
solnej Irminy Rzyszkiewicz, haft dekoracyjny 
Jolanty ¯uraw oraz garncarskie dzie³a 
Andrzeja K³oska.
Obok podziwiania eksponatów, wydarzenie 
stanowi³o znakomit¹ okazjê dla goœci do bez-
poœredniego spotkania z autorami wystawio-
nych prac, zaœ czas spêdzony w muzeum umi-
li³ im dodatkowo wystêp kapeli ludowej „Ma-
zowszaki” - zespo³u, w którym muzykuje te¿ 
pan Zygmunt. Mi³oœæ do historii Stojade³ obja-
wia siê w jego przypadku nie tylko w postaci 
kolekcjonowania pami¹tek.
Pan Zygmunt jest te¿ pomys³odawc¹ powsta-
nia Stowarzyszenia „Stojad³a Wczoraj i Dziœ”, 
które skupia³oby w swych szeregach podob-
nych mu pasjonatów, pragn¹cych kultywowaæ 
i promowaæ rodzime tradycje. Wœród celów 
jakie stawiaj¹ przed sob¹ jego cz³onkowie zna-
leŸæ mo¿na m.in. kolekcjonowanie i archiwi-
zacjê starych dokumentów, fotografii oraz pa-
mi¹tek, nawi¹zuj¹cych do historii Stojade³, 
zachowanie i rozpowszechnanie wiedzy o miej-
scowoœci oraz integracjê jej mieszkañców.
Obecnie organizacja jest na etapie rejestracji 
pod wzglêdem prawnym, a nam nie pozostaje 
nic innego jak ¿yczyæ rych³ego dope³nienia 
formalnoœci i dalszego zapa³u do realizowania 
historycznej pasji.

POWRÓT DO PRZESZ£OŒCI

Spaceruj¹c po Stojad³ach 

ulic¹ Po³udniow¹, nieopodal 

miejscowej szko³y, mo¿emy 

trafiæ na niezwyk³e miejsce. 

Miejsce, gdzie czas zwalnia 

na moment swój bieg, 

przenosz¹c nas w czêsto 

ju¿ zapomnian¹ przesz³oœæ. 

Ten niespotykany wehiku³ czasu 

to nic innego jak Muzeum Wsi 

w Stojad³ach - skarbnica pami¹tek 

pana Zygmunta Drewicza

opracowa³ -  Albert £ukasz Baku³a, foto - Albert WoŸnica

17 lipca Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki pan 
Antoni Janusz Piechoski razem z Dyrektorem 
oraz dwojgiem nauczycieli Szko³y w Mariance 
odwiedzili mieszkankê Chmielewa, pani¹ 
Katarzynê Karczmarek, aby razem z ni¹ cieszyæ 
siê pozyskanym elektrycznym wózkiem, który 
od niedawna da³ pani Kasi okno na œwiat. 
Wszystko zaczê³o siê w kwietniu, kiedy to z ini-
cjatywy pana Krzysztofa Æwik³y rozpoczê³y siê 
w szkole przygotowania do Charytatywnego 
Maratonu P³ywackiego „P³yniemy dla Kasi”   
w celu pozyskania œrodków na elektryczny 
wózek dla mamy ucznia klasy V. Pomys³ ten 
zyska³ uznanie Wójta Gminy, dyrektora szko³y, 

grupy nauczycieli i wielu 
rodziców oraz uczniów. 
G³ównym organizatorem 

by³o Towarzystwo Gim-
nastyczne „Sokó³” Mar-

ianka, a partnerem MOSiR. 
Maraton odby³ siê w niedzielê 9 

czerwca na basenie w Miñsku 
Mazowieckim. Udzia³ w nim wziê³o 

89 ochotników, którzy w ci¹gu 4 go-
dzin ³¹cznie przep³ynêli 86 km. Zawo-

dnicy byli bardzo podekscytowani mo¿-
liwoœci¹ wziêcia udzia³u i form¹ akcji cha-
rytatywnej. Ka¿dy uczestnik otrzyma³ 
pami¹tkowy medal. W trakcie maratonu na wi-
downi wzruszona pani Kasia z rodzin¹ kibi-
cowa³a zmaganiom p³ywaków. Cel Maratonu 
zosta³ osi¹gniêty, uzyskane fundusze wraz z wczeœ-
niej zebran¹ wœród pracowników szko³y kwot¹ 
pomog³y w zakupieniu upragnionego wózka 
elektrycznego. 
Organizatorzy akcji serdecznie dziêkuj¹ za 
wsparcie Wójtowi Gminy panu Antoniemu 
Januszowi Piechoskiemu, Dyrektorowi 
MOSiR panu Robertowi Smudze, wszystkim 
Sponsorom, Rodzicom i Uczestnikom 
Maratonu.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

„Moje marzenie 
siê spe³ni³o, 

teraz to ja chcê 
pomagaæ innym” 

powiedzia³a goœciom 
pani Kasia 

program DOBRY START 

GOPS

300 PLUS to œwiadczenie w ramach rz¹dowego programu DOBRY START. Jest to wyp³acane raz w roku wsparcie dla rodzin na 
zakup wyprawki szkolnej w wysokoœci 300 z³ na ka¿de dziecko rozpoczynaj¹ce nowy rok szkolny  bez wzglêdu na dochód. 
Program zosta³ wprowadzony w 2018 roku przez rz¹d RP. 300 PLUS bêdzie przyznawane tak¿e w 2019 roku. 
SprawdŸcie, kiedy z³o¿yæ dokumenty i kiedy otrzymacie œwiadczenie.
Programem "Dobry Start" jest objêty ka¿dy uczeñ (dziecko lub osoba ucz¹ca siê), który spe³nia dwa warunki:
         1. Nie ukoñczy³:

- 20 lat, 
- 24 lat  jeœli ma orzeczenie o: umiarkowanym albo znacznym stopniu niepe³nosprawnoœci, potrzebie 
kszta³cenia  specjalnego, potrzebie zajêæ rewalidacyjno-wychowawczych. 

        2. Uczy siê w placówce, takiej jak:
 - szko³a podstawowa, 
- dotychczasowe gimnazjum, 
- szko³a ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna  z wyj¹tkiem szko³y policealnej i szko³y dla doros³ych, 
- szko³a artystyczna, w której jest realizowany obowi¹zek szkolny lub nauki, 
- m³odzie¿owy oœrodek socjoterapii, 
- specjalny oœrodek szkolno-wychowawczy, 
- specjalny oœrodek wychowawczy, 
- oœrodek rewalidacyjno-wychowawczy. 

WA¯NE! Wyprawka szkolna 300 plus nie przys³uguje: studentom, przedszkolakom, uczniom zerówki 
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WA¯NE  OGÓLNOPOLSKIE  TELEFONY  POMOCOWE
• Bezp³atna linia pomocy dla dzieci i m³odzie¿y - 116 111

• Antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA - (22) 654 4041

• Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania - 801 199 990

• Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148

• Pomarañczowa Linia dla Rodziców Pij¹cych Dzieci - 801140068

• Telefon Stop Przemocy dla dzieci i m³odzie¿y oraz ich Rodziców - 801 120 002

• Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988

• Telefon Zaufania dla Kobiet  -22 635 93 92

• Niebieska Linia dla ofiar przemocy - 800 120 002

• Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12

• Fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê - 116 111

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 
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Zdrowa rodzina 
Pod tym has³em w dniu 22 czerwca na terenie OSP w Brzózem odby³o siê spotkanie integracyjne 
nad którym patronat obj¹³ Wójt Gminy Miñsk Maz. Organizatorami tego spotkania by³o OSP 
Brzóze, reprezentowane przez V-ce Przewodnicz¹cego p. Bartka, so³tys Brzózego - p. Bartek, 
radny Brzózego - p. Pawe³ oraz Ko³o Gospodyñ Wiejskich  Mak z miejscowej wsi. Pomoc w zor-
ganizowaniu tego spotkania udzieli³a równie¿ Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów 
Alkoholowych w Miñsku Mazowieckim, której przedstawiciele uczestniczyli w tej imprezie. Nie 
zabrak³o równie¿ przedstawicieli Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej w Miñsku Maz.
Dlaczego a¿ tyle osób w³¹czy³o siê w organizacjê tego spotkania?
G³ównym powodem by³o to, ¿e na imprezie tej poruszane by³y sprawy zwi¹zane z uzale¿nieniem 
od alkoholu i dlatego te¿ zostali  zaproszeni alkoholicy - obojga p³ci - zrzeszeni we Wspólnocie 
Anonimowych Alkoholików, obecnie nie pij¹cy oraz kobiety, g³ównie ¿ony  i partnerki alkoholi-
ków, zrzeszone we Wspólnocie Al.-Anon.
Spotkanie otworzy³a przedstawicielka Mak-u witaj¹c przyby³e osoby oraz przedstawiaj¹c program 
tego spotkania. Nastêpnie g³os zabra³ Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki, który równie¿ powita³ 
uczestników spotkania, podziêkowa³ organizatorom za jego zorganizowanie oraz w krótkich  
s³owach stwierdzi³, ¿e problem alkoholizmu istnieje na wsiach i tego typu imprezy s¹ bardzo 
potrzebne. So³tys, a tak¿e wiceprzewodnicz¹cy miejscowej OSP stwierdzi³, ¿e stra¿acy wyje¿-
d¿aj¹ tak¿e do po¿arów spowodowanych  przez osoby nietrzeŸwe. Najczêstszymi przyczynami 
tych po¿arów jest wypalanie traw (alkoholikom nie chce siê ich kosiæ) oraz zasypianie osoby 
nietrzeŸwej z pal¹cym siê papierosem. 
Radny w/w wsi p. Pawe³ w swojej wypowiedzi stwierdzi³, ¿e na ka¿dej wsi znajdzie siê co 
najmniej jedna osoba uzale¿niona od alkoholu i nale¿y takiej osobie pomóc w zatrzymaniu picia. 

Du¿ym wydarzeniem by³ teatrzyk zorgani-
zowany przez Ko³o Gospodyñ Wiejskich Mak 
pt. Tata w butelce. Pokazano jak trudno by³o 
wyrwaæ z butelki pij¹cego tatê. Nastêpnie pre-
lekcjê na temat alkoholizmu wyg³osi³a p. 
Renata - terapeutka pracuj¹ca z alkoholikami z 
AA oraz osobami z Al.-Anon. Stwierdzi³a 
m.in., ¿e jeœli w rodzinie znajduje siê osoba 
uzale¿niona od alkoholu to NIE JEST TO 
ZDROWA RODZINA - bo cierpi nie tylko 
alkoholik, ale tak¿e wszyscy cz³onkowie jego 
rodziny. Pan Andrzej - terapeuta uzale¿nieñ w 
swojej wypowiedzi skoncentrowa³ siê g³ó-
wnie na przyk³adach ze swojej pracy, w któ-
rych pij¹cy alkoholik powodowa³ m.in. to, ¿e 
¿ona w obawie, ¿e odr¹bie sobie rêkê - r¹ba³a 
drewno na opa³ albo kieruj¹c ci¹gnikiem rol-
niczym wykonywa³a prace polowe bo m¹¿ by³ 
tak pijany, ¿e nie nadawa³ siê do tej pracy.
Ko³o Mak dla uczestników spotkania przygo-
towa³o  posi³ek obiadowy.  Nie zabrak³o rów-
nie¿ bardzo smacznych ciast, upieczonych 
przez cz³onkinie tego ko³a.
Podczas posi³ku, ale nie tylko wtedy, terapeuci 
obecni na tym spotkaniu  przeprowadzali roz-
mowy z osobami zainteresowanymi proble-
mem alkoholizmu - czêsto z tego powodu, ¿e 
ktoœ z bliskich im osób taki problem ma. Nie 
zabrak³o te¿ wymiany pogl¹dów pomiêdzy 
cz³onkami AA i Al.-Anon na temat radzenia 
sobie z osob¹ pij¹c¹ nadmiernie. Zawi¹za³y siê 
tak¿e kontakty przyjacielskie pomiêdzy oso-
bami z tych grup, a tak¿e cz³onkiniami Ko³a 
Mak. 
Na zakoñczenie spotkania wiêkszoœæ uczest-
ników otrzyma³a prezenty przygotowane 
przez uczestniczki Ko³a Mak. By³y to d¿emy, 
soki itp. bardzo smaczne artyku³y spo¿ywcze. 
By³o to bardzo udane spotkanie i nie jest to 
tylko moja opinia. Integracja osób uczestni-
cz¹cych w tej imprezie przyniesie pozytywne 
efekty i jeœli ktoœ z ich rodziny pij¹cy na³o-
gowo przestanie piæ to taka rodzina mo¿e staæ 
siê ZDROW¥ RODZIN¥. Dobrze by³oby aby 
to spotkanie sta³o siê spotkaniem cyklicznym, 
rozszerzonym o mieszkañców innych wsi.
Wtedy bêdzie wiêcej Zdrowych Rodzin.

Opracowa³ Andrzej B³aszyk

SZKO£A
Projekt bêdzie realizowany w 7 szko³ach pod-
stawowych funkcjonuj¹cych w Gminie Miñsk 
Mazowiecki. Dzia³ania dotycz¹ wy³¹cznie 
szkó³ podstawowych z obszarów wiejskich.
Wsparciem zostanie objêtych 832 uczniów z za-
chowaniem równoœci szans i niedyskry-
minacj¹, w tym dostêpnoœci¹ dla osób niepe³no-
sprawnych oraz zasad¹ równoœci szans kobiet    
i mê¿czyzn. Projekt zosta³ skonstruowany w opar-
ciu o indywidualne, zdiagnozowane potrzeby 
edukacyjne szkó³ podstawowych w zakresie 
wsparcia oraz faktyczne zainteresowanie 
poszczególnymi zajêciami zweryfikowanymi 
wœród uczniów i nauczycieli. Projekt ukierun-
kowany jest na kszta³cenie u ka¿dego ucznia 
jednoczeœnie 3 kompetencji kluczowych i 8 
umiejêtnoœci uniwersalnych, niezbêdnych na 
rynku pracy poprzez naukê jêzyka obcego, 
rozwój kompetencji matematyczno-przyrod-
niczych, ICT, doskonalenie siê w nowoczes-
nych technologiach, rozbudzanie ciekawoœci 
poznawczej, kszta³towanie ambicji edukacyj-
nych oraz poszukiwanie indywidualnych œcie-
¿ek rozwoju przy równoczesnym rozwijaniu: 
kreatywnoœci, innowacyjnoœci, umiejêtnoœci rozu-
mienia i uczenia siê, umiejêtnoœci pracy zespo-
³owej, krytycznego myœlenia, rozwi¹zywania 
problemów oraz przedsiêbiorczoœci. Zakres 
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wsparcia i forma prowadzonych dzia³añ dosto-
sowane s¹ do rozpoznanych umiejêtnoœci, 
predyspozycji i potrzeb uczestników projektu 
co rozwija indywidualne podejœcie do ucz-
niów, szczególnie ze specjalnymi potrzebami 
edukacyjnymi. Ponadto projekt dostarcza 
jakoœciowych zmian w funkcjonowaniu szkó³ 
podstawowych poprzez doskonalenie umie-
jêtnoœci i kompetencji zawodowych nauczy-
cieli w zakresie stosowania metod oraz form 
organizacyjnych sprzyjaj¹cych kszta³towaniu 
i rozwojowi u uczniów kompetencji kluczo-
wych oraz umiejêtnoœci uniwersalnych. Pro-
jekt ukierunkowany jest na „otwarcie” ucz-
niów na postrzeganie nauk matematyczno-
przyrodniczych oraz jêzyków obcych jako dzie-
dzin rozbudzaj¹cych ciekawoœæ, kszta³tuj¹-
cych dalsze zainteresowania i pomagaj¹cych 
zrozumieæ zjawiska (procesy) zmiany, przez 
co bêdzie mieæ wp³yw na dalsze wybory edu-
kacyjne uczniów.

 Natomiast nauczanie eksperymentalne w za-
jêciach matematyczno-przyrodniczych oraz 
zajêcia z programowania i robotyki bêd¹ bu-
dowaæ potencja³ intelektualny oraz wspieraæ 
wszechstronnie prowadzenie obowi¹zkowych 
przedmiotów matematyczno-przyrodniczych.

k r e a t y w n a 
Wartoœæ projektu to 
ok. 3 460 000 z³, z czego
dofinansowanie unijne
to 2 768 000 z³

Projekt rozpoczyna siê 
w paŸdzierniku 
bie¿¹cego roku

W zajêciach weŸmie udzia³
832 uczniów i uczennic
z gminnych szkó³

Projekt polega m. in.
na zakupie 
specjalistycznego 
wyposa¿enia do pracowni
przedmiotów technicznych
i przyrodniczych
oraz 
na prowadzeniu
dodatkowych zajêæ
z matematyki,
fizyki i chemii,
nauki programowania
oraz budowy robotów.



WA¯NE  OGÓLNOPOLSKIE  TELEFONY  POMOCOWE
• Bezp³atna linia pomocy dla dzieci i m³odzie¿y - 116 111

• Antydepresyjny telefon zaufania Fundacji ITAKA - (22) 654 4041

• Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania - 801 199 990

• Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148

• Pomarañczowa Linia dla Rodziców Pij¹cych Dzieci - 801140068

• Telefon Stop Przemocy dla dzieci i m³odzie¿y oraz ich Rodziców - 801 120 002

• Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988

• Telefon Zaufania dla Kobiet  -22 635 93 92

• Niebieska Linia dla ofiar przemocy - 800 120 002

• Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12

• Fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê - 116 111
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Zdrowa rodzina 
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Rozwi¹zaniem krzy¿ówki jest podanie wszystkich wystêpuj¹cych w niej wyrazów zawieraj¹cych literê „Y”. 
Po odgadniêciu rozwi¹zania mo¿na je wys³aæ na adres poczty elektronicznej gmina@minskmazowiecki.pl

z tematem „krzy¿ówka” ewentualnie wys³aæ rozwi¹zan¹ krzy¿ówkê poczt¹ na adres Urzêdu Gminy. 
Trzej pierwsi czytelnicy, którzy podadz¹ prawid³owe rozwi¹zanie otrzymaj¹ upominki promuj¹ce Gminê: 

parasolki, ekologiczne torby lub opaski odblaskowe - do wyboru.

Filia, 2019
WyobraŸ sobie d³ug¹, wysadzan¹ strzelistymi drzewami alejê, wiod¹c¹ do pe³nego wspomnieñ dworku w stylu angielskim. 
Zajrzyj do rosarium z ogrodnikiem Antonim, przejdŸ siê nad staw, odetchnij zapachem lawendy… Zajrzyj do miejsca, gdzie 
przesz³oœæ splata siê z teraŸniejszoœci¹. Daj siê uwieœæ niespiesznemu rytmowi ¿ycia w cichym miasteczku Mi³osna. 
Bogna Rytter, dziedziczka posiad³oœci, zapisuje swój maj¹tek jedynym krewnym  kuzynkom Adzie  i Monice. Co zrobi¹ z 
nieoczekiwanym spadkiem? Czy ka¿da zmiana jest zmian¹ na lepsze? Jak u³o¿¹ siê stosunki miêdzy dwiema niemal obcymi 
kobietami, miêdzy którymi stan¹ wielkie pieni¹dze  i… mê¿czyzna?  Stare mury kryj¹ niejedn¹ tajemnicê. A kiedy do dworku 
wprowadzi siê m³odoœæ, wraz z ni¹ zamieszkaj¹ tam marzenia, namiêtnoœci i têsknoty.

Nasza Ksiêgarnia, 2019
D³ugo wyczekiwana nowa powieœæ Markusa 
Zusaka,  autora œwiatowego fenomenu  
"Z³odziejki ksi¹¿ek". 
Piêciu braci Dunbar mieszka w pogr¹¿onym w 
chaosie domu bez doros³ych. Pewnego dnia nagle 
pojawia siê ojciec, który porzuci³ ich po œmierci 
matki ch³opców. Teraz chce, ¿eby jeden z nich 
wybudowa³ z nim most. Niespodziewan¹ 
propozycjê przyjmuje Clay, drêczony skrywan¹ 
od dawna tajemnic¹. Dlaczego jest tak 
zdruzgotany? I dlaczego musi podj¹æ siê tego 
niezwyk³ego wyzwania? Ta poetycka, wielowar-
stwowa, pe³na zwrotów akcji i retrospekcji saga 
rodzinna to popis charakterystycznego dla Mar-
kusa Zusaka stylu.

Pascal, 2019
Zezia dorasta. Jest zwyk³¹ nastolatk¹, chodzi do 
szko³y, spotyka siê z kole¿ankami. Jednak jej 
¿ycie wcale nie jest proste. W szkole ma problemy 
z matm¹, marzy o megaprzystojnym ch³opaku, 
chcia³aby siê malowaæ, a jej rodzice najwyraŸniej 
maj¹ k³opoty. Czy Zezia da sobie z tym wszyst-
kim radê? Opowieœæ o nastolatce, którzy musi siê 
zmierzyæ z wa¿nymi problemami: mi³oœci¹, 
dorastaniem, trudnoœciami w szkole, rozstaniem 
rodziców. Równie¿ dla rodziców, którzy 
chcieliby wiedzieæ, co k³êbi siê pod zbuntowan¹ 
nastoletni¹ czupryn¹.

Opracowa³ - Jaros³aw Krupski

£ A Z I E N K I
PROJEKT £AZIENKI

GRATIS!

MATERIA£Y ELEWACYJNE

•deska elewacyjna
•kamieñ dekoracyjny
•kleje, styropian, tynki

 www.docieplenia-martex.pl

zapraszamy!zapraszamy!

tel. 505 078 978ul. Boczna 62, Miñsk Maz.

PROMOCJEPROMOCJE
letnie

ODCHOWANE
3 miesiêczne, czarne, zdrowe kociaki

chc¹ mieæ swoj¹ cha³upê.

Przyuczone do domu i do gospodarstwa. tel. 504 584 272
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przesz³oœæ splata siê z teraŸniejszoœci¹. Daj siê uwieœæ niespiesznemu rytmowi ¿ycia w cichym miasteczku Mi³osna. 
Bogna Rytter, dziedziczka posiad³oœci, zapisuje swój maj¹tek jedynym krewnym  kuzynkom Adzie  i Monice. Co zrobi¹ z 
nieoczekiwanym spadkiem? Czy ka¿da zmiana jest zmian¹ na lepsze? Jak u³o¿¹ siê stosunki miêdzy dwiema niemal obcymi 
kobietami, miêdzy którymi stan¹ wielkie pieni¹dze  i… mê¿czyzna?  Stare mury kryj¹ niejedn¹ tajemnicê. A kiedy do dworku 
wprowadzi siê m³odoœæ, wraz z ni¹ zamieszkaj¹ tam marzenia, namiêtnoœci i têsknoty.

Nasza Ksiêgarnia, 2019
D³ugo wyczekiwana nowa powieœæ Markusa 
Zusaka,  autora œwiatowego fenomenu  
"Z³odziejki ksi¹¿ek". 
Piêciu braci Dunbar mieszka w pogr¹¿onym w 
chaosie domu bez doros³ych. Pewnego dnia nagle 
pojawia siê ojciec, który porzuci³ ich po œmierci 
matki ch³opców. Teraz chce, ¿eby jeden z nich 
wybudowa³ z nim most. Niespodziewan¹ 
propozycjê przyjmuje Clay, drêczony skrywan¹ 
od dawna tajemnic¹. Dlaczego jest tak 
zdruzgotany? I dlaczego musi podj¹æ siê tego 
niezwyk³ego wyzwania? Ta poetycka, wielowar-
stwowa, pe³na zwrotów akcji i retrospekcji saga 
rodzinna to popis charakterystycznego dla Mar-
kusa Zusaka stylu.

Pascal, 2019
Zezia dorasta. Jest zwyk³¹ nastolatk¹, chodzi do 
szko³y, spotyka siê z kole¿ankami. Jednak jej 
¿ycie wcale nie jest proste. W szkole ma problemy 
z matm¹, marzy o megaprzystojnym ch³opaku, 
chcia³aby siê malowaæ, a jej rodzice najwyraŸniej 
maj¹ k³opoty. Czy Zezia da sobie z tym wszyst-
kim radê? Opowieœæ o nastolatce, którzy musi siê 
zmierzyæ z wa¿nymi problemami: mi³oœci¹, 
dorastaniem, trudnoœciami w szkole, rozstaniem 
rodziców. Równie¿ dla rodziców, którzy 
chcieliby wiedzieæ, co k³êbi siê pod zbuntowan¹ 
nastoletni¹ czupryn¹.

Opracowa³ - Jaros³aw Krupski
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GRATIS!

MATERIA£Y ELEWACYJNE

•deska elewacyjna
•kamieñ dekoracyjny
•kleje, styropian, tynki

 www.docieplenia-martex.pl

zapraszamy!zapraszamy!

tel. 505 078 978ul. Boczna 62, Miñsk Maz.

PROMOCJEPROMOCJE
letnie

ODCHOWANE
3 miesiêczne, czarne, zdrowe kociaki

chc¹ mieæ swoj¹ cha³upê.

Przyuczone do domu i do gospodarstwa. tel. 504 584 272



www.zlotuptaka.eu

ponad 25 lat
doœwiadczeñ

milion
zrobionych zdjêæ

latamy
filmujemy

fotografujemy
 

604 44 22 45
25 758 30 10

zdjêcia i filmy z lotu ptakazdjêcia i filmy z lotu ptaka

dokumentacje prowadzonych inwestycji

tereny pod inwestycje drogowe

akweny, prace melioracyjne

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

uprawy leœne - ocena stanu zadrzewienia

obiekty sakralne - œwi¹tynie, cmentarze

promocja obiektów turystycznych: hoteli, pensjonatów itp.

nieruchomoœci - zdjêcia dokumentacyjne do ofert sprzeda¿y

promocja miast i gmin - zdjêcia panoramiczne i punktowe 

 


