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Szanowni Pañstwo,

Podczas tegorocznych wyborów Parlamen-

tarnych, które odby³y siê 13 paŸdziernika br. 

frekwencja by³a prawie rekordowa i wynio-

s³a 61,74%. Wed³ug danych Pañstwowej Ko-

misji Wyborczej wynika, ¿e w historii wolnej 

Polski tak wielu wyborców posz³o do urn ty-

lko raz. Z nawi¹zk¹ przekroczyliœmy granicê 

60 proc. i niewiele zabrak³o, by pobiæ rekord 

z 1989 roku. Wtedy w pierwszych czêœcio-

wo wolnych wyborach g³osowa³o 62,7% 

Polaków. Prawo wyborcze jest jednym z najwa¿niejszych praw obywatel-

skich we wspó³czesnych pañstwach demokratycznych. Ka¿dy obywatel, ma-

j¹c prawo wyboru przedstawicieli, powinien równie œwiadomie g³osowaæ. 

Oddanie g³osu to obywatelski obowi¹zek, œwiadcz¹cy o dojrza³oœci i odpo-

wiedzialnoœci za Pañstwo. 
Z kolei fundamentem œwiadomego i dojrza³ego spo³eczeñstwa jest dobra edu-
kacja. Aby to osi¹gn¹æ niezbêdne jest kompetentne i wykwalifikowane grono 
pedagogiczne, w sk³ad którego wchodz¹ równie¿ pracownicy niepedago-
giczni. To oni 14 paŸdziernika ka¿dego roku obchodz¹ swoje œwiêto - Dzieñ 
Edukacji Narodowej. Z tej te¿ okazji serdecznie dziêkujê im za ich trudn¹       
i odpowiedzialn¹ pracê. Kszta³towanie m³odych umys³ów i charakterów na-
le¿y do najtrudniejszych, ale jednoczeœnie najpiêkniejszych i najbardziej za-
szczytnych zadañ. ¯yczê Wam, Drodzy Nauczyciele, cierpliwoœci, 
niegasn¹cego zapa³u, a przede wszystkim satysfakcji z pracy zawodowej oraz 
uznania i szacunku ze strony wychowanków.
Przed nami niebawem szczególne dni, które maj¹ to do siebie, ¿e posiadaj¹ 
swój niepowtarzalny, specyficzny klimat zadumy. W uroczystoœæ Wszystkich 
Œwiêtych i Dnia Zadusznego warto wyrwaæ siê z chaosu dnia codziennego, 
jego szalonego tempa i zatrzymaæ siê przez chwilê, zastanowiæ siê nad swoim 
¿yciem i jego przemijaniem. Odwiedzaj¹c groby bliskich, zapalaj¹c lampki 
pamiêci, pamiêtajmy tak¿e o wszystkich, którzy odeszli, wspominaj¹c ich 
wielkie, ale i te mniejsze dokonania. 
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W zastêpstwieWójta Gminy

Rados³aw Legat

Poznaj swoj¹ gminê Foto: Jacek Maria Jeliñski

Najlepiej zachowanym na terenie gminy jest zespó³ rezyden-
cjonalny w Janowie. Za³o¿ony zosta³ w II po³owie XIX wieku. 
Pa³ac zaœ wybudowano w latach 1910 - 1914. By³o to wtedy, 
kiedy dobra dworskie w Janowie nale¿a³y do rodziny 
Cegliñskich. W³aœcicielk¹ pa³acu by³a Celina z Potockich 
Cegliñska. Pa³ac otacza ³adny park, pierwotnie za³o¿enie by³o 
du¿o wiêksze. Najstarszym fragmentem parku jest aleja 
wjazdowa wysadzana lipami. Aktualn¹ granicê pó³nocn¹ parku 
stanowi zespó³ czterech stawów. Dziœ zespó³ pa³acowo-
parkowy jest ponownie w rêkach prywatnych. Fo
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W sobotê 5 paŸdziernika, w ruinach dworku 
Andriollego odby³a siê prapremiera sztuki 
„Boski Elwiro”. Celem ca³ego przedsiêwziê-
cia by³o ukazanie postaci Micha³a Elwiro 
Andriollego i jego ma³¿onki Natalii Heleny 
Tarnowskiej z czasów, kiedy mieszkali w dwor-
ku w Stasinowie, który dziœ jest w³asnoœc i¹ 
miasta Miñsk Mazowiecki. Wœród wielu osób 
zwi¹zanych z Miñskiem Mazowieckim, któ-
rych dzia³alnoœæ promieniowa³a na ca³¹ Polskê 
identyfikacja miñszczan z Andriollim jest naj-
skromniejsza, st¹d pomys³ aby poprzez arty-
styczn¹ formê przybli¿yæ postaæ najwiêkszego 
z polskich ilustratorów i zarazem twórcê stylu 
Œwidermajer. Projekt zosta³ skierowany do miesz-
kañców naszego miasta i gminy. Zaproszono 
tak¿e goœci z Otwocka, Józefowa i Wi¹zownej. 
Plenerowy spektakl obejrza³o blisko 400 osób. 

A  k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

Przebudowa ul. ¯wirowej
Usuwanie azbestu
- dofinansowanie

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. 

Uchwa³y XI sesji Rady Gminy

W ruinach dworku Andriollego

10 paŸdziernika rozpoczêto d³ugo wyczeki-
wan¹ przez mieszkañców Gminy inwestycjê.
Symboliczne wbicie ³opaty przez Burmistrza 
Marcina Jakubowskiego oraz Zastêpcê Wójta 
Rados³awa Legata oznacza rozpoczêcie pierw-
szego etapu inwestycji obejmuj¹cej pocz¹t-
kowe 500 m bie¿¹cych drogi od strony ulicy 
Boles³awa Chrobrego, którego realizacja prze-
widywany jest na koniec listopada bie¿¹cego 
roku. Porozumienie Wójta z Burmistrzem 
pozwoli³o na rozpoczêcie przebudowy ul. ¯wi-
rowej w Miñsku Mazowieckim, która to gra-
niczy bezpoœrednio z miejscowoœci¹ Karolina.
Wspólne dzia³anie pozwoli na poprawienie ja-
koœci ¿ycia zarówno mieszkañców gminy jak   
i miasta, którzy korzystaj¹ z niej na co dzieñ.
Zakres robót w ramach inwestycji bêdzie obej-
mowa³ budowê chodnika, jezdni, zjazdów oraz 
systemu odwodnienia.
Wartoœæ rozpoczêtej inwestycji to 1 405 000 z³, 
z czego Gmina Miñsk Mazowiecki udzieli³a 
dofinansowania w kwocie 900 000 z³.

Wybory do Sejmu i Senatu RP

Czy MiGi wróc¹ do s³u¿by?

W internecie pojawi³y siê nieoficjalne newsy o 
tym, ¿e cztery myœliwce MiG-29 mia³y ju¿ 
przejœæ inspekcjê i otrzymaæ uprawnienia do 
lotów. Docelowo zaœ planowano jakoby przy-
wrócenie do s³u¿by 8-10 samolotów w Mal-
borku i podobnej liczby w 23. BLT w Miñsku 
Mazowieckim. Dowództwo Generalne Si³ Zbroj-
nych zdementowa³o jednak oficjalnie te infor-
macje. Poinformowano nas, i¿ „nie podjêto 
decyzji o wznowieniu lotów MiG-29”.
Jednoczeœnie zaœ zaznaczono, i¿ zgodnie z za-
twierdzonym „Planem eksploatacji zasad-
niczego uzbrojenia i sprzêtu wojskowego Si³ 
Zbrojnych RP w latach 2017-2026” docelowy 
rok eksploatacji dla samolotów MiG-29 zosta³ 
ustalony na 2030, co oznacza, ¿e wci¹¿ mog¹  
one powróciæ do s³u¿by.
To nadawa³oby sens w utrzymywaniu dwóch 
baz lotniczych wraz z ich doœwiadczonym 
personelem technicznym i pilotami.

13 paŸdziernika odby³y siê wybory do Sejmu   
i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
W naszej gminie liczba osób uprawnionych  do 
g³osowania to 11 658, g³osowa³o 7578, co daje 
frekwencjê 64,57 %. Tak przedstawiaj¹ siê wy-
niki g³osowania w Gminie:

SENAT
Koc Maria Zofia - PIS, 4098 g³osów 55 %
Krusiewicz Mitros³aw - KO, 2 666 g³osów 36 %
SEJM
1. PIS  4030 g³osow, 53,71%
2. KO 1677 g³osów, 22,35% 
3. PSL  590 g³osów, 7,86%
4. Konfederacja WiN  588 g³osów, 7,84%
5. SLD 497 g³osów, 6,62 % 
6. Koalicja BiS  106 g³osów, 1,41%
7. Akcja ZEiR 15 g³osów, 0,20 % 

1. Uchwa³a Nr XI.96.19 w sprawie zmian w 
bud¿ecie Gminy Miñsk Mazowiecki na 2019 r.
2. Uchwa³a Nr XI.97.19 w sprawie zmian       
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Miñsk Mazowiecki na lata 2019-2026
3. Uchwa³a Nr XI.98.19 w sprawie rozstrzy-
gniêcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzglê-
dnionych przez Wójta uwag z³o¿onych do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj¹cego etap „A5.3”
4. Uchwa³a Nr XI.99.19 w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuj¹cego etap „A5.3” 
5. Uchwa³a Nr XI.100.19 w sprawie wyboru 
³awnika do S¹du Rejonowego w Miñsku Maz.
6. Uchwa³a Nr XI.101.19 w sprawie okreœlenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy oraz warunków i zasad korzystania.
7. Uchwa³a Nr XI.102.19 w sprawie okreœlenia 
zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wy-
sokoœci nagród za osi¹gniêcia sportowe
8. Uchwa³a Nr XI.103.19 sprawie zmiany 
uchwa³y w sprawie przyjêcia Programu rewi-
talizacji Gminy  na lata 2016 – 2023
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Najlepiej zachowanym na terenie gminy jest zespó³ rezyden-
cjonalny w Janowie. Za³o¿ony zosta³ w II po³owie XIX wieku. 
Pa³ac zaœ wybudowano w latach 1910 - 1914. By³o to wtedy, 
kiedy dobra dworskie w Janowie nale¿a³y do rodziny 
Cegliñskich. W³aœcicielk¹ pa³acu by³a Celina z Potockich 
Cegliñska. Pa³ac otacza ³adny park, pierwotnie za³o¿enie by³o 
du¿o wiêksze. Najstarszym fragmentem parku jest aleja 
wjazdowa wysadzana lipami. Aktualn¹ granicê pó³nocn¹ parku 
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W sobotê 5 paŸdziernika, w ruinach dworku 
Andriollego odby³a siê prapremiera sztuki 
„Boski Elwiro”. Celem ca³ego przedsiêwziê-
cia by³o ukazanie postaci Micha³a Elwiro 
Andriollego i jego ma³¿onki Natalii Heleny 
Tarnowskiej z czasów, kiedy mieszkali w dwor-
ku w Stasinowie, który dziœ jest w³asnoœc i¹ 
miasta Miñsk Mazowiecki. Wœród wielu osób 
zwi¹zanych z Miñskiem Mazowieckim, któ-
rych dzia³alnoœæ promieniowa³a na ca³¹ Polskê 
identyfikacja miñszczan z Andriollim jest naj-
skromniejsza, st¹d pomys³ aby poprzez arty-
styczn¹ formê przybli¿yæ postaæ najwiêkszego 
z polskich ilustratorów i zarazem twórcê stylu 
Œwidermajer. Projekt zosta³ skierowany do miesz-
kañców naszego miasta i gminy. Zaproszono 
tak¿e goœci z Otwocka, Józefowa i Wi¹zownej. 
Plenerowy spektakl obejrza³o blisko 400 osób. 

A  k t u a l n o œ c i
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Przebudowa ul. ¯wirowej
Usuwanie azbestu
- dofinansowanie

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. 

Uchwa³y XI sesji Rady Gminy

W ruinach dworku Andriollego

10 paŸdziernika rozpoczêto d³ugo wyczeki-
wan¹ przez mieszkañców Gminy inwestycjê.
Symboliczne wbicie ³opaty przez Burmistrza 
Marcina Jakubowskiego oraz Zastêpcê Wójta 
Rados³awa Legata oznacza rozpoczêcie pierw-
szego etapu inwestycji obejmuj¹cej pocz¹t-
kowe 500 m bie¿¹cych drogi od strony ulicy 
Boles³awa Chrobrego, którego realizacja prze-
widywany jest na koniec listopada bie¿¹cego 
roku. Porozumienie Wójta z Burmistrzem 
pozwoli³o na rozpoczêcie przebudowy ul. ¯wi-
rowej w Miñsku Mazowieckim, która to gra-
niczy bezpoœrednio z miejscowoœci¹ Karolina.
Wspólne dzia³anie pozwoli na poprawienie ja-
koœci ¿ycia zarówno mieszkañców gminy jak   
i miasta, którzy korzystaj¹ z niej na co dzieñ.
Zakres robót w ramach inwestycji bêdzie obej-
mowa³ budowê chodnika, jezdni, zjazdów oraz 
systemu odwodnienia.
Wartoœæ rozpoczêtej inwestycji to 1 405 000 z³, 
z czego Gmina Miñsk Mazowiecki udzieli³a 
dofinansowania w kwocie 900 000 z³.

Wybory do Sejmu i Senatu RP

Czy MiGi wróc¹ do s³u¿by?

W internecie pojawi³y siê nieoficjalne newsy o 
tym, ¿e cztery myœliwce MiG-29 mia³y ju¿ 
przejœæ inspekcjê i otrzymaæ uprawnienia do 
lotów. Docelowo zaœ planowano jakoby przy-
wrócenie do s³u¿by 8-10 samolotów w Mal-
borku i podobnej liczby w 23. BLT w Miñsku 
Mazowieckim. Dowództwo Generalne Si³ Zbroj-
nych zdementowa³o jednak oficjalnie te infor-
macje. Poinformowano nas, i¿ „nie podjêto 
decyzji o wznowieniu lotów MiG-29”.
Jednoczeœnie zaœ zaznaczono, i¿ zgodnie z za-
twierdzonym „Planem eksploatacji zasad-
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SENAT
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SEJM
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1. Uchwa³a Nr XI.96.19 w sprawie zmian w 
bud¿ecie Gminy Miñsk Mazowiecki na 2019 r.
2. Uchwa³a Nr XI.97.19 w sprawie zmian       
w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy 
Miñsk Mazowiecki na lata 2019-2026
3. Uchwa³a Nr XI.98.19 w sprawie rozstrzy-
gniêcia o sposobie rozpatrzenia nieuwzglê-
dnionych przez Wójta uwag z³o¿onych do pro-
jektu miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego obejmuj¹cego etap „A5.3”
4. Uchwa³a Nr XI.99.19 w sprawie miejsco-
wego planu zagospodarowania przestrzennego 
obejmuj¹cego etap „A5.3” 
5. Uchwa³a Nr XI.100.19 w sprawie wyboru 
³awnika do S¹du Rejonowego w Miñsku Maz.
6. Uchwa³a Nr XI.101.19 w sprawie okreœlenia 
przystanków komunikacyjnych na terenie 
Gminy oraz warunków i zasad korzystania.
7. Uchwa³a Nr XI.102.19 w sprawie okreœlenia 
zasad, trybu przyznawania oraz rodzajów i wy-
sokoœci nagród za osi¹gniêcia sportowe
8. Uchwa³a Nr XI.103.19 sprawie zmiany 
uchwa³y w sprawie przyjêcia Programu rewi-
talizacji Gminy  na lata 2016 – 2023
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w naszej gminie

DZIEÑ 
EDUKACJI 
NARODOWEJ

DZIEÑ 
EDUKACJI 
NARODOWEJ

Pose³ Ziemi Miñskiej Czes³aw Mroczek

Starosta Miñski Jan Antoni Tarczyñski

Zastêpca Wójta Gminy Rados³aw Legat

Przewodnicz¹cy Rady Gminy Przemys³aw Wojda

Dzieñ Edukacji Narodowej zosta³ ustanowiony, 
a nastêpnie zapisany w Karcie Nauczyciela   
w brzmieniu:

„W dniu rocznicy utworzenia Komisji 
Edukacji Narodowej,

14 paŸdziernika ka¿dego roku, obchodzony 
bêdzie Dzieñ Edukacji Narodowej. 

Dzieñ ten uznaje siê za œwiêto wszystkich 
pracowników oœwiaty (…). „

Jest to te¿ okazja do uroczystoœci, na której na-
grody dostaj¹ najbardziej zas³u¿eni nauczy-
ciele i pracownicy niepedagogiczni. 
Przedstawiciele oœwiaty z terenu Gminy Miñ-
sk Mazowiecki corocznie gromadz¹ siê na ofi-
cjalnych obchodach, w siedzibie jednej ze 
szkó³ gminnych.

Tegorocznym gospodarzem spotkania by³a 
Pani Dyrektor Ma³gorzata Przyborowska, 
która zorganizowa³a uroczystoœæ w dniu 17 
paŸdziernika, na terenie Szko³y Podstawowej 
w Brzózem. 
Zaproszeni na uroczystoœæ oœwiatowcy, 
dostali ciep³e s³owa m. in. od w³adz gminy:
Zastêpcy Wójta Rados³awa Legata i Prze-
wodnicz¹cego Rady Gminy Przemys³awa 
Wojdy, Pos³a Czes³awa Mroczka, Starosty 

Miñskiego Jana Antoniego Tarczyñskiego 
oraz Prezesa Zwi¹zku Nauczycielstwa 
Polskiego Stanis³awa Majszutowicza. 
Zwieñczeniem licznych podziêkowañ za trud 
wk³adany w wychowanie najm³odszych, by³o 
rozdanie zas³u¿onych nagród wójta oraz 
nagród dyrektora. 

W tym roku Nagrody Wójta otrzyma³o          
11 osób. 
Dyrekcje Szkó³ nagrodzi³y ³¹cznie 89 praco-
wników oœwiaty, w tym:
Dyrekcja Szko³y Podstawowej w Brzózem,    
8 pracowników,
Dyrekcja Szko³y Podstawowej w Hucie Miñ-
skiej, 8 pracowników,
Dyrekcja Szko³y Podstawowej w Janowie,   
13 pracowników,
Dyrekcja Szko³y Podstawowej w Mariance, 
14 pracowników,
Dyrekcja Szko³y Podstawowej w Niedzia³-
ce,16 pracowników,
Dyrekcja Szko³y Podstawowej w Stojad³ach, 
15  pracowników,
Dyrekcja Szko³y Podstawowej w Zamieniu,   
8  pracowników, 
Dyrekcja Przedszkola Niepublicznego w No-
wych Osinach, 7 pracowników.

Wszyscy obecni nagrodzeni przedstawiciele 
oœwiaty, zostali uwiecznieni na pami¹tkowej 
fotografii. 
Ca³oœæ dope³ni³ wystêp artystyczny, powsta-
³ego we wrzeœniu, Zespo³u Muzyczno-Wokal-
nego „Gitarki" pod przewodnictwem Pana 
Macina Gomulskiego. 
W sk³ad zespo³u wchodz¹ uczniowie ze Szko-
³y Podstawowej w Brzózem. 
M³odzie¿ pomimo wielu emocji zwi¹zanych   
z pierwszym koncertem przed tak du¿¹ publi-
cznoœci¹, poradzi³a sobie zdumiewaj¹co. 
Gospodarz wydarzenia, Pani Dyrektor Ma³-
gorzata Przyborowska, koñcz¹c czêœæ oficjal-
n¹, zaprosi³a obecnych na przygotowany po-
czêstunek. 
Maj¹c w pamiêci liczbê nagrodzonych osób, 
Gmina Miñsk Mazowiecki mo¿e siê œmia³o 
pochwaliæ kompetentn¹ i pe³n¹ wybitnych 
osobistoœci kadr¹ oœwiatow¹, w tym zarówno 
gronem nauczycielskim jak i pracownikami 
niepedagogicznymi.
Jednoczeœnie sk³adamy raz jeszcze podziê-
kowania za wk³adany trud w ¿ycie spo³ecz-
noœci szkolnej oraz ¿yczenia wielu sukcesów 
w ¿yciu zawodowym i prywatnym. 

Gospodarz uryczystoœci
Dyrektor SP w Brzózem

Pani Ma³gorzata Przyborowska
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Szko³a Podstawowa w Brzózem
Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni

Szko³a Podstawowa w Zamieniu
Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni

Szko³a Podstawowa w Mariance
Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni

Szko³a Podstawowa w Janowie
Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni

Szko³a Podstawowa w Nowych Osinach
Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni

Szko³a Podstawowa w Hucie Minskiej
Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni

Szko³a Podstawowa w Stojad³ach
Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni

Szko³a Podstawowa w Niedzia³ce
Nagrodzeni nauczyciele i pracownicy niepedagogiczni

Nagrody Wójta 
otrzyma³o 11 osób
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szatnia szkolna 
po ca³kowitym remoncie

Pierwszy nabór wniosków rozpocz¹³ siê od 30 
sierpnia i potrwa a¿ do 20 grudnia. Dotychczas 
wnioskowanie by³o mo¿liwe drog¹ papierow¹, 
od dziœ sprawê mo¿na za³atwiæ przez internet. 
Z³o¿enie wniosku jest mo¿liwe na stronie 
gov.pl po zalogowaniu siê do panelu Mój GOV 
i wybraniu e-us³ugi „Skorzystaj z programu 
Mój pr¹d”. Po zamontowaniu instalacji 
fotowoltaicznej nale¿y przys³aæ wniosek. Jest 
on bardzo krótki - dwie strony plus za³¹cznik 
oraz okazaæ kopiê faktury zap³aty, a tak¿e 
zaœwiadczenie, ¿e instalacja zosta³a przy³¹-
czona do zak³adu energetycznego.
Maksymalna kwota, jak¹ mo¿emy otrzymaæ to 
ok. 5 tys. z³. „Mój pr¹d” pokrywa do po³owy 
koszty zakupu i monta¿u mikroinstalacji foto-
woltaicznych. Na razie, z³o¿ono 4 tys. Wnios-
ków. Bud¿et programu wynosi 800 mln z³, co 
oznacza, ¿e istnieje mo¿liwoœæ dofinansowania 
200 tys. gospodarstw domowych.

zielona gminaE k o l o g i a w g m i n i e

Program „Mój pr¹d”

Jak uzyskaæ przy³¹cze 
do sieci gazowej PSG?

Postaramy siê Pañstwu, w prostych 
s³owach, wyjaœniæ w sumie z³o¿one 
procesy, zachodz¹ce podczas produkcji 
pr¹du elektrycznego „ze S³oñca”.

Na pocz¹tku trochê fizyki.
Pr¹d elektryczny to nic innego jak uporz¹-
dkowany ruch elektronów (s¹ one cegie³-
kami buduj¹cymi z protonami czyli j¹-
drem, ka¿dy atom). Œwiat³o, w tym œwiat³o  
naszej Gwiazdy Dziennej, to znowu stru-
mieñ elementarnych cz¹stek zwanych fo-
tonami. Nie maj¹ one masy, ale przenosz¹ 
energiê. Cia³a sta³e mo¿na podzieliæ na 
trzy grupy, stosuj¹c jako kryterium zacho-
wanie w polu elektrycznym. 
S¹ to przewodniki, izolatory i pó³przewo-
dniki. Przewodniki oczywiœcie doskonale 
przewodz¹ pr¹d np. kable miedziane. Izo-
latory nie przewodz¹ elektrycznoœci wca-
le. To szk³o, papier,  porcelana, tworzywa 
sztuczne itp. Pó³przewodniki to takie sub-
stancje, które w pewnych okolicznoœciach 
mog¹ przewodziæ pr¹d, ale w sposób zor-
ganizowany. Polega to na tym, ¿e kierunek 
przep³ywu pr¹du zale¿y od polaryzacji 
pola elektrycznego.
Mówi¹c proœciej, w jedn¹ stronê pr¹d p³y-
nie, a w drug¹ nie. St¹d nazwa pó³przewo-
dniki. S¹ to na ogó³ zwi¹zki krzemu, ger-
manu lub galu. Jednokierunkowy prze-
p³yw pr¹du mo¿na w nich uzyskaæ poprzez 
dzia³anie pola elektrycznego lub ogrzewa-
nie albo oœwietlanie. 
I w³aœnie to ostatnia cecha jest podstaw¹ 
dzia³ania ogniw fotowoltaicznych.
cdn.

Czym jest fotowoltaika?
Jak dzia³a panel s³oneczny?

O zawarcie umowy z Polsk¹ Spó³k¹ Gazownictwa, na wykonanie przy³¹cza gazowego mo¿e 
ubiegaæ siê ka¿dy, kto z³o¿y odpowiedni wniosek w przedsiêbiorstwie gazowniczym. 
Jedynym warunkiem, który nale¿y spe³niæ, jest odleg³oœæ do 1 km od istniej¹cego lub zapro-
jektowanego (z pozwoleniem na budowê) odcinka sieci gazowej.  Mieszkañcy spe³niaj¹cy po-
wy¿sze kryteria, mog¹ wystêpowaæ z wnioskiem o zawarcie umowy przy³¹czenia do sieci gazo-
wej. Po zawarciu umowy Polska Spó³ka Gazownictwa ma obowi¹zek wybudowania przy³¹cza 
gazowego w terminie do 18 miesiêcy, liczonym od dnia zawarcia umowy. 
Natomiast mieszkañcy, których budynki znajduj¹ siê w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 1 km od istnie-
j¹cej lub projektowanej sieci gazowej, mog¹ tworzyæ listy osób deklaruj¹cych chêæ korzystania   
z sieci gazowej. Polska Spó³ka Gazownictwa nie ma okreœlonego terminu na rozpatrzenie, ani 
obowi¹zku uwzglêdnienia wniosków osób ze z³o¿onych list.
 
W³aœciciel nieruchomoœci mo¿e sprawdziæ, czy jego nieruchomoœæ zachowuje odleg³oœæ do 1 km 
od istniej¹cej lub zaprojektowanej sieci gazowej, na dwa sposoby:

1. Uzyskaæ informacje w jednostce obs³ugi klienta, Polska Spó³ka Gazownictwa, 
Gazownia w Miñsku Mazowieckim, ul. Szczeciñska 4, 05-300 Miñsk Mazowiecki

2. Bez wychodzenia z domu w 6 prostych krokach na mapie gminy  
www.minskmazowiecki.e-mapa.net :

• Wpisz ten link do przegl¹darki 
• Po otworzeniu mapy startowej rozwiñ menu, które znajduje siê w lewym górnym rogu.
• Mapa domyœlnie posiada ju¿ zaznaczone wybrane elementy. 

Aby mapa w tym wypadku by³a bardziej czytelna, odznacz „Adresy i ulice” klikaj¹c w kwadracik 
• Rozwiñ zak³adkê „Powiat Miñski” klikaj¹c, zaznacz pozycjê „Mapa zasadnicza”
• W prawym górnym rogu kliknij w pole „szukaj”, w ni¿ej przedstawionych polach 

zaznacz nazwê swojej nieruchomoœci oraz wpisz numer dzia³ki.
• SprawdŸ w jakiej odleg³oœci od twojej dzia³ki znajduje siê gazoci¹g,  zaznaczony na mapie 

kolorem ¿ó³tym. 

Je¿eli ¿ó³ta linia jest lini¹ ci¹g³¹, oznacza to, ¿e gazoci¹g istnieje. 
W sytuacji gdy ¿ó³ta linia jest lini¹ przerywan¹, wnioskujemy, ¿e gazoci¹g jest zaprojektowany. 
Nie mamy natomiast pewnoœci, ¿e zosta³o ju¿ uzyskane pozwolenie na budowê. 

Przy³¹cze gazowe, czyli odcinek od sieci gazowej do granicy nieruchomoœci (tzw. skrzynki 
gazowej), podlega op³acie w formie rycza³tu na rzecz Polskiej Spó³ki Gazownictwa: 
• do 15 metrów - 2222 z³  
• powy¿ej 15 metrów dodatkowa op³ata w kwocie oko³o 80 z³ za ka¿dy kolejny metr bie¿¹cy. 

Instalacja wewnêtrzna gazowa przedstawiona na za³¹czonym schemacie w kolorze ¿ó³tym jest   
w ca³oœci zaprojektowana i zrealizowana na koszt w³aœciciela posesji. W³aœciciel nieruchomoœci 
sam wybiera i zatrudnia firmê odpowiedzialn¹ za wykonanie instalacji wewnêtrznej gazowej.  
Druki wniosków oraz dodatkowe informacje s¹ zamieszczone na stronie internetowej 
www.psgaz.pl w zak³adce „Dla klienta". 
Informacje o przy³¹czu gazowym uzyskamy pod linkiem:
 Https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

     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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szatnia szkolna 
po ca³kowitym remoncie

Pierwszy nabór wniosków rozpocz¹³ siê od 30 
sierpnia i potrwa a¿ do 20 grudnia. Dotychczas 
wnioskowanie by³o mo¿liwe drog¹ papierow¹, 
od dziœ sprawê mo¿na za³atwiæ przez internet. 
Z³o¿enie wniosku jest mo¿liwe na stronie 
gov.pl po zalogowaniu siê do panelu Mój GOV 
i wybraniu e-us³ugi „Skorzystaj z programu 
Mój pr¹d”. Po zamontowaniu instalacji 
fotowoltaicznej nale¿y przys³aæ wniosek. Jest 
on bardzo krótki - dwie strony plus za³¹cznik 
oraz okazaæ kopiê faktury zap³aty, a tak¿e 
zaœwiadczenie, ¿e instalacja zosta³a przy³¹-
czona do zak³adu energetycznego.
Maksymalna kwota, jak¹ mo¿emy otrzymaæ to 
ok. 5 tys. z³. „Mój pr¹d” pokrywa do po³owy 
koszty zakupu i monta¿u mikroinstalacji foto-
woltaicznych. Na razie, z³o¿ono 4 tys. Wnios-
ków. Bud¿et programu wynosi 800 mln z³, co 
oznacza, ¿e istnieje mo¿liwoœæ dofinansowania 
200 tys. gospodarstw domowych.

zielona gminaE k o l o g i a w g m i n i e

Program „Mój pr¹d”

Jak uzyskaæ przy³¹cze 
do sieci gazowej PSG?

Postaramy siê Pañstwu, w prostych 
s³owach, wyjaœniæ w sumie z³o¿one 
procesy, zachodz¹ce podczas produkcji 
pr¹du elektrycznego „ze S³oñca”.

Na pocz¹tku trochê fizyki.
Pr¹d elektryczny to nic innego jak uporz¹-
dkowany ruch elektronów (s¹ one cegie³-
kami buduj¹cymi z protonami czyli j¹-
drem, ka¿dy atom). Œwiat³o, w tym œwiat³o  
naszej Gwiazdy Dziennej, to znowu stru-
mieñ elementarnych cz¹stek zwanych fo-
tonami. Nie maj¹ one masy, ale przenosz¹ 
energiê. Cia³a sta³e mo¿na podzieliæ na 
trzy grupy, stosuj¹c jako kryterium zacho-
wanie w polu elektrycznym. 
S¹ to przewodniki, izolatory i pó³przewo-
dniki. Przewodniki oczywiœcie doskonale 
przewodz¹ pr¹d np. kable miedziane. Izo-
latory nie przewodz¹ elektrycznoœci wca-
le. To szk³o, papier,  porcelana, tworzywa 
sztuczne itp. Pó³przewodniki to takie sub-
stancje, które w pewnych okolicznoœciach 
mog¹ przewodziæ pr¹d, ale w sposób zor-
ganizowany. Polega to na tym, ¿e kierunek 
przep³ywu pr¹du zale¿y od polaryzacji 
pola elektrycznego.
Mówi¹c proœciej, w jedn¹ stronê pr¹d p³y-
nie, a w drug¹ nie. St¹d nazwa pó³przewo-
dniki. S¹ to na ogó³ zwi¹zki krzemu, ger-
manu lub galu. Jednokierunkowy prze-
p³yw pr¹du mo¿na w nich uzyskaæ poprzez 
dzia³anie pola elektrycznego lub ogrzewa-
nie albo oœwietlanie. 
I w³aœnie to ostatnia cecha jest podstaw¹ 
dzia³ania ogniw fotowoltaicznych.
cdn.

Czym jest fotowoltaika?
Jak dzia³a panel s³oneczny?

O zawarcie umowy z Polsk¹ Spó³k¹ Gazownictwa, na wykonanie przy³¹cza gazowego mo¿e 
ubiegaæ siê ka¿dy, kto z³o¿y odpowiedni wniosek w przedsiêbiorstwie gazowniczym. 
Jedynym warunkiem, który nale¿y spe³niæ, jest odleg³oœæ do 1 km od istniej¹cego lub zapro-
jektowanego (z pozwoleniem na budowê) odcinka sieci gazowej.  Mieszkañcy spe³niaj¹cy po-
wy¿sze kryteria, mog¹ wystêpowaæ z wnioskiem o zawarcie umowy przy³¹czenia do sieci gazo-
wej. Po zawarciu umowy Polska Spó³ka Gazownictwa ma obowi¹zek wybudowania przy³¹cza 
gazowego w terminie do 18 miesiêcy, liczonym od dnia zawarcia umowy. 
Natomiast mieszkañcy, których budynki znajduj¹ siê w odleg³oœci wiêkszej ni¿ 1 km od istnie-
j¹cej lub projektowanej sieci gazowej, mog¹ tworzyæ listy osób deklaruj¹cych chêæ korzystania   
z sieci gazowej. Polska Spó³ka Gazownictwa nie ma okreœlonego terminu na rozpatrzenie, ani 
obowi¹zku uwzglêdnienia wniosków osób ze z³o¿onych list.
 
W³aœciciel nieruchomoœci mo¿e sprawdziæ, czy jego nieruchomoœæ zachowuje odleg³oœæ do 1 km 
od istniej¹cej lub zaprojektowanej sieci gazowej, na dwa sposoby:

1. Uzyskaæ informacje w jednostce obs³ugi klienta, Polska Spó³ka Gazownictwa, 
Gazownia w Miñsku Mazowieckim, ul. Szczeciñska 4, 05-300 Miñsk Mazowiecki

2. Bez wychodzenia z domu w 6 prostych krokach na mapie gminy  
www.minskmazowiecki.e-mapa.net :

• Wpisz ten link do przegl¹darki 
• Po otworzeniu mapy startowej rozwiñ menu, które znajduje siê w lewym górnym rogu.
• Mapa domyœlnie posiada ju¿ zaznaczone wybrane elementy. 

Aby mapa w tym wypadku by³a bardziej czytelna, odznacz „Adresy i ulice” klikaj¹c w kwadracik 
• Rozwiñ zak³adkê „Powiat Miñski” klikaj¹c, zaznacz pozycjê „Mapa zasadnicza”
• W prawym górnym rogu kliknij w pole „szukaj”, w ni¿ej przedstawionych polach 

zaznacz nazwê swojej nieruchomoœci oraz wpisz numer dzia³ki.
• SprawdŸ w jakiej odleg³oœci od twojej dzia³ki znajduje siê gazoci¹g,  zaznaczony na mapie 

kolorem ¿ó³tym. 

Je¿eli ¿ó³ta linia jest lini¹ ci¹g³¹, oznacza to, ¿e gazoci¹g istnieje. 
W sytuacji gdy ¿ó³ta linia jest lini¹ przerywan¹, wnioskujemy, ¿e gazoci¹g jest zaprojektowany. 
Nie mamy natomiast pewnoœci, ¿e zosta³o ju¿ uzyskane pozwolenie na budowê. 

Przy³¹cze gazowe, czyli odcinek od sieci gazowej do granicy nieruchomoœci (tzw. skrzynki 
gazowej), podlega op³acie w formie rycza³tu na rzecz Polskiej Spó³ki Gazownictwa: 
• do 15 metrów - 2222 z³  
• powy¿ej 15 metrów dodatkowa op³ata w kwocie oko³o 80 z³ za ka¿dy kolejny metr bie¿¹cy. 

Instalacja wewnêtrzna gazowa przedstawiona na za³¹czonym schemacie w kolorze ¿ó³tym jest   
w ca³oœci zaprojektowana i zrealizowana na koszt w³aœciciela posesji. W³aœciciel nieruchomoœci 
sam wybiera i zatrudnia firmê odpowiedzialn¹ za wykonanie instalacji wewnêtrznej gazowej.  
Druki wniosków oraz dodatkowe informacje s¹ zamieszczone na stronie internetowej 
www.psgaz.pl w zak³adce „Dla klienta". 
Informacje o przy³¹czu gazowym uzyskamy pod linkiem:
 Https://www.psgaz.pl/przylaczenie-do-sieci-gazowej1

     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 plano-
waniu 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, us-
tawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabyt-
ków 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 "A8"  tereny 
po³o¿one w miejscowoœci Targówka, wraz z prognoz¹ oddzia³ywania 
na œrodowisko, w dniach od 4 listopada 2019 r. do 26 listopada 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 bêdzie równie¿ 
dostêpny w wersji elektronicznej na stronie internetowej
http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce zagospodarowanie 
przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego 
rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 25 listopada 2019 r. w siedzibie 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 110 
(I piêtro, sala konferencyjna)  
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 nieru-
chomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
11 grudnia 2019 r. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ uwagi 
wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowa-
nego certyfikatu.
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 30 , art. 39, art. 46 pkt 1 oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu infor-
macji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie 
œrodowiska 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 oddzia³ywania 
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 Gminy Miñsk 
Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 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 pro-
toko³u pok. 110 (I piêtro, sala konferencyjna) podczas dyskusji pub-
licznej, albo w za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez 
koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym. 
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 godz. 18.00.

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 A8  tereny po³o¿one w miejscowoœci Targówka
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 informujê 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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O B W I E S Z C Z E N I E
o PONOWNYM wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego  Etap A4  tereny po³o¿one w miejscowoœciach Karolina i Wólka Miñska Targówka
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.

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 
zabytków 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 PONOWNYM wy³o¿eniu do publicz-
nego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego Etap "A4"  
tereny po³o¿one w miejscowoœciach Karolina i Wólka Miñska wraz  
z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 4 listopada 
2019 r. do 26 listopada 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 bêdzie równie¿ dostêpny w wersji elektronicznej na 
stronie internetowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce 
zagospodarowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego 
rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 25 listopada 2019 r. w siedzibie 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 110 
(I piêtro, sala 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 nieru-
chomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
11 grudnia 2019 r. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ uwagi 
wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowa-
nego certyfikatu.
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 30 , art. 39, art. 46 pkt 1 oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu infor-
macji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie 
œrodowiska 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 oddzia³ywania 
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 Gminy Miñsk 
Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 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 pro-
toko³u pok. 110 (I piêtro, sala konferencyjna) podczas dyskusji pub-
licznej, albo w za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez 
koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym. 
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.:

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 informujê 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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Na podstawie art. 17 pkt 10 i 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o plano-
waniu 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, us-
tawy o Pañstwowej Inspekcji Sanitarnej oraz ustawy o ochronie zabyt-
ków 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 "A8"  tereny 
po³o¿one w miejscowoœci Targówka, wraz z prognoz¹ oddzia³ywania 
na œrodowisko, w dniach od 4 listopada 2019 r. do 26 listopada 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 bêdzie równie¿ 
dostêpny w wersji elektronicznej na stronie internetowej
http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce zagospodarowanie 
przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego 
rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 25 listopada 2019 r. w siedzibie 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 110 
(I piêtro, sala konferencyjna)  
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 nieru-
chomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
11 grudnia 2019 r. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ uwagi 
wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowa-
nego certyfikatu.
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 30 , art. 39, art. 46 pkt 1 oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu infor-
macji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie 
œrodowiska 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 oddzia³ywania 
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 Gminy Miñsk 
Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 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 pro-
toko³u pok. 110 (I piêtro, sala konferencyjna) podczas dyskusji pub-
licznej, albo w za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez 
koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym. 
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 godz. 18.00.

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 A8  tereny po³o¿one w miejscowoœci Targówka
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 informujê 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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O B W I E S Z C Z E N I E
o PONOWNYM wy³o¿eniu do publicznego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego  Etap A4  tereny po³o¿one w miejscowoœciach Karolina i Wólka Miñska Targówka
wraz z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko.

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 
zabytków 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 PONOWNYM wy³o¿eniu do publicz-
nego wgl¹du projektu miejscowego planu zagospodarowania prze-
strzennego dla Gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego Etap "A4"  
tereny po³o¿one w miejscowoœciach Karolina i Wólka Miñska wraz  
z prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko, w dniach od 4 listopada 
2019 r. do 26 listopada 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 bêdzie równie¿ dostêpny w wersji elektronicznej na 
stronie internetowej http://www.bip.minskmazowiecki.pl/ w zak³adce 
zagospodarowanie przestrzenne.
Dyskusja publiczna nad przyjêtymi w projekcie planu miejscowego 
rozwi¹zaniami odbêdzie siê w dniu 25 listopada 2019 r. w siedzibie 
Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, pokój nr 110 
(I piêtro, sala 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 nieru-
chomoœci, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
11 grudnia 2019 r. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ uwagi 
wniesione w postaci elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem 
elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wa¿nego kwalifikowa-
nego certyfikatu.
Jednoczeœnie informujê, ¿e zgodnie z art. 30 , art. 39, art. 46 pkt 1 oraz 
art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008r. o udostêpnianiu infor-
macji o œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie 
œrodowiska 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 oddzia³ywania 
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 Gminy Miñsk 
Mazowiecki w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 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 pro-
toko³u pok. 110 (I piêtro, sala konferencyjna) podczas dyskusji pub-
licznej, albo w za pomoc¹ œrodków komunikacji elektronicznej bez 
koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektro-
nicznym. 
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.:

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 informujê 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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15 wrzeœnia, w niedzielê, w ma³ej miejscowo-
œci Grabina, le¿¹cej na granicy gmin Miñsk 
Mazowiecki i Siennica, z okazji Œwiatowego 
Dnia Pierwszej Pomocy odby³ siê otwarty Pi-
knik Rodzinny wraz z zawodami o charakterze
sprawnoœciowo-pokazowym, dla dru¿yn 
stara¿ackich mieszanych, 5-osobowych.
Impreza pod Honorowym Patronatem Mazo-
wieckiego Oddzia³u Okrêgowego Polskiego 
Czerwonego Krzy¿a oraz Automobilklubu 
Polskiego, mia³a charakter edukacyjny i inte-
gracyjny, i polega³a na pokazaniu w bardzo 
przystêpny sposób dla ma³ych i du¿ych miesz-
kañców naszych okolic oraz osób przy-
jezdnych - poprzez zabawê i bezpoœrednie 
pokazy na miejscu - zasad oraz praktycznego 
zastosowania „pierwszej pomocy”w ¿yciu 
codziennym bez wzglêdu gdzie siê znajdu-
jemy,  czy co robimy. 
Zaproszeni goœcie - policjanci, stra¿acy, rato-
wnicy, przedstawiciele Wojskowej Komendy 
Uzupe³nieñ w Miñsku Mazowieckim, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miñsku 
Mazowieckim czy modelarze z Klubu 
„Prze³om” oraz pasjonaci ze Stowarzyszenia 
Automobilistów Miñskich przedstawiali swo-
je profesje, sprzêt i zainteresowania. W progra-
mie Pikniku przewidziano dodatkowe atrakcje 
przygotowane przez zaprzyjaŸnione Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom Niepe³no-
sprawnym Mo¿esz Wiêcej, przedsiêbiorców 
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Nie bójmy siê udzielaæ 
pierwszej pomocy...

ma³ych i du¿ych - naszych darczyñców: 
DIETOstrefa, Strefa Smaku, Bar „Promyk”    
z Maliszewa oraz „Fasada” z Gliniaka.
Najbardziej emocjonuj¹ce dla widzów by³y 
zawody sprawnoœciowo, w których wyst¹pi³y 
trzy dru¿yny Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych:
z Wielgolasu, Zamienia i Pogorzeli oraz repre-
zentacja Stowarzyszenia Automobilistów 
Miñskich. Polega³y one na wspó³za-
wodnictwie w zadaniach dotycz¹cych wiedzy 
teoretycznej jak i praktycznej pomocy osobom 
poszkodowanym,czynnoœciach sprawnoœcio-
wych, czy z dziedziny survivalu jak rozpalanie 
ogniska. Zwyciêstwo oraz uczestnictwo w za-
wodach uhonorowane zosta³o nagrodami, 
ufundowanymi przez Starostê Miñskiego, 
pana Antoniego Jana Tarczyñskiego. 
Zawody wygra³a dru¿yna OSP z Wielgolasu, 
która otrzyma³a pami¹tkowa nagrodê Starosty 
Miñskiego dla najlepszego OSP. Drugie miej-
sce zajê³a dru¿yna OSP z Pogorzeli, a trzecie - 

Stowarzyszenie Automobilistów Miñskich. 
Ponadto statuetkê dla najm³odszego uczestnika 
zawodów odebra³ druh z OSP w Pogorzeli. 
Bez wzglêdu na zajête miejsce - wszyscy ucze-
stnicy zawodów otrzymali pami¹tkowe me-
dale, które wrêczy³ pomys³odawca, organizator 
i jednoczeœnie prowadz¹cy ca³oœæ imprezy, pan 
Aleksander Sikorski - so³tys Grabiny.
Podsumowuj¹c ca³oœæ spotkania, pan Alek-
sander Sikorski podkreœli³ bardzo wa¿n¹ rolê 
jak¹ spe³nia poszerzanie wiedzy na temat pier-
wszej pomocy,zarówno wœród m³odszych jak   
i starszych mieszkañców naszego regionu. 
A wszystko po to by „nie baæ siê udzielaæ 
pomocy”. Entuzjazm i zaanga¿owanie dru¿yn, 
a tak¿e bardzo dobry oddŸwiêk imprezy,  
gwarantuj¹, ¿e sptkamy siê za rok na kolejnych 
takich zawodach.

Tekst: Aleksander Sikorski
Foto: Grzegorz Wilczek

Do zobaczenia na Œwiêcie Pierwszej Pomocy, 
za rok, w Grabinie!
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Rodziny osób uzale¿nionych szukaj¹ wszelkich 
mo¿liwych sposobów, aby ich bliscy przestali 
piæ. Zwykle zaczynaj¹ siê zastanawiaæ nad uru-
chomieniem procedury zobowi¹zania do lecze-
nia odwykowego po tym, jak przez d³ugi czas 
sami bezskutecznie podejmowali ró¿ne próby 
nak³onienia osoby uzale¿nionej do zaprzestania 
picia. Prosili, rozmawiali, t³umaczyli, straszyli 
rozwodem czy wyrzuceniem z domu. Poniewa¿ 
te strategie nie przynosi³y efektu, albo efekt by³ 
tylko tymczasowy, rozwa¿aj¹ uruchomienie s¹-
dowej procedury, maj¹c nadziejê, ¿e to osta-
tecznie rozwi¹¿e problem picia alkoholu przez 
osobê blisk¹. Niestety, efektywnoœæ tej proce-
dury jest raczej niska.
Z danych Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania 
Problemów Alkoholowych wynika, ¿e spoœród 
wszystkich osób zobowi¹zanych s¹downie nie-
co ponad po³owa rozpoczyna leczenie, a z tej 
grupy zaledwie co druga koñczy podstawowy 
program terapii. Dzieje siê tak dlatego, ponie-
wa¿ terapia uzale¿nienia od alkoholu wymaga 

w³asnej motywacji pacjenta i jego aktywnoœci 
podczas leczenia. Pacjent uczestniczy w psy-
choterapii i nabywa ró¿nych umiejêtnoœci ra-
dzenia sobie z emocjami, z trudnymi sytuacja-
mi bez korzystania z alkoholu. Jednak nieza-
le¿nie od tej niekorzystnej statystyki, zdarzaj¹ 
siê przypadki, w których procedura, urucho-
miona wobec konkretnej osoby, przynios³a 
oczekiwane efekty w postaci abstynencji.
Praca z osobami uzale¿nionymi pokazuje, ¿e w 
wielu przypadkach punktem prze³omowym 
jest jakieœ kryzysowe wydarzenie, a takim 
mo¿e byæ w³aœnie s¹dowe zobowi¹zanie do 
leczenia czy wczeœniej, na etapie postêpowa-
nia przed gminn¹ komisj¹, opinia bieg³ych, 
którzy zdiagnozuj¹ uzale¿nienie. Nie mo¿na 
tak¿e wykluczyæ sytuacji, w której motywacja 
do leczenia pojawi siê u pocz¹tkowo nieœwia-
domych i zaprzeczaj¹cych problemowi picia 
pacjentów podczas terapii w placówce odwy-
kowej. Niezale¿nie od tego, czy w przypadku 
tej konkretnej, uzale¿nionej osoby procedura 

procedura zobowi¹zania do leczenia odwykowego

przewodnik dla rodzin

przyniesie oczekiwane rezultaty, i czy bliscy 
zdecyduj¹ siê j¹ uruchomiæ, warto dowiedzieæ 
siê, jakie s¹ jej poszczególne etapy i jak jest ona 
praktycznie realizowana. Choæ poszczególne 
gminne komisje rozwi¹zywania problemów 
alkoholowych mog¹ mieæ nieco odmienne 
wzory postêpowania, to ze wzglêdu na osa-
dzenie procedury w przepisach prawnych, ma 
ona swoje uniwersalne etapy, które zostan¹ 
omówione w tej broszurce. Przed podjêciem 
decyzji o uruchomieniu procedury mo¿na siê 
umówiæ na spotkanie z gminn¹ komisj¹, aby 
uzyskaæ szczegó³owe informacje na temat te-
go, jak wygl¹da realizacja procedury w tej kon-
kretnej miejscowoœci (ile zazwyczaj trwa, ja-
kie s¹ terminy oczekiwania na opinie bieg³ych , 
do jakiej placówki s¹d najczêœciej kieruje oso-
by zobowi¹zane i co najwa¿niejsze - gdzie 
mo¿na uzyskaæ pomoc dla siebie i rodziny itp.) 

Cdn.

czenia nie uskar¿a siê na pijackie ekscesy - to 
jest uzale¿niony, czy nie?
Teoretyzowanie na temat stopnia zaawanso-
wania problemu - co czyni¹ niektórzy lekarze 
lub psycholodzy - mo¿e tylko utrudniæ decyzjê      
o zaprzestaniu picia. Dlatego wa¿ne jest to, co 
czuje dana osoba. Je¿eli uwa¿a, ¿e ma problem 
to znaczy, ¿e ma problem i wtedy ka¿dy, kto 
tylko mo¿e powinien podj¹æ siê pomocy w 
uwolnieniu od na³ogu. Kobiety podobnie jak 
mê¿czyŸni bez trudu uto¿samiaj¹ siê z innymi 
alkoholikami na mityngach AA. Tam nikt nie 
pyta o szczegó³y, nikt nie ocenia nikogo, 
natomiast ka¿dy mo¿e wys³uchaæ innych i w 

swojej duszy i umyœle odpowiedzieæ sam sobie 
na zasadnicze pytania:

- Czy alkohol pomaga mi, czy szkodzi           
  w moim ¿yciu?
- Czy naprawdê mam ju¿ doœæ alkoholu? 
- Czy naprawdê chcê przestaæ piæ?

Ludzie uzale¿nieni potrafi¹ d³ugo oszukiwaæ 
siebie i pozorowaæ wobec innych, ¿e wszystko 
jest w porz¹dku. Otoczenie mimo, ¿e ma pod-
stawy do niepokoju, czêsto "kupuje" pozory, 
bo zwalnia to je od podjêcia kroków do kon-
frontacji interwencji i pomocy. Taka zmowa 
milczenia czêœciej dotyczy kobiet, które pij¹ 
mniej awanturniczo ni¿ mê¿czyŸni i ³atwo jest 
przyj¹æ, ¿e ich problemem nie jest alkohol, tyl-
ko samotnoœæ, k³opoty rodzinne albo zdrowot-
ne. Zanim ktoœ rozpozna problem alkoholowy 
up³ywa zwykle wiele czasu, który raz zmarno-
wany i przepity nigdy nie zostanie ju¿ odzys-
kany.
Mê¿owie alkoholiczek najczêœciej szybko je 
porzucaj¹. Rodzice tak siê wstydz¹, ¿e robi¹ 
wszystko byle tylko "nic siê nie wyda³o". Sio-
stry i bracia gdy zorientuj¹ siê, ¿e problem jest 
powa¿ny czêsto odwracaj¹ siê i oddalaj¹. Ma³e 
dzieci s¹ bezradne, boj¹ siê o mamê i o siebie, 
maj¹ poczucie krzywdy i winy, a mimo to, nie-
kiedy jakimœ cudem potrafi¹ matkê sk³oniæ do 
podjêcia leczenia.
Ka¿dy kto cokolwiek wie o alkoholizmie mo¿e 
pomóc pij¹cej kobiecie. Musi to byæ osoba 
œwiadoma tego, ¿e alkoholizm jest chorob¹, 
któr¹ mo¿na zatrzymaæ pod warunkiem bez-
wzglêdnego zaprzestania picia i, ¿e zaprzesta-
nie picia jest mo¿liwe na ka¿dym etapie uza-
le¿nienia. Dowodem na to s¹ tysi¹ce trzeŸwie-
j¹cych kobiet i mê¿czyzn w Polsce oraz milio-
ny na ca³ym, œwiecie.

Kobiety ze wzglêdu na skomplikowane uwa-
runkowania fizjologiczne uzale¿niaj¹ siê szyb-
ciej ni¿ mê¿czyŸni. Natomiast ze wzglêdu na 
tradycyjne oczekiwania spo³eczne, kobiety 
bardziej wstydz¹ siê swego problemu przez co 
staranniej go ukrywaj¹, a to utrudnia zwrócenie 
siê o pomoc.
Kobiecy alkoholizm cechuje jeszcze jedna od-
miennoœæ w porównaniu z alkoholizmem mê¿-
czyzn. No bo je¿eli ktoœ nie pije wielotygo-
dniowymi ci¹gami, nigdy nie by³ w Izbie Wy-
trzeŸwieñ, nie zosta³ wyrzucony z pracy, nie 
straci³ prawa jazdy za spowodowanie wypadku 
po pijanemu, ¿yje samotnie wiêc te¿ nikt z oto- Opracowa³ - Andrzej B³aszczyk

Alkoholizm

u kobiet

Alkoholizm

u kobiet
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15 wrzeœnia, w niedzielê, w ma³ej miejscowo-
œci Grabina, le¿¹cej na granicy gmin Miñsk 
Mazowiecki i Siennica, z okazji Œwiatowego 
Dnia Pierwszej Pomocy odby³ siê otwarty Pi-
knik Rodzinny wraz z zawodami o charakterze
sprawnoœciowo-pokazowym, dla dru¿yn 
stara¿ackich mieszanych, 5-osobowych.
Impreza pod Honorowym Patronatem Mazo-
wieckiego Oddzia³u Okrêgowego Polskiego 
Czerwonego Krzy¿a oraz Automobilklubu 
Polskiego, mia³a charakter edukacyjny i inte-
gracyjny, i polega³a na pokazaniu w bardzo 
przystêpny sposób dla ma³ych i du¿ych miesz-
kañców naszych okolic oraz osób przy-
jezdnych - poprzez zabawê i bezpoœrednie 
pokazy na miejscu - zasad oraz praktycznego 
zastosowania „pierwszej pomocy”w ¿yciu 
codziennym bez wzglêdu gdzie siê znajdu-
jemy,  czy co robimy. 
Zaproszeni goœcie - policjanci, stra¿acy, rato-
wnicy, przedstawiciele Wojskowej Komendy 
Uzupe³nieñ w Miñsku Mazowieckim, 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Miñsku 
Mazowieckim czy modelarze z Klubu 
„Prze³om” oraz pasjonaci ze Stowarzyszenia 
Automobilistów Miñskich przedstawiali swo-
je profesje, sprzêt i zainteresowania. W progra-
mie Pikniku przewidziano dodatkowe atrakcje 
przygotowane przez zaprzyjaŸnione Sto-
warzyszenie Pomocy Dzieciom Niepe³no-
sprawnym Mo¿esz Wiêcej, przedsiêbiorców 
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ma³ych i du¿ych - naszych darczyñców: 
DIETOstrefa, Strefa Smaku, Bar „Promyk”    
z Maliszewa oraz „Fasada” z Gliniaka.
Najbardziej emocjonuj¹ce dla widzów by³y 
zawody sprawnoœciowo, w których wyst¹pi³y 
trzy dru¿yny Ochotniczych Stra¿y Po¿arnych:
z Wielgolasu, Zamienia i Pogorzeli oraz repre-
zentacja Stowarzyszenia Automobilistów 
Miñskich. Polega³y one na wspó³za-
wodnictwie w zadaniach dotycz¹cych wiedzy 
teoretycznej jak i praktycznej pomocy osobom 
poszkodowanym,czynnoœciach sprawnoœcio-
wych, czy z dziedziny survivalu jak rozpalanie 
ogniska. Zwyciêstwo oraz uczestnictwo w za-
wodach uhonorowane zosta³o nagrodami, 
ufundowanymi przez Starostê Miñskiego, 
pana Antoniego Jana Tarczyñskiego. 
Zawody wygra³a dru¿yna OSP z Wielgolasu, 
która otrzyma³a pami¹tkowa nagrodê Starosty 
Miñskiego dla najlepszego OSP. Drugie miej-
sce zajê³a dru¿yna OSP z Pogorzeli, a trzecie - 

Stowarzyszenie Automobilistów Miñskich. 
Ponadto statuetkê dla najm³odszego uczestnika 
zawodów odebra³ druh z OSP w Pogorzeli. 
Bez wzglêdu na zajête miejsce - wszyscy ucze-
stnicy zawodów otrzymali pami¹tkowe me-
dale, które wrêczy³ pomys³odawca, organizator 
i jednoczeœnie prowadz¹cy ca³oœæ imprezy, pan 
Aleksander Sikorski - so³tys Grabiny.
Podsumowuj¹c ca³oœæ spotkania, pan Alek-
sander Sikorski podkreœli³ bardzo wa¿n¹ rolê 
jak¹ spe³nia poszerzanie wiedzy na temat pier-
wszej pomocy,zarówno wœród m³odszych jak   
i starszych mieszkañców naszego regionu. 
A wszystko po to by „nie baæ siê udzielaæ 
pomocy”. Entuzjazm i zaanga¿owanie dru¿yn, 
a tak¿e bardzo dobry oddŸwiêk imprezy,  
gwarantuj¹, ¿e sptkamy siê za rok na kolejnych 
takich zawodach.

Tekst: Aleksander Sikorski
Foto: Grzegorz Wilczek

Do zobaczenia na Œwiêcie Pierwszej Pomocy, 
za rok, w Grabinie!
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Rodziny osób uzale¿nionych szukaj¹ wszelkich 
mo¿liwych sposobów, aby ich bliscy przestali 
piæ. Zwykle zaczynaj¹ siê zastanawiaæ nad uru-
chomieniem procedury zobowi¹zania do lecze-
nia odwykowego po tym, jak przez d³ugi czas 
sami bezskutecznie podejmowali ró¿ne próby 
nak³onienia osoby uzale¿nionej do zaprzestania 
picia. Prosili, rozmawiali, t³umaczyli, straszyli 
rozwodem czy wyrzuceniem z domu. Poniewa¿ 
te strategie nie przynosi³y efektu, albo efekt by³ 
tylko tymczasowy, rozwa¿aj¹ uruchomienie s¹-
dowej procedury, maj¹c nadziejê, ¿e to osta-
tecznie rozwi¹¿e problem picia alkoholu przez 
osobê blisk¹. Niestety, efektywnoœæ tej proce-
dury jest raczej niska.
Z danych Pañstwowej Agencji Rozwi¹zywania 
Problemów Alkoholowych wynika, ¿e spoœród 
wszystkich osób zobowi¹zanych s¹downie nie-
co ponad po³owa rozpoczyna leczenie, a z tej 
grupy zaledwie co druga koñczy podstawowy 
program terapii. Dzieje siê tak dlatego, ponie-
wa¿ terapia uzale¿nienia od alkoholu wymaga 

w³asnej motywacji pacjenta i jego aktywnoœci 
podczas leczenia. Pacjent uczestniczy w psy-
choterapii i nabywa ró¿nych umiejêtnoœci ra-
dzenia sobie z emocjami, z trudnymi sytuacja-
mi bez korzystania z alkoholu. Jednak nieza-
le¿nie od tej niekorzystnej statystyki, zdarzaj¹ 
siê przypadki, w których procedura, urucho-
miona wobec konkretnej osoby, przynios³a 
oczekiwane efekty w postaci abstynencji.
Praca z osobami uzale¿nionymi pokazuje, ¿e w 
wielu przypadkach punktem prze³omowym 
jest jakieœ kryzysowe wydarzenie, a takim 
mo¿e byæ w³aœnie s¹dowe zobowi¹zanie do 
leczenia czy wczeœniej, na etapie postêpowa-
nia przed gminn¹ komisj¹, opinia bieg³ych, 
którzy zdiagnozuj¹ uzale¿nienie. Nie mo¿na 
tak¿e wykluczyæ sytuacji, w której motywacja 
do leczenia pojawi siê u pocz¹tkowo nieœwia-
domych i zaprzeczaj¹cych problemowi picia 
pacjentów podczas terapii w placówce odwy-
kowej. Niezale¿nie od tego, czy w przypadku 
tej konkretnej, uzale¿nionej osoby procedura 

procedura zobowi¹zania do leczenia odwykowego

przewodnik dla rodzin
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Bia³e Pióro, 2019
G³ówna bohaterka powieœci, Gizela, jest ju¿ doj-rza³¹ kobiet¹, gdy nieoczekiwany splot wydarzeñ zmusza j¹ do 
podejmowania samodzielnych de-cyzji. Jest to nie lada wyzwanie, gdy przez pó³ wieki, w imiê mi³oœci i szacunku, ¿y³o siê pod 
presj¹ despotycznego ojca. Sekrety skrywane w polskiej rodzinie, nieoczekiwanie przeniesione do Niemiec, uœwiadamiaj¹ 
czytelnikom, ¿e nie istnie-j¹ idealne domy, ¿e w ka¿dym jest jakieœ drugie dno. Retrospektywna opowieœæ o ludziach, ich 
poszukiwaniu prawdy o sobie i innych, o nieustan-nym dojrzewaniu, osnuta jest na kanwie auten-tycznych wydarzeñ 
wojennych.

MB Press, 2019
Jak byæ Babci¹ XXI wieku? Pe³na humoru i satyry je-
dyna ksi¹¿ka o Babciach i dla Babæ. Œwiat siê zmienia, 
przyspiesza kroku, babcie razem z nim. Tym wspó³-
czesnym daleko ju¿ do stereotypu, który podpowiada 
siwe w³osy, okulary, kapcie, fotel i dzierganie skarpe-
tek na drutach. Jak byæ Babci¹ na miarê XXI wieku? 
Jak znaleŸæ wspólny jêzyk z wnukami epoki smart-
fonów? Jak unikn¹æ zgrzytów na linii babcia - rodzi-
ce? M¹dra Babcia to wie  i chêtnie siê t¹ wiedz¹ dzieli.

Wilga, copyright 2019
Co to s¹ peplosy i andron?
Czy mia³eœ kiedyœ w domu o³tarz?
Co mo¿na kupiæ za jednego obola?
Na te wszystkie dziwne pytania
Znajdziesz odpowiedŸ w tej ksi¹¿ce.

Polska pisarka Olga Tokarczuk zosta³a laureatk¹ literackiego Nobla za 
rok 2018. To zaleg³e wyró¿nienie, nieprzyznane rok temu z powodu 
skandalu obyczajowego w wybieraj¹cej laureatów Królewskiej Szwedz-
kiej Akademii Nauk. Nagrodê Nobla za 2019 rok otrzyma³ Austriak 
Peter Handke.
Literackim Noblem zosta³o dot¹d uhonorowanych 114 osób, w tym 
czworo Polaków: Henryk Sienkiewicz, W³adys³aw Reymont, Czes³aw 
Mi³osz i Wis³awa Szymborska. 
Olga Tokarczuk urodzi³a siê 29 stycznia 1962 roku w Sulechowie, stu-
diowa³a psychologiê na Uniwersytecie Warszawskim. 
Jest autork¹ 17 ksi¹¿ek - powieœci, zbiorów opowiadañ, esejów, a tak¿e 
scenariuszy filmowych. Jej twórczoœæ by³a wielokrotnie przenoszona na 
deski teatralne i ekran filmowy. Jest jedn¹ z najczêœciej nagradzanych 
wspó³czesnych polskich pisarek - ma na koncie m.in. nagrodê Fundacji 
im. Koœcielskich, dwukrotnie - w latach 2007 i 2015 - otrzyma³a 
Literack¹ Nagrodê Nike, a w 2018 r. zosta³a uhonorowana Miêdzy-
narodow¹ Nagrod¹ Bookera. 
Wielkim sukcesem pisarki by³a jej trzecia powieœæ - „Prawiek i inne 
czasy” (1996). Tytu³owy Prawiek, mityczna wioska po³o¿ona rzekomo 
w samym œrodku Polski, to mikrokosmos, w którym w pomniejszonej 
skali mo¿na obserwowaæ prawa, którymi rz¹dzi siê wszechœwiat.
Z kolei „Dom dzienny, dom nocny” (1998) to najbardziej osobista ksi¹¿-
ka Tokarczuk, osadzona w Kotlinie K³odzkiej, gdzie mieszka. 
Ksi¹¿ka „Bieguni” z 2007 r., nominowana do Literackiej Nagrody 
Europy Œrodkowej ANGELUS, a tak¿e nagrodzona Nike (2008). To 

studium psychologii podró¿y. Zdaniem autorki turystyka sta³a siê 
wspó³czesnym sposobem zaspokajania bardzo starego, atawistycznego, 
nomadycznego popêdu. Tytu³ ksi¹¿ki „Bieguni” nawi¹zuje do nazwy 
rosyjskiej sekty z XVIII w., której cz³onkowie uwa¿ali, ¿e œwiat jest 
dzie³em szatana, a kiedy siê zatrzymujemy, szatan ma do nas najlepszy 
dostêp. ̄ eby uciec przed diab³em, musimy siê ca³y czas poruszaæ.
Autorka opisuje œwiat wspó³czesnych Biegunów, permanentnych po-
dró¿ników, którzy maj¹ swoje przedmioty, jak kosmetyki w ma³ych opa-
kowaniach, sk³adane szczoteczki do zêbów, jednorazowe kapcie, swoje 
choroby, zwi¹zane ze zmianami czasu, w³asny jêzyk: prosty, sfunk-
cjonalizowany angielski. Istnieje nawet odrêbna ga³¹Ÿ psychologii, któ-
ra ich opisuje - psychologia podró¿na. 
W 2008 roku „Bieguni” zdobyli Literack¹ nagrodê Nike, a  w 2018 roku, 
ksi¹¿ka, której angielskie wydanie nosi tytu³ „Flights” (t³um. Jennifer 
Croft), otrzyma³a nagrodê Miêdzynarodowego Bookera. 
Po „Biegunach” Tokarczuk wyda³a ksi¹¿kê, któr¹ sama okreœla jako 
„thriller moralny”. G³ówn¹ bohaterk¹ „ProwadŸ swój p³ug przez koœci 
umar³ych” jest Janina Duszejko - kiedyœ in¿ynier mostów, dziœ wiejska 
nauczycielka angielskiego, geografii i dozorczyni domów letniskowych. 
Jej pasj¹ jest astrologia, a wielk¹ mi³oœci¹ - wszelkie zwierzêta. W oko-
licy, gdzie mieszka Janina, zaczynaj¹ umieraæ k³usownicy i krzywdzi-
ciele zwierz¹t. Liczba zgonów roœnie. Janina ma teoriê na temat motywu 
i sprawcy tych zbrodni, ale policja ignoruje j¹, traktuj¹c jak nieszkodliw¹ 
dziwaczkê. Na podstawie tej ksi¹¿ki powsta³ film pt. „Pokot” w re¿yserii 
Agnieszki Holland.

Literacki Nobel

WAB, 2019
Mark i Melissa postanawiaj¹ przyj¹æ pod swój dach Jade, s¹siadkê, której dom doszczêtnie sp³o-n¹³. Okazuje siê, ¿e 
dziewczyna nawi¹zuje fan-tastyczny kontakt z dzieæmi Cainów, dlatego za-trudnienie jej jako opiekunki dla Poppy i Evie wy-
daje siê idealnym rozwi¹zaniem. Kiedy Mark roz-poczyna wyj¹tkowo trudne dochodzenie, Jade sta-je siê niezast¹pion¹ 
pomoc¹ dla Melissy, która oprócz wychowywania córek stara siê tak¿e rozwi-jaæ w³asny biznes. Rodzina staje siê coraz 
bardziej zale¿na od pomocy opiekunki. Od momentu wpro-wadzenia siê Jade ¿ycie Melissy i Marka zaczyna jednak rozpadaæ 
siê na kawa³ki. Pojawia siê coraz wiêcej problemów, a uporz¹dkowana codziennoœæ zamienia siê w koszmar. Mark wraca do 
wydarzeñ z przesz³oœci, a wtedy dociera do niego, kim tak na-prawdê jest Jade. Czy jednak nie jest ju¿ za póŸno? Czy Mark 
zdo³a ochroniæ rodzinê przed nie-bezpieczeñstwem?

dla Olgi Tokarczuk
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