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Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Szanowni Pañstwo,

26 maja przypada bardzo wa¿ny i wyj¹tkowy 
dzieñ. To Dzieñ Matki, który stanowi wyraz 
mi³oœci oraz szacunku dla Nich. Matka jest 
osob¹ najbli¿sz¹ naszemu sercu, bo dziecko 
jeszcze przed urodzeniem z³¹czone jest z ni¹ 
szczególn¹ wiêzi¹, a pierwsz¹ relacj¹, przez 
któr¹ dziecko wchodzi w kontakt ze œwiatem 
zewnêtrznym, jest kontakt z matk¹.
Mama – to mi³oœæ, beztroskie dzieciñstwo, 
ciep³o, bezpieczeñstwo i nieustanna troska. 
Mimo postêpu cywilizacyjnego, rola matki w dzisiejszych czasach jest nadal 
trudna. Wiele z nich musi godziæ trud wychowania dzieci i utrzymywania 
domowego ogniska z prac¹ zawodow¹. Nie brakuje te¿ Pañ bêd¹cych matkami, 
które aktywnie w³¹czaj¹ siê w wiele aspektów ¿ycia gospodarczego i spo³ecz-
nego.
Z okazji Waszego Œwiêta Drogie Mamy, przyjmijcie szczere wyrazy uznania      
i podziêkowania za Wasz macierzyñski trud i wype³nian¹ ogromnie wa¿n¹ rolê 
w rodzinie i spo³eczeñstwie. Z w³asnego doœwiadczenia wiemy, ¿e matka jest 
osob¹ najbli¿sz¹ naszemu sercu. To ona mimo licznych obowi¹zków i trosk, 
znajduje czas aby przytuliæ i pocieszyæ swoje dzieci. Zawsze czu³a i troskliwa, 
jest powiernikiem dzieciêcych zmartwieñ i radoœci. I tak te¿ jest póŸniej, gdy 
dzieci dorosn¹, maj¹ swoje rodziny, zajmuj¹ ró¿ne stanowiska. Zawsze chêtnie 
wraca siê do matczynego domu. Mia³ racjê Wojciech M³ynarski gdy œpiewa³; 
„Nie ma jak u mamy – ciep³y piec , cichy k¹t, nie ma jak u mamy – kto nie wierzy, 
robi b³¹d ”.
Dziêkuj¹c Drogim Mamom za ka¿dy uœmiech, za dobre s³owo, za ka¿dy gest i za 
mnóstwo innych dobrych rzeczy – sk³adam najserdeczniejsze ¿yczenia d³ugich 
lat ¿ycia w zdrowiu, ciep³a rodzinnego, samych s³onecznych i radosnych dni.
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Redakcja zapewnia czytelników GZM, i¿ ka¿dy numer biule-
tynu jest wydrukowany w najlepszej drukarni z zachowaniem 
restrykcyjnych przepisów gwarantuj¹cych ca³kowit¹ steryl-
noœæ gazety. Papier, który ma higroskopijn¹ strukturê, jest bar-
dzo z³ym œrodowiskiem dla wszystkich drobnoustrojów, w tym 
wirusów, które mog¹ ¿yæ na nim najwy¿ej  kilka godzin.

Dzieñ Dziecka!Dzieñ Dziecka!

Tegoroczny pierwszy dzieñ czerwca, jak co roku 
obchodzony przez wszystkich jako Œwiêto naszych 

Dzieci, mimo oczywistych okolicznoœci,
które zmuszaj¹ nas do du¿ej powœci¹gliwoœci

te¿ niech zostanie dniem radosnym,
pe³nym niespodzianek dla naszych Milusiñskich.

W imieniu wszystkich doros³ych mieszkañców Gminy 
oraz w³asnym ¿yczê Wam, Dzieciaki,
codziennej radoœci i wiele uœmiechów

nie tylko w dniu Waszego Œwiêta, ale i na co dzieñ.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki

Parkowanie w mieœcie ju¿ p³atne

A  k t u a l n o œ c i

G³osZiemiMiñskiej2

Uchwa³y z XVI nadzwyczajnej
 sesji Rady Gminy

Otwarcie przedszkoli oraz szkó³

Nr XVI.150.2020  z dnia 30 kwietnia br. w spra-
wie zaci¹gniêcia  d³ugoterminowej  po¿yczki   ze   
œrodków   Wojewódzkiego   Funduszu   Ochrony 
Œrodowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
na finansowanie planowanego deficytu bud¿etu 
gminy
Nr XVI.151.2020 z dnia 30 kwietnia br. w spra-
wie przed³u¿enia wskazanym grupom przed-
siêbiorców, których p³ynnoœæ finansowa uleg³a 
pogorszeniu w zwi¹zku z ponoszeniem nega-
tywnych  konsekwencji ekonomicznych z po-
wodu COVID-19,terminów p³atnoœci rat po-
datku od nieruchomoœci
Nr XVI.152.2020 z dnia 30 kwietnia br. W spra-
wie podjêcia Regulaminu utrzymania czystoœci  
i porz¹dku na terenie gminy Miñsk Mazowiecki
Nr XVI.153.2020 z dnia 30 kwietnia br. w spra-
wie okreœlenia szczegó³owego sposobu i zakre-
su œwiadczenia us³ug w zakresie odbierania od-
padów komunalnych od w³aœcicieli nierucho-
moœci z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki i za-
gospodarowania tych odpadów, w zamian za 
uiszczon¹ przez w³aœciciela nieruchomoœci 
op³atê za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi
Nr XVI.154.2020  z dnia 30 kwietnia br. w spra-
wie wyboru metody ustalenia op³aty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi oraz usta-
lenia stawki tej op³aty
Nr XVI.155.2020 z dnia 30 kwietnia br. w spra-
wie okreœlenia wzoru deklaracji o wysokoœci 
op³aty za gospodarowanie odpadami komunal-
nymi oraz warunków i trybu sk³adania tej dekla-
racji za pomoc¹ œrodków komunikacji elektro-
nicznej
Nr XVI.156.2020  z dnia 30 kwietnia br. w spra-
wie rozpatrzenia skargi na dzia³alnoœæ Kierow-
nika Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej   
w Miñsku Mazowieckim
Nr XVI.157.2020 z dnia 30 kwietnia br.  w spra-
wie przekazania skargi dwóch mieszkañców 
Gminy Miñsk Mazowiecki na uchwa³ê Nr 
V.52.19 RG Miñsk   Maz.    z   dnia   21   marca   
2019r. w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego dla Gminy Miñsk 
Mazowiecki obejmuj¹cego etap „A3” - tereny 
po³o¿one w miejscowoœci: Mikanów, Stare Za-
kole, Zakole Wiktorowo
Nr XVI.158.2020 z dnia 30 kwietnia br. w spra-
wie intencyjnego poparcia petycji z³o¿onej   
przez Radê Miasta Miñsk Mazowiecki do 
Ministra Funduszy i Polityki Regionalnej
Nr XVI.159.2020 z dnia 30 kwietnia br. w spra-
wie zatwierdzenia Zarz¹dzenia porz¹dkowego 
Wójta Uchwa³a z XVII ndzw sesji RG – 
12.05.20 r.:
Nr XVII.160.2020 z dnia 12 maja br. w sprawie 
przed³u¿enia wskazanym grupom przedsiêbior-
ców, których p³ynnoœæ finansowa uleg³a pogor-
szeniu w zwi¹zku z ponoszeniem negatywnych  
konsekwencji ekonomicznych z powodu 
COVID-19, terminów p³atnoœci rat podatku od 
nieruchomoœci

19 maja przywrócono kontrole p³atnoœci za ko-
rzystanie ze strefy p³atnego parkowania. Uczu-
lamy mieszkañców gminy, którzy musz¹ ko-
rzystaæ z tych miejsc w centrum, na fakt zakoñ-
czenia okresu darmowego parkowania.

Nowa strona www gminy MM

Oficjalna strona internetowa Urzêdu Gminy 
jest ju¿ dostêpna w nowym wydaniu. Zmie-
niona jest ca³kowicie szata graficzna, funkcjo-
nalne zak³adki maj¹ bardziej przejrzysty 
uk³ad, dodane s¹ nowe, istotne  informacje.
Kod strony jest zoptymalizowany, co znacznie 
przyspiesza ³adowanie siê danych do pamiêci 
komputera. Mamy nadziejê, ¿e ta wersja spot-
ka siê z przychylnym przyjêciem przez miesz-
kañców gminy

Informujemy, ¿e Samodzielny Publiczny Zes-
pó³ Opieki Zdrowotnej w Miñsku Mazowiec-
kim wznawia szczepienia HPV w ramach Pro-
gramu Profilaktyki Zaka¿eñ Wirusem Bro-
dawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Miñsk 
Mazowiecki na lata 2016-2020. Szczepienia 
rozpoczn¹ siê 19 maja br. Pracownik Przy-
chodni Lekarskiej - Miñsk Mazowiecki przy ul. 
Koœciuszki 9 - bêdzie siê kontaktowa³ z ro-
dzicami/opiekunami prawnymi dziewczynek,    
w celu ustalenia dogodnego terminu szczepienia. 

Wznowienie szczepieñ HPV 

25 maja roku zostaje wznowione funkcjo-
nowanie przedszkoli oraz szkó³ podstawowych 
klas 1-3 z terenu gminy Miñsk Mazowiecki. 
Organizacja zajêæ jest ograniczona oraz oparta 
o re¿im sanitarny. Placówki oœwiatowe na tere-
nie gminy utrzymuj¹ kontakt z rodzicami 
uczniów, informuj¹c o organizacji pracy na za-
jêciach opiekuñczych oraz obowi¹zuj¹cych pro-
cedurach higienicznych. Informacje s¹ równie¿ 
dostêpne na stronach internetowych szkó³.
Uwaga ! W zajêciach bêd¹ mogli braæ udzia³ 
wy³¹cznie dzieci zdrowe.

Odmra¿anie gospodarki

Op³aty prosimy wnosiæ tylko drog¹ 
internetow¹  na podane numery kont:

za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400
pozosta³e op³aty i podatki
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010

Od poniedzia³ku, 18 maja rozpocz¹³ siê proces 
powrotu gospodarki kraju do normalnoœci. 
Jako pierwsze zosta³y otwarte zak³ady fryzjer-
skie oraz salony kosmetyczne. Czynne s¹ ju¿ 
tak¿e bary, restauracje i hotele. Oczywiœcie wa-
runkiem ich funkcjonowania jest zapewnienie 
klientom pe³nego bezpieczeñstwa. Obowi¹z-
kowo nale¿y nosiæ maski (je¿eli to jest mo¿li-
we) oraz rêkawiczki. Liczba klientów i goœci 
mog¹cych jednorazowo przebywaæ w pomie-
szczeniach jest ograniczona. Niew¹tpliwie s¹ 
to spore uci¹¿liwoœci, ale obserwacja zak³adów 
w pierwszych dniach wznowionej dzia³alnoœci 
wskazuje na du¿a ich popularnoœæ. Istnieje zna-
czne prawdopodobieñstwo, i¿ w najbli¿szych 
tygodniach otwarte zostan¹ kluby fitness, hale 
sportowe, kluby taneczne, domy weselne. 
Oby jak najszybciej.

KASA URZÊDU GMINY 
NIECZYNNA DO ODWO£ANIA
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czenia okresu darmowego parkowania.

Nowa strona www gminy MM

Oficjalna strona internetowa Urzêdu Gminy 
jest ju¿ dostêpna w nowym wydaniu. Zmie-
niona jest ca³kowicie szata graficzna, funkcjo-
nalne zak³adki maj¹ bardziej przejrzysty 
uk³ad, dodane s¹ nowe, istotne  informacje.
Kod strony jest zoptymalizowany, co znacznie 
przyspiesza ³adowanie siê danych do pamiêci 
komputera. Mamy nadziejê, ¿e ta wersja spot-
ka siê z przychylnym przyjêciem przez miesz-
kañców gminy

Informujemy, ¿e Samodzielny Publiczny Zes-
pó³ Opieki Zdrowotnej w Miñsku Mazowiec-
kim wznawia szczepienia HPV w ramach Pro-
gramu Profilaktyki Zaka¿eñ Wirusem Bro-
dawczaka Ludzkiego (HPV) w Gminie Miñsk 
Mazowiecki na lata 2016-2020. Szczepienia 
rozpoczn¹ siê 19 maja br. Pracownik Przy-
chodni Lekarskiej - Miñsk Mazowiecki przy ul. 
Koœciuszki 9 - bêdzie siê kontaktowa³ z ro-
dzicami/opiekunami prawnymi dziewczynek,    
w celu ustalenia dogodnego terminu szczepienia. 

Wznowienie szczepieñ HPV 

25 maja roku zostaje wznowione funkcjo-
nowanie przedszkoli oraz szkó³ podstawowych 
klas 1-3 z terenu gminy Miñsk Mazowiecki. 
Organizacja zajêæ jest ograniczona oraz oparta 
o re¿im sanitarny. Placówki oœwiatowe na tere-
nie gminy utrzymuj¹ kontakt z rodzicami 
uczniów, informuj¹c o organizacji pracy na za-
jêciach opiekuñczych oraz obowi¹zuj¹cych pro-
cedurach higienicznych. Informacje s¹ równie¿ 
dostêpne na stronach internetowych szkó³.
Uwaga ! W zajêciach bêd¹ mogli braæ udzia³ 
wy³¹cznie dzieci zdrowe.

Odmra¿anie gospodarki

Op³aty prosimy wnosiæ tylko drog¹ 
internetow¹  na podane numery kont:

za odpady komunalne
32 9226 0005 0000 8035 2000 0400
pozosta³e op³aty i podatki
86 9226 0005 0000 8035 2000 0010

Od poniedzia³ku, 18 maja rozpocz¹³ siê proces 
powrotu gospodarki kraju do normalnoœci. 
Jako pierwsze zosta³y otwarte zak³ady fryzjer-
skie oraz salony kosmetyczne. Czynne s¹ ju¿ 
tak¿e bary, restauracje i hotele. Oczywiœcie wa-
runkiem ich funkcjonowania jest zapewnienie 
klientom pe³nego bezpieczeñstwa. Obowi¹z-
kowo nale¿y nosiæ maski (je¿eli to jest mo¿li-
we) oraz rêkawiczki. Liczba klientów i goœci 
mog¹cych jednorazowo przebywaæ w pomie-
szczeniach jest ograniczona. Niew¹tpliwie s¹ 
to spore uci¹¿liwoœci, ale obserwacja zak³adów 
w pierwszych dniach wznowionej dzia³alnoœci 
wskazuje na du¿a ich popularnoœæ. Istnieje zna-
czne prawdopodobieñstwo, i¿ w najbli¿szych 
tygodniach otwarte zostan¹ kluby fitness, hale 
sportowe, kluby taneczne, domy weselne. 
Oby jak najszybciej.

KASA URZÊDU GMINY 
NIECZYNNA DO ODWO£ANIA



GOPSGOPS

GZGKGZGK

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 

Wprowadza siê formê kontaktu telefoniczn¹ lub e-mail:

pracownicy socjalni:       25 756 25 18, 25 756 48
Karta Du¿ej Rodzinny:    25 758 19 32
Bon ¿³obkowy:               25 756 25 24
Asystent rodziny:           605 979 404
Kierownik GOPS:            25 756 25 22
œwiadczenie wychowawcze ( 500+), œwiadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny:  605 994 424
korenspondencjê prosimy kierowaæ:
gops@minskmazowiecki.pl
œwiadczenie wychowawcze( 500+), œwiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: 
gops.swiadczenia@minskmazowiecki.pl
pracownicy socjalni: gops.ps@minskmazowiecki.pl

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim 
ogranicza kontakt osobisty pracowników GZGK z odbiorcami us³ug

Dlatego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
Nr telefonu: 25 756 25 27 lub 25 756 25 28
e-mail: sekretariat@gzgk.pl

Gminny Zespó³ Obs³ugi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkó³ informuje, 
¿e sprawy szkó³ podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
za³atwiane bêd¹ drog¹ e-mailow¹ lub osobiœcie po telefonicznym umówieniu
 wizyty w UG

kontakt telefoniczny : 25 756 25 70, 25 756 25 71, 25 756 25 72
e-mail: gzoeas@op.pl

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki 
od dnia 25 maja 

5G³osZiemiMiñskiej

W zwi¹zku z og³oszonym stanem epidemicz-
nym od 16 marca dzieci i m³odzie¿ nie 
uczêszczaj¹ do szkó³ i przedszkoli. Nie 
oznacza to jednak, ¿e nie realizuj¹ obowi¹zku 
szkolnego i wychowania przedszkolnego. 
Placówki oœwiatowe w Gminie Miñsk Mazo-
wiecki, funkcjonuj¹ w trybie zdalnego naucza-
nia. Organizacja czasu pracy w naszych jed-
nostkach oparta jest na planie lekcji. Nauczy-
ciele wykorzystuj¹ pocztê elektroniczn¹, 
dostêpne platformy edukacyjne, a w niektó-
rych przypadkach tak¿e kontakt telefoniczny.
Uczniowie klas IV-VIII otrzymuj¹ zakres treœci 
programowych oraz zadania do rozwi¹-zania. 
Dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej  i 
przedszkolnej przekazywane s¹ karty pracy 
oraz informacje dla rodziców. T¹ form¹ nau-
czania w miarê mo¿liwoœci objêto równie¿ 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych. Nauczyciele s¹ do dyspozycji dzieci i ro-
dziców podczas zajêæ, zgodnie z obowi¹zu-
j¹cym planem lekcji oraz planem konsultacji. 
W miarê potrzeb komunikuj¹ siê ze swoimi 
uczniami i rodzicami równie¿ w innym czasie.  

W takiej formie zosta³ tak¿e przeprowadzony 
próbny egzamin dla uczniów klas ósmych.
Zdajemy sobie tak¿e sprawê, ¿e nowa rzeczy-
wistoœæ, w jakiej teraz funkcjonuj¹ nasze pla-
cówki oœwiatowe, wymaga równie¿ odpowied-
niego zabezpieczenia sprzêtowego. 
Dlatego te¿ Gmina Miñsk Mazowiecki w dniu 
8 kwietnia br. podpisa³a umowê o powierzenie 
grantu w ramach programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prioryte-
towej nr I „Powszechny dostêp do szybkiego 
Internetu” dzia³ania 1.1 „Wyeliminowanie te-
rytorialnych ró¿nic w mo¿liwoœci dostêpu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich prze-
pustowoœciach dotycz¹c¹ realizacji projektu 
grantowego pod nazw¹ zdalna Szko³a – wspar-
cie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w syste-
mie kszta³cenia zdalnego. W ramach powy¿-
szej umowy Grantobiorca - Gmina Miñsk 
Mazowiecki otrzyma³a dofinansowanie w kwo-
cie 70 000 z³ na zakup 70 sztuk tabletów dla 
uczniów Szkó³ Podstawowych z terenu Gminy. 
Celem projektu jest zapewnienie uczniom 
mo¿liwoœci realizowania zdalnej nauki.

tablety 

dla naszych szkó³
Zakupione tablety z zestawem s³uchawkowym, 
przekazano do nastêpuj¹cych placówek:
 1.Szko³a Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera 
w Mariance, 05-300 Marianka – 10 sztuk
 2.Szko³a Podstawowa im. Rodziny Sa¿yñskich 
w Starej Niedzia³ce, ul. Mazowiecka 154,
05-300 Miñsk Mazowiecki – 10 sztuk
 3.Szko³a Podstawowa im. Ks. Antoniego 
Tyszki w Janowie, ul. Stra¿acka 18,
05-300 Janów – 10 sztuk
 4.Szko³a Podstawowa im. Kardyna³a Stefana 
Wyszyñskiego, ul. Po³udniowa 20,
05-300 Stojad³a – 10 sztuk
 5.Szko³a Podstawowa w Hucie Miñskiej z sie-
dzib¹ w CielechowiŸnie, Cielechowizna 1A, 
05-300 Cielechowizna – 10 sztuk
 6.Szko³a Podstawowa w Zamieniu, ul. Ko³-
bielska 34, 05-300 Zamienie – 10 sztuk
 7.Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Brzózem, ul. Szkolna 20, 05-300 Miñsk 
Mazowiecki – 10 sztuk
Ca³kowita wartoœæ projektu: 54 565,01 z³,
a wartoœæ dofinansowania: 54 565,01 z³
Mam nadziejê, ¿e zakupiony sprzêt u³atwi 
kontynuowanie nauki w systemie zdalnym tym 
uczniom, którzy do tej pory nie mogli aktywnie 
uczestniczyæ w zajêciach szkolnych.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Funkcjonowanie

25 7562500 Sekretariat
25 7562510 Drogi gminne
25 7562530 Gospodarka odpadami
25 7562540 Ochrona przyrody
25 7562511 Planowanie przestrzenne
25 7562531 Ochrona œrodowiska, gospodarka wodna
25 7562512 Dzia³alnoœæ gospodarcza, sprawy alkoholowe
25 7562513 Nieruchomoœci 
25 7562533 Geodezja
25 7562514 Ksiêgowoœæ podatkowa,wymiar podatku 
25 7562534 transportowego
25 7562544
25 7562516 Wymiar podatku od nieruchomoœci, rolnego, leœnego
25 7562536 Wymiar op³at za odpady komunale
25 7562517 Ewidencja ludnoœci
25 7562537 Dowody osobiste
25 7562523 Inwestycje
25 7562521 Zamówienia publiczne

WPROWADZA SIÊ KONIECZNOŒÆ

 TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA WIZYTY

KORESPONDENCJÊ PROSIMY KIEROWAÆ:
- na skrzynkê podawcz¹ ePUAP - /6i99j9rde7/skrytka
- na adres e - mail:  gmina@minskmazowiecki.pl
- poczt¹ tradycyjn¹
- do ustawionej w wejœciu urzêdu urny

G³osZiemiMiñskiej4

GZOEASGZOEAS

W zwi¹zku z og³oszonym stanem 
zagro¿enia epidemicznego 
Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki do odwo³ania 
funkcjonuje w godzinach:
od poniedzia³ku do czwartku  8:00  – 16:00, 
w pi¹tek  8:0 0  – 14:00

P A L E N I E W P I E C U
Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu 
ochrony œrodowiska Wójt Gminy przypomina, 
¿e od dnia 1.07.2018 roku na terenie naszej 
Gminy, jak i ca³ego Mazowsza zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ antysmogow¹ w piecach nie 
wolno spalaæ: mu³ów i flotokoncentratów 
wêglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem, wêgla brunatnego oraz paliw 
sta³ych produkowanych z wykorzystaniem tego 
wêgla, wêgla kamiennego w postaci sypkiej o 
uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawieraj¹cych bioma-
sê o wilgotnoœci w stanie roboczym powy¿ej 20 
proc. (np. mokrego drewna)
Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu: plastikowymi 
torbami i butelkami, ubraniami, opadami z gu-
my, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ 
kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim: 
wêglem kamiennym gruboziarnistym, ekogro-
szkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, 
drewnem sezonowanym
Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzeda-
wcy dowodów sprzeda¿y oraz dokumentów po-
twierdzaj¹cych parametry zakupionego paliwa 
(np. certyfikatu).

Terminy wymiany kot³ów, pieców, kominków 
w województwie mazowieckim:

- do 1 stycznia 2023 mieszkañcy województwa 
mazowieckiego musz¹ siê pozbyæ kot³ów nie 
spe³niaj¹cych wymogów emisyjnych ¿adnej z 
klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i 
kominków nie spe³niaj¹cych kryteriów emisji 
ekoprojektu.
- od 1 stycznia 2028 nie bêdzie mo¿na u¿ytko-
waæ kot³ów spe³niaj¹cych wymogi emisyjne 
klas 3 i 4 ww. normy.
- kot³y 5 klasy wg ww. normy mo¿na u¿ywaæ do 
koñca ich ¿ywotnoœci.
- do koñca 2022 kominki musz¹ zostaæ wymie-
nione, na takie, które spe³niaj¹ wymogi eko-
projektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpowied-
nie urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.



GOPSGOPS

GZGKGZGK

Gminny Oœrodek Pomocy Spo³ecznej 

Wprowadza siê formê kontaktu telefoniczn¹ lub e-mail:

pracownicy socjalni:       25 756 25 18, 25 756 48
Karta Du¿ej Rodzinny:    25 758 19 32
Bon ¿³obkowy:               25 756 25 24
Asystent rodziny:           605 979 404
Kierownik GOPS:            25 756 25 22
œwiadczenie wychowawcze ( 500+), œwiadczenia rodzinne,
fundusz alimentacyjny:  605 994 424
korenspondencjê prosimy kierowaæ:
gops@minskmazowiecki.pl
œwiadczenie wychowawcze( 500+), œwiadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny: 
gops.swiadczenia@minskmazowiecki.pl
pracownicy socjalni: gops.ps@minskmazowiecki.pl

Gminny Zak³ad Gospodarki Komunalnej w Miñsku Mazowieckim 
ogranicza kontakt osobisty pracowników GZGK z odbiorcami us³ug

Dlatego prosimy o kontakt telefoniczny lub e-mail:
Nr telefonu: 25 756 25 27 lub 25 756 25 28
e-mail: sekretariat@gzgk.pl

Gminny Zespó³ Obs³ugi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkó³ informuje, 
¿e sprawy szkó³ podstawowych i przedszkola z terenu Gminy Miñsk Mazowiecki, 
za³atwiane bêd¹ drog¹ e-mailow¹ lub osobiœcie po telefonicznym umówieniu
 wizyty w UG

kontakt telefoniczny : 25 756 25 70, 25 756 25 71, 25 756 25 72
e-mail: gzoeas@op.pl

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki 
od dnia 25 maja 

5G³osZiemiMiñskiej

W zwi¹zku z og³oszonym stanem epidemicz-
nym od 16 marca dzieci i m³odzie¿ nie 
uczêszczaj¹ do szkó³ i przedszkoli. Nie 
oznacza to jednak, ¿e nie realizuj¹ obowi¹zku 
szkolnego i wychowania przedszkolnego. 
Placówki oœwiatowe w Gminie Miñsk Mazo-
wiecki, funkcjonuj¹ w trybie zdalnego naucza-
nia. Organizacja czasu pracy w naszych jed-
nostkach oparta jest na planie lekcji. Nauczy-
ciele wykorzystuj¹ pocztê elektroniczn¹, 
dostêpne platformy edukacyjne, a w niektó-
rych przypadkach tak¿e kontakt telefoniczny.
Uczniowie klas IV-VIII otrzymuj¹ zakres treœci 
programowych oraz zadania do rozwi¹-zania. 
Dla dzieci w edukacji wczesnoszkolnej  i 
przedszkolnej przekazywane s¹ karty pracy 
oraz informacje dla rodziców. T¹ form¹ nau-
czania w miarê mo¿liwoœci objêto równie¿ 
uczniów o specjalnych potrzebach edukacyj-
nych. Nauczyciele s¹ do dyspozycji dzieci i ro-
dziców podczas zajêæ, zgodnie z obowi¹zu-
j¹cym planem lekcji oraz planem konsultacji. 
W miarê potrzeb komunikuj¹ siê ze swoimi 
uczniami i rodzicami równie¿ w innym czasie.  

W takiej formie zosta³ tak¿e przeprowadzony 
próbny egzamin dla uczniów klas ósmych.
Zdajemy sobie tak¿e sprawê, ¿e nowa rzeczy-
wistoœæ, w jakiej teraz funkcjonuj¹ nasze pla-
cówki oœwiatowe, wymaga równie¿ odpowied-
niego zabezpieczenia sprzêtowego. 
Dlatego te¿ Gmina Miñsk Mazowiecki w dniu 
8 kwietnia br. podpisa³a umowê o powierzenie 
grantu w ramach programu Operacyjnego Pol-
ska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Prioryte-
towej nr I „Powszechny dostêp do szybkiego 
Internetu” dzia³ania 1.1 „Wyeliminowanie te-
rytorialnych ró¿nic w mo¿liwoœci dostêpu do 
szerokopasmowego internetu o wysokich prze-
pustowoœciach dotycz¹c¹ realizacji projektu 
grantowego pod nazw¹ zdalna Szko³a – wspar-
cie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w syste-
mie kszta³cenia zdalnego. W ramach powy¿-
szej umowy Grantobiorca - Gmina Miñsk 
Mazowiecki otrzyma³a dofinansowanie w kwo-
cie 70 000 z³ na zakup 70 sztuk tabletów dla 
uczniów Szkó³ Podstawowych z terenu Gminy. 
Celem projektu jest zapewnienie uczniom 
mo¿liwoœci realizowania zdalnej nauki.

tablety 

dla naszych szkó³
Zakupione tablety z zestawem s³uchawkowym, 
przekazano do nastêpuj¹cych placówek:
 1.Szko³a Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera 
w Mariance, 05-300 Marianka – 10 sztuk
 2.Szko³a Podstawowa im. Rodziny Sa¿yñskich 
w Starej Niedzia³ce, ul. Mazowiecka 154,
05-300 Miñsk Mazowiecki – 10 sztuk
 3.Szko³a Podstawowa im. Ks. Antoniego 
Tyszki w Janowie, ul. Stra¿acka 18,
05-300 Janów – 10 sztuk
 4.Szko³a Podstawowa im. Kardyna³a Stefana 
Wyszyñskiego, ul. Po³udniowa 20,
05-300 Stojad³a – 10 sztuk
 5.Szko³a Podstawowa w Hucie Miñskiej z sie-
dzib¹ w CielechowiŸnie, Cielechowizna 1A, 
05-300 Cielechowizna – 10 sztuk
 6.Szko³a Podstawowa w Zamieniu, ul. Ko³-
bielska 34, 05-300 Zamienie – 10 sztuk
 7.Szko³a Podstawowa im. Marii Konopnickiej 
w Brzózem, ul. Szkolna 20, 05-300 Miñsk 
Mazowiecki – 10 sztuk
Ca³kowita wartoœæ projektu: 54 565,01 z³,
a wartoœæ dofinansowania: 54 565,01 z³
Mam nadziejê, ¿e zakupiony sprzêt u³atwi 
kontynuowanie nauki w systemie zdalnym tym 
uczniom, którzy do tej pory nie mogli aktywnie 
uczestniczyæ w zajêciach szkolnych.

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

Funkcjonowanie

25 7562500 Sekretariat
25 7562510 Drogi gminne
25 7562530 Gospodarka odpadami
25 7562540 Ochrona przyrody
25 7562511 Planowanie przestrzenne
25 7562531 Ochrona œrodowiska, gospodarka wodna
25 7562512 Dzia³alnoœæ gospodarcza, sprawy alkoholowe
25 7562513 Nieruchomoœci 
25 7562533 Geodezja
25 7562514 Ksiêgowoœæ podatkowa,wymiar podatku 
25 7562534 transportowego
25 7562544
25 7562516 Wymiar podatku od nieruchomoœci, rolnego, leœnego
25 7562536 Wymiar op³at za odpady komunale
25 7562517 Ewidencja ludnoœci
25 7562537 Dowody osobiste
25 7562523 Inwestycje
25 7562521 Zamówienia publiczne

WPROWADZA SIÊ KONIECZNOŒÆ

 TELEFONICZNEGO UMÓWIENIA WIZYTY

KORESPONDENCJÊ PROSIMY KIEROWAÆ:
- na skrzynkê podawcz¹ ePUAP - /6i99j9rde7/skrytka
- na adres e - mail:  gmina@minskmazowiecki.pl
- poczt¹ tradycyjn¹
- do ustawionej w wejœciu urzêdu urny

G³osZiemiMiñskiej4

GZOEASGZOEAS

W zwi¹zku z og³oszonym stanem 
zagro¿enia epidemicznego 
Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki do odwo³ania 
funkcjonuje w godzinach:
od poniedzia³ku do czwartku  8:00  – 16:00, 
w pi¹tek  8:0 0  – 14:00

P A L E N I E W P I E C U
Realizuj¹c obowi¹zek edukacyjny z zakresu 
ochrony œrodowiska Wójt Gminy przypomina, 
¿e od dnia 1.07.2018 roku na terenie naszej 
Gminy, jak i ca³ego Mazowsza zgodnie z obo-
wi¹zuj¹c¹ uchwa³¹ antysmogow¹ w piecach nie 
wolno spalaæ: mu³ów i flotokoncentratów 
wêglowych oraz mieszanek produkowanych z ich 
wykorzystaniem, wêgla brunatnego oraz paliw 
sta³ych produkowanych z wykorzystaniem tego 
wêgla, wêgla kamiennego w postaci sypkiej o 
uziarnieniu 0-3 mm, paliw zawieraj¹cych bioma-
sê o wilgotnoœci w stanie roboczym powy¿ej 20 
proc. (np. mokrego drewna)
Ponadto nie mo¿na paliæ w piecu: plastikowymi 
torbami i butelkami, ubraniami, opadami z gu-
my, bateriami, p³ynami wiórowymi.
Je¿eli Pañstwa domy ogrzewane s¹ za pomoc¹ 
kot³a na paliwo sta³e zaleca siê palenie w nim: 
wêglem kamiennym gruboziarnistym, ekogro-
szkiem, peletem, brykietem, biomas¹ drzewn¹, 
drewnem sezonowanym
Kupuj¹c opa³ nale¿y domagaæ siê od sprzeda-
wcy dowodów sprzeda¿y oraz dokumentów po-
twierdzaj¹cych parametry zakupionego paliwa 
(np. certyfikatu).

Terminy wymiany kot³ów, pieców, kominków 
w województwie mazowieckim:

- do 1 stycznia 2023 mieszkañcy województwa 
mazowieckiego musz¹ siê pozbyæ kot³ów nie 
spe³niaj¹cych wymogów emisyjnych ¿adnej z 
klas normy PN-EN 303-5:2012 oraz pieców i 
kominków nie spe³niaj¹cych kryteriów emisji 
ekoprojektu.
- od 1 stycznia 2028 nie bêdzie mo¿na u¿ytko-
waæ kot³ów spe³niaj¹cych wymogi emisyjne 
klas 3 i 4 ww. normy.
- kot³y 5 klasy wg ww. normy mo¿na u¿ywaæ do 
koñca ich ¿ywotnoœci.
- do koñca 2022 kominki musz¹ zostaæ wymie-
nione, na takie, które spe³niaj¹ wymogi eko-
projektu lub nale¿y je wyposa¿yæ w odpowied-
nie urz¹dzenia  ograniczaj¹ce emisjê py³u.
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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.

     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.

    WOREK ̄ Ó£TY

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.

     WOREK ZIELONY

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.

WOREK BR¥ZOWY

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)

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 CZARNY

Ministerstwo Œrodowiska, chc¹c poprawiæ efektywnoœæ segregacji od-
padów komunalnych, wyda³o rozporz¹dzenie w sprawie szczegó³o-
wego 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 
zielonego trafi szk³o, do ¿ó³tego  metale, tworzywa sztuczne oraz odpa-
dy opakowaniowe wielomateria³owe, a do br¹zowego odpady ulegaj¹-
ce biodegradacji np. resztki jedzenia. Rozporz¹dzenie na³o¿y³o równie¿ 
obowi¹zek oznakowania odpowiednim kolorem pojemników. W no-
wych regulacjach pojemnik na papier powinien byæ koloru nie-
bieskiego, opisany „Papier”, pojemnik na szk³o  koloru zielonego z na-
pisem „Szk³o”, pojemnik na odpady z metali, tworzyw sztucznych oraz 
opakowañ wielo-materia³owych  w kolorze ¿ó³tym z napisem „Metale  
i tworzywa sztuczne”, 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. Przemys³owej 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 pochodz¹ce z pielê-
gnacji 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 wy-
niku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: zanie-
czyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedze-
niowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, odpadów 
budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - powsta³e w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych pozwo-
lenia 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

ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA ZNI¯KI  
W OP£ACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

Trwa ju¿ drugi nabór wniosków o dofinanso-
wanie domowych instalacji PV. Z³o¿enie 
wniosku jest mo¿liwe na stronie gov.pl po 
zalogowaniu siê do panelu Mój GOV i wybra-
niu e-us³ugi „Skorzystaj z programu Mój 
pr¹d”. Ubiegaæ siê o czêœciow¹ refundacjê 
kosztów inwestycji mo¿e ka¿dy, kto w 
ubieg³ym lub ju¿ w tym roku zbudowa³, 
uruchomi³ i pod³¹czy³ do ogólnopolskiej sieci 
energetycznej PGE swoj¹ przydomow¹ 
instalacjê fotowoltaiczn¹.
Wystarczy przys³aæ wniosek.
Maksymalna kwota, jak¹ mo¿emy otrzymaæ to 
ok. 5 tys. z³. „Mój pr¹d” pokrywa do po³owy 
koszty zakupu i monta¿u mikro-instalacji foto-
woltaicznych. Program jest dofinansowany z bud-

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

Instalacja fotowoltaiczna w gospodar-
stwie domowym, jak¹ wybraæ

Warunkiem koniecznym planowania 
instalacji jest dobre nas³onecznienie po-
wierzchni na której maj¹ byæ montowane 
panel ogniw s³onecznych. Idea³em jest po-
wierzchnia dachu jedno lub dwu spado-
wego o k¹cie nachylenia po³aci nie wiêk-

oszej ni¿ 45  i po³o¿eniu w osi pó³noc-
po³udnie. Czyli, proœciej mówi¹c, jedna 
strona dachu jest skierowana dok³adnie na 
po³udnie. Warunkiem dodatkowym jest 
zapewnienie bezcieniowego oœwietlenia 
tej powierzchni przez promienie S³oñca. 
Drzewa rosn¹ce w pobli¿u domu nie 
powinny zacieniaæ dachu o ka¿dej porze 
dnia. Tylko taka orientacja paneli gwaran-
tuje osi¹gniêcie maksymalnej sprawnoœci 
elektrycznej. Oczywiœcie drobne odstêp-
stwa s¹ dopuszczalne, ale k³adzenie ogniw 
s³onecznych na dachu o takim nachylenie, 
¿e promienie padaj¹ce na powierzchnie 
robocze pod k¹tem kilku stopni nie ma 
sensu. Co mo¿na zrobiæ, je¿eli nasz dach 
jest niekorzystnie usytuowany? Zbudowaæ 
instalacjê na gruncie. Wystarczy kilka-
naœcie metrów kwadratowych powierz-
chni nie ocienionej przez drzewa lub 
budynki, na której mo¿emy postawiæ pa-
nele. Monta¿ jest jeszcze ³atwiejszy ni¿ na 
po³aci dachowej, a dodatkowy wiêkszy 
koszt okablowania bêdzie zrekompenso-
wany wiêksz¹ sprawnoœci¹ elektrowni. 

Jak zbudowaæ w³asn¹ 
elektrowniê s³oneczn¹?

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!

E-mobilnoœæ

Czym siê ró¿ni samochód elektryczny od kla-
sycznego samochodu z napêdem spalinowym? 
Tylko rodzajem napêdzaj¹cego silnika i oczywiœ-
cie paliwem. W e-samochodzie jest u¿yty silnik 
elektryczny. W dzisiejszych nowoczesnych au-
tach s¹ to z regu³y wielofazowe silniki asynchro-
niczne. •ród³em pr¹du dla nich jest bateria ogniw 
litowo-polimerowych, prawie takich samych jak 
te, które u¿ywamy w naszych smartfonach. Tylko 
bateria w samochodzie jest troszkê wiêksza. Pr¹d 
z akumulatorów jest dostarczany do silnika, lub 
silników, poprzez sterownik elektroniczny. To on 
odpowiada za odpowiednie sterowanie silnikiem 
trakcyjnym, w tym bardzo wa¿ne odzyskiwanie 
energii przy hamowaniu samochodu. Ta unika-
towa cecha e-pojazdów odró¿nia ca³kowicie 
napêd spalinowy od elektrycznego. Czêœæ energii, 
któr¹ w samochodzie klasycznym tracimy pod 
postaci¹ ciep³a wydzielanego w uk³adzie hamul-
cowym, w ekologicznym pojeŸdzie udaje siê 
odzyskiwaæ dziêki mo¿liwoœci pracy silnika elek-
trycznego w trybie pr¹dnicowym. Przyk³adem 
klasycznego samochodu napêdzanego tylko pr¹-
dem jest amerykañska „Tesla”. Dziœ ka¿dy licz¹cy 
siê na œwiatowym rynku producent samochodów 
ma w swojej ofercie przynajmniej jeden model z 
napêdem elektrycznym. Japoñska „Toyota” przez 
lata rozwija³a program budowy samochodów z 
napêdem mieszanym, tak zwanych hybryd. Pole-
ga to na jednoczesnym instalowaniu silnika 
elektrycznego z silnikiem spalinowym. Napêd 
elektryczny wspomaga napêd klasyczny, a wy-
mieniana ju¿ mo¿liwoœæ odzyskiwania czêœci 
energii i jej ponownego sk³adowania w akumu-
latorze daje w rezultacie znacz¹ce obni¿enie 
zu¿ycia paliw typu benzyna lub olej napêdowy. 
Ró¿nego rodzaje hybryd maj¹ wspóln¹ wadê - 
podwójny napêd zwiêksza i to znacznie koszty 
produkcji i tym samym ceny takich samochodów. 
Koszty przejazdu samochodem elektrycznym 
zale¿¹ od cen energii u¿ytej do uzupe³nienia 
akumulatorów. Przy ³adowaniu z instalaji 
domowej s¹ to kwoty wynosz¹ce 1/3 do 1/2 op³at 
za paliwa p³ynne.
Przy korzystaniu ze stacji do³adowañ prowadzo-
nych przez firmy energetyczne koszty te mog¹ 
znacz¹co przekroczyæ wydatki na paliwo¿erny 
samochód.

samochód

ograniczony zasiêg
bardzo wysoka cena zakupu
problemy z ³adowaniem

brak spalin
odzyskiwanie energii
dobre osi¹gi
komfort jazdy
niskie koszty ³adowania
z domowej ekoinstalacji

Opracowanie dzia³u - JMJ

-

+

elektryczny

100 km - koszt 20 - 60  z³*

* - podany koszt to tylko op³ata za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹

zielona gmina
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Opakowania kartonowe nale¿y posk³adaæ i powi¹zaæ, uk³adaæ obok 

worków.
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tworzyw sztucznych i szk³a. Nowoœci¹ w segregacji odpadów na terenie 
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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. Przemys³owej 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 pochodz¹ce z pielê-
gnacji 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 wy-
niku wycinki drzew. Odpady zielone nie mog¹ zawieraæ: zanie-
czyszczeñ natury nieorganicznej (ziemia, kamienie), resztek jedze-
niowych pochodzenia zwierzêcego, pozosta³oœci po spaleniu, odpadów 
budowlanych z remontów stanowi¹ce odpady komunalne - powsta³e w 
wyniku prowadzenia robót budowlanych nie wymagaj¹cych pozwo-
lenia 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

ZMIANY W ZASADACH PRZYZNAWANIA ZNI¯KI  
W OP£ACIE ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI 

Trwa ju¿ drugi nabór wniosków o dofinanso-
wanie domowych instalacji PV. Z³o¿enie 
wniosku jest mo¿liwe na stronie gov.pl po 
zalogowaniu siê do panelu Mój GOV i wybra-
niu e-us³ugi „Skorzystaj z programu Mój 
pr¹d”. Ubiegaæ siê o czêœciow¹ refundacjê 
kosztów inwestycji mo¿e ka¿dy, kto w 
ubieg³ym lub ju¿ w tym roku zbudowa³, 
uruchomi³ i pod³¹czy³ do ogólnopolskiej sieci 
energetycznej PGE swoj¹ przydomow¹ 
instalacjê fotowoltaiczn¹.
Wystarczy przys³aæ wniosek.
Maksymalna kwota, jak¹ mo¿emy otrzymaæ to 
ok. 5 tys. z³. „Mój pr¹d” pokrywa do po³owy 
koszty zakupu i monta¿u mikro-instalacji foto-
woltaicznych. Program jest dofinansowany z bud-

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

Instalacja fotowoltaiczna w gospodar-
stwie domowym, jak¹ wybraæ

Warunkiem koniecznym planowania 
instalacji jest dobre nas³onecznienie po-
wierzchni na której maj¹ byæ montowane 
panel ogniw s³onecznych. Idea³em jest po-
wierzchnia dachu jedno lub dwu spado-
wego o k¹cie nachylenia po³aci nie wiêk-

oszej ni¿ 45  i po³o¿eniu w osi pó³noc-
po³udnie. Czyli, proœciej mówi¹c, jedna 
strona dachu jest skierowana dok³adnie na 
po³udnie. Warunkiem dodatkowym jest 
zapewnienie bezcieniowego oœwietlenia 
tej powierzchni przez promienie S³oñca. 
Drzewa rosn¹ce w pobli¿u domu nie 
powinny zacieniaæ dachu o ka¿dej porze 
dnia. Tylko taka orientacja paneli gwaran-
tuje osi¹gniêcie maksymalnej sprawnoœci 
elektrycznej. Oczywiœcie drobne odstêp-
stwa s¹ dopuszczalne, ale k³adzenie ogniw 
s³onecznych na dachu o takim nachylenie, 
¿e promienie padaj¹ce na powierzchnie 
robocze pod k¹tem kilku stopni nie ma 
sensu. Co mo¿na zrobiæ, je¿eli nasz dach 
jest niekorzystnie usytuowany? Zbudowaæ 
instalacjê na gruncie. Wystarczy kilka-
naœcie metrów kwadratowych powierz-
chni nie ocienionej przez drzewa lub 
budynki, na której mo¿emy postawiæ pa-
nele. Monta¿ jest jeszcze ³atwiejszy ni¿ na 
po³aci dachowej, a dodatkowy wiêkszy 
koszt okablowania bêdzie zrekompenso-
wany wiêksz¹ sprawnoœci¹ elektrowni. 

Jak zbudowaæ w³asn¹ 
elektrowniê s³oneczn¹?

Program „Mój pr¹d”

nadal aktualny!

E-mobilnoœæ

Czym siê ró¿ni samochód elektryczny od kla-
sycznego samochodu z napêdem spalinowym? 
Tylko rodzajem napêdzaj¹cego silnika i oczywiœ-
cie paliwem. W e-samochodzie jest u¿yty silnik 
elektryczny. W dzisiejszych nowoczesnych au-
tach s¹ to z regu³y wielofazowe silniki asynchro-
niczne. •ród³em pr¹du dla nich jest bateria ogniw 
litowo-polimerowych, prawie takich samych jak 
te, które u¿ywamy w naszych smartfonach. Tylko 
bateria w samochodzie jest troszkê wiêksza. Pr¹d 
z akumulatorów jest dostarczany do silnika, lub 
silników, poprzez sterownik elektroniczny. To on 
odpowiada za odpowiednie sterowanie silnikiem 
trakcyjnym, w tym bardzo wa¿ne odzyskiwanie 
energii przy hamowaniu samochodu. Ta unika-
towa cecha e-pojazdów odró¿nia ca³kowicie 
napêd spalinowy od elektrycznego. Czêœæ energii, 
któr¹ w samochodzie klasycznym tracimy pod 
postaci¹ ciep³a wydzielanego w uk³adzie hamul-
cowym, w ekologicznym pojeŸdzie udaje siê 
odzyskiwaæ dziêki mo¿liwoœci pracy silnika elek-
trycznego w trybie pr¹dnicowym. Przyk³adem 
klasycznego samochodu napêdzanego tylko pr¹-
dem jest amerykañska „Tesla”. Dziœ ka¿dy licz¹cy 
siê na œwiatowym rynku producent samochodów 
ma w swojej ofercie przynajmniej jeden model z 
napêdem elektrycznym. Japoñska „Toyota” przez 
lata rozwija³a program budowy samochodów z 
napêdem mieszanym, tak zwanych hybryd. Pole-
ga to na jednoczesnym instalowaniu silnika 
elektrycznego z silnikiem spalinowym. Napêd 
elektryczny wspomaga napêd klasyczny, a wy-
mieniana ju¿ mo¿liwoœæ odzyskiwania czêœci 
energii i jej ponownego sk³adowania w akumu-
latorze daje w rezultacie znacz¹ce obni¿enie 
zu¿ycia paliw typu benzyna lub olej napêdowy. 
Ró¿nego rodzaje hybryd maj¹ wspóln¹ wadê - 
podwójny napêd zwiêksza i to znacznie koszty 
produkcji i tym samym ceny takich samochodów. 
Koszty przejazdu samochodem elektrycznym 
zale¿¹ od cen energii u¿ytej do uzupe³nienia 
akumulatorów. Przy ³adowaniu z instalaji 
domowej s¹ to kwoty wynosz¹ce 1/3 do 1/2 op³at 
za paliwa p³ynne.
Przy korzystaniu ze stacji do³adowañ prowadzo-
nych przez firmy energetyczne koszty te mog¹ 
znacz¹co przekroczyæ wydatki na paliwo¿erny 
samochód.

samochód

ograniczony zasiêg
bardzo wysoka cena zakupu
problemy z ³adowaniem

brak spalin
odzyskiwanie energii
dobre osi¹gi
komfort jazdy
niskie koszty ³adowania
z domowej ekoinstalacji

Opracowanie dzia³u - JMJ

-

+

elektryczny

100 km - koszt 20 - 60  z³*

* - podany koszt to tylko op³ata za zu¿yt¹ energiê elektryczn¹

zielona gmina



ul. Koœcielna 6, 05-300 Miñsk Mazowiecki
www.pogrzebybialkowski.pl

tel. 25 759 05 05, kom. 503 823 712

DOM POGRZEBOWY

Bia³kowskiB

Dziêki Pañstwa zaufaniu s³u¿ymy pomoc¹
w trudnych chwilach ¿a³oby

w Miñsku Mazowieckim i ca³ym powiecie od 20 lat 

lub wesprzyj wp³atê na subkonto
24 1600 1462 1030 9079 0000 0032

KRS 0000135274
Cel szczegó³owy - Zwierzaki z Miñska

ZWIERZAKI Z MIÑSKA

Miñsk Mazowiecki,ul. Traugutta 15

tel. 25 758 02 94,25 758 01 77

e-mail: pucharek@autograf.pl

STEMPLE, DATOWNIKI, IDENTYFIKATORY,

PUCHARY, STATUETKI, DYPLOMY,

MEDALE, PODZIÊKOWANIA

PIECZ¥TKI
TROFEA SPORTOWE

Jak szybko sprzedaæ
dom, mieszkanie, dzia³kê?

Pokazuj¹c swoj¹ ofertê 
na zdjêciu lotniczym!

Promocja na wykonanie  zdjêæ dla inwestorów indywidualnych
oraz  Biur Sprzeda¿y Nieruchomoœci

TERAZ jeden wylot

tylko 150 z³!
604 44 22 45 jacek@modelex.pl

Per³y
Ceramiki UE

2018

The Pearls
of Ceramics EU

ul. Pi³sudskiego 41/43
Miñsk Mazowiecki

tel. 602 292 006
www.argoag.pl

KOLEKCJA
VAKER

£AZIENKI

Miñsk Mazowiecki / PKP Anielina

tel. 602 503 240

2S P R Z E D A M  dzia³kê budowlan¹ - 800 m , media

M.M. ul. Spó³dzielcza 29
(przy rampie kolejowej)

tel. 606 614 190

czynne:
pon. - pt. 8 - 16, sobota 8 - 13

KA£USZYN ul. 1 Maja 74
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Dziêkowizna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 
ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku       
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z póŸn. zm.) 
zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y nr XV.146.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Dziêkowizna oraz 
o rozpoczêciu strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko skutków realizacji  ww. planu miejscowego.
Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub przes³aæ na 
podany wy¿ej adres, w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ wnioski wniesione za pomoc¹ elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 346):

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

na adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w termi-
nie do dnia  19 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki,
05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, tel. (25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub  za  pomoc¹ œrodków komunikacji   
elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres 
skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez 
rozpatrzenia.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z przetwarzaniem 
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, wojewodê, zarz¹d 
województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku 
prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów planistycznych, o których mowa w
ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1lit. g rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku 
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, 
je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”. W zwi¹zku z 
art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z 
przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 
informujê, ¿e:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w 
Urzêdzie Gminy wMiñsku Mazowieckim (ul. Che³moñskiego 14, 05- 300 Miñsk Mazowiecki, 
tel. 25756 25 00). 
2) Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora 
mo¿e siê Pani/Pan kontaktowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) poczt¹ tradycyjn¹ na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Che³moñskiego 14,
05-300 Miñsk Mazowiecki
b) poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu rozpatrzenia sk³adanych wniosków do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub rozpatrzenia uwag 

dotycz¹cych projektu tego planu (art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospo-
darowaniu przestrzennym tj. w celu realizacji praw oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z prze-
pisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy;
4) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez okres niezbêdny do realizacji ww. celu     
zuwzglêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.
6) Pani/Pana dane osobowych nie bêd¹ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmuj¹cy Uniê Europejsk¹, Norwegiê, Liechtenstein i Islandiê).
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostêpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym ¿e w przypadku gdy dane 
osobowe nie zosta³y zebrane od osoby, której dane dotycz¹, to realizacja prawa do informacji    
oŸródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przys³uguje, je¿eli niewp³ywa na ochronê  
praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano;
a) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), wsytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ¿e przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe. Nie przekazanie danych 
skutkowaæ bêdzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Pani/Pana dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych – firmie 
EXAR Krzysztof Parszewski Karolina Rychta s.c, z siedziba w £odzi przy ul. Senatorskiej 
24/26 piêtro I lok. A, a tak¿e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Janów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 
ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o 
œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283  z 
póŸn. zm.)   zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y nr XV.147.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci 
Janów oraz o rozpoczêciu strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko skutków realizacji  ww. planu miejscowego. Granice obszaru objêtego 
sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, lub przes³aæ na 
podany wy¿ej adres, wterminie do dnia 19 czerwca 2020 r. Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ wnioski wniesione za pomoc¹ elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 346):

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

na adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane  w ter-
minie do dnia  19 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki,
05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, tel. (25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do  protoko³u lub za  pomoc¹  œrodków komunikacji   
elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres 
skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez 
rozpatrzenia.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z przetwarzaniem 
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, wojewodê, zarz¹d 
województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku 
prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów planistycznych, o których mowa w
ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1lit. g rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku 
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, 
je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”. W zwi¹zku z 
art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z 
przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 
informujê, ¿e:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w 
Urzêdzie Gminy wMiñsku Mazowieckim (ul. Che³moñskiego 14, 05- 300 Miñsk Mazowiecki, 
tel. 25756 25 00). 
2) Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora 
mo¿e siê Pani/Pan kontaktowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) poczt¹ tradycyjn¹ na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Che³moñskiego 14,
05-300 Miñsk Mazowiecki
b) poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu rozpatrzenia sk³adanych wniosków do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub rozpatrzenia uwag 

dotycz¹cych projektu tego planu (art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospo-
darowaniu przestrzennym tj. w celu realizacji praw oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z prze-
pisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy;
4) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez okres niezbêdny do realizacji ww. celu     
zuwzglêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.
6) Pani/Pana dane osobowych nie bêd¹ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmuj¹cy Uniê Europejsk¹, Norwegiê, Liechtenstein i Islandiê).
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostêpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym ¿e w przypadku gdy dane 
osobowe nie zosta³y zebrane od osoby, której dane dotycz¹, to realizacja prawa do informacji    
oŸródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przys³uguje, je¿eli niewp³ywa na ochronê  
praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano;
a) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), wsytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ¿e przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe. Nie przekazanie danych 
skutkowaæ bêdzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Pani/Pana dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych – firmie 
EXAR Krzysztof Parszewski Karolina Rychta s.c, z siedziba w £odzi przy ul. Senatorskiej 
24/26 piêtro I lok. A, a tak¿e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Dziêkowizna

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 
ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku       
i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z póŸn. zm.) 
zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y nr XV.146.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Dziêkowizna oraz 
o rozpoczêciu strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko skutków realizacji  ww. planu miejscowego.
Granice obszaru objêtego sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14 lub przes³aæ na 
podany wy¿ej adres, w terminie do dnia 19 czerwca 2020 r. Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ wnioski wniesione za pomoc¹ elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 346):

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

na adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w termi-
nie do dnia  19 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki,
05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, tel. (25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u lub  za  pomoc¹ œrodków komunikacji   
elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres 
skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez 
rozpatrzenia.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z przetwarzaniem 
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, wojewodê, zarz¹d 
województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku 
prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów planistycznych, o których mowa w
ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1lit. g rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku 
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, 
je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”. W zwi¹zku z 
art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z 
przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 
informujê, ¿e:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w 
Urzêdzie Gminy wMiñsku Mazowieckim (ul. Che³moñskiego 14, 05- 300 Miñsk Mazowiecki, 
tel. 25756 25 00). 
2) Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora 
mo¿e siê Pani/Pan kontaktowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) poczt¹ tradycyjn¹ na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Che³moñskiego 14,
05-300 Miñsk Mazowiecki
b) poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu rozpatrzenia sk³adanych wniosków do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub rozpatrzenia uwag 

dotycz¹cych projektu tego planu (art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospo-
darowaniu przestrzennym tj. w celu realizacji praw oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z prze-
pisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy;
4) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez okres niezbêdny do realizacji ww. celu     
zuwzglêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.
6) Pani/Pana dane osobowych nie bêd¹ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmuj¹cy Uniê Europejsk¹, Norwegiê, Liechtenstein i Islandiê).
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostêpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym ¿e w przypadku gdy dane 
osobowe nie zosta³y zebrane od osoby, której dane dotycz¹, to realizacja prawa do informacji    
oŸródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przys³uguje, je¿eli niewp³ywa na ochronê  
praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano;
a) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), wsytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ¿e przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe. Nie przekazanie danych 
skutkowaæ bêdzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Pani/Pana dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych – firmie 
EXAR Krzysztof Parszewski Karolina Rychta s.c, z siedziba w £odzi przy ul. Senatorskiej 
24/26 piêtro I lok. A, a tak¿e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa.

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W i e œ c i z n a s z e j g m i n y

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Janów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 
ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 39 ust. 1, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o 
œrodowisku i jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283  z 
póŸn. zm.)   zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y nr XV.147.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie 
przyst¹pienia do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci 
Janów oraz o rozpoczêciu strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko skutków realizacji  ww. planu miejscowego. Granice obszaru objêtego 
sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, lub przes³aæ na 
podany wy¿ej adres, wterminie do dnia 19 czerwca 2020 r. Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ wnioski wniesione za pomoc¹ elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 346):

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

na adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane  w ter-
minie do dnia  19 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki,
05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, tel. (25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do  protoko³u lub za  pomoc¹  œrodków komunikacji   
elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres 
skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez 
rozpatrzenia.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z przetwarzaniem 
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, wojewodê, zarz¹d 
województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku 
prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów planistycznych, o których mowa w
ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1lit. g rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku 
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, 
je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”. W zwi¹zku z 
art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z 
przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 
informujê, ¿e:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w 
Urzêdzie Gminy wMiñsku Mazowieckim (ul. Che³moñskiego 14, 05- 300 Miñsk Mazowiecki, 
tel. 25756 25 00). 
2) Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora 
mo¿e siê Pani/Pan kontaktowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) poczt¹ tradycyjn¹ na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Che³moñskiego 14,
05-300 Miñsk Mazowiecki
b) poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu rozpatrzenia sk³adanych wniosków do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub rozpatrzenia uwag 

dotycz¹cych projektu tego planu (art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospo-
darowaniu przestrzennym tj. w celu realizacji praw oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z prze-
pisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy;
4) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez okres niezbêdny do realizacji ww. celu     
zuwzglêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.
6) Pani/Pana dane osobowych nie bêd¹ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmuj¹cy Uniê Europejsk¹, Norwegiê, Liechtenstein i Islandiê).
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostêpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym ¿e w przypadku gdy dane 
osobowe nie zosta³y zebrane od osoby, której dane dotycz¹, to realizacja prawa do informacji    
oŸródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przys³uguje, je¿eli niewp³ywa na ochronê  
praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano;
a) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), wsytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ¿e przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe. Nie przekazanie danych 
skutkowaæ bêdzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Pani/Pana dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych – firmie 
EXAR Krzysztof Parszewski Karolina Rychta s.c, z siedziba w £odzi przy ul. Senatorskiej 
24/26 piêtro I lok. A, a tak¿e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa.
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ZREZYGNUJ Z NA£OGÓW, MYŒL DYNAMICZNIE,

UPRAWIAJ SPORTY, WZMACNIAJ SIÊ FIZYCZNIE

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki

• Bezp³atna linia pomocy dla dzieci i m³odzie¿y - 116 111

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

• Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania - 801 199 990

• Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148

• Pomarañczowa Linia dla Rodziców Pij¹cych Dzieci - 801140068

• Telefon Stop Przemocy

   dla dzieci i m³odzie¿y oraz ich Rodziców - 801 120 002

• Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988

• Telefon Zaufania dla Kobiet  -22 635 93 92

• Niebieska Linia dla ofiar przemocy - 800 120 002

• Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12

• Fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê - 116 111

WA¯NE  OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY  POMOCOWE

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Ignaców i Janów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 
ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku  i 
jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z póŸn. zm.) 
zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y nr XV.145.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci  miejscowoœci Ignaców i Janów  
oraz o rozpoczêciu strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego. Granice obszaru objêtego 
sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, lub przes³aæ na 
podany wy¿ej adres, wterminie do dnia 19 czerwca 2020 r. Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ wnioski wniesione za pomoc¹ elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 346):

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

na adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w ter-
minie do dnia  19 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, 
tel. (25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u  lub za pomoc¹ œrodków  komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich   
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki          
na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez 
rozpatrzenia.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z przetwarzaniem 
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, wojewodê, zarz¹d 
województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku 
prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów planistycznych, o których mowa w
ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1lit. g rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku 
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, 
je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”. W zwi¹zku z 
art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z 
przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 
informujê, ¿e:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w 
Urzêdzie Gminy wMiñsku Mazowieckim (ul. Che³moñskiego 14, 05- 300 Miñsk Mazowiecki, 
tel. 25756 25 00). 
2) Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora 
mo¿e siê Pani/Pan kontaktowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) poczt¹ tradycyjn¹ na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Che³moñskiego 14,
05-300 Miñsk Mazowiecki
b) poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu rozpatrzenia sk³adanych wniosków do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub rozpatrzenia uwag 

dotycz¹cych projektu tego planu (art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospo-
darowaniu przestrzennym tj. w celu realizacji praw oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z prze-
pisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy;
4) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez okres niezbêdny do realizacji ww. celu     
zuwzglêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.
6) Pani/Pana dane osobowych nie bêd¹ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmuj¹cy Uniê Europejsk¹, Norwegiê, Liechtenstein i Islandiê).
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostêpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym ¿e w przypadku gdy dane 
osobowe nie zosta³y zebrane od osoby, której dane dotycz¹, to realizacja prawa do informacji    
oŸródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przys³uguje, je¿eli niewp³ywa na ochronê  
praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano;
a) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), wsytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ¿e przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe. Nie przekazanie danych 
skutkowaæ bêdzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Pani/Pana dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych – firmie 
EXAR Krzysztof Parszewski Karolina Rychta s.c, z siedziba w £odzi przy ul. Senatorskiej 
24/26 piêtro I lok. A, a tak¿e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa.

Ta szczególna forma pomocy skierowana jest 
do osób w kryzysie emocjonalnym, które Ÿle 
znosz¹ odosobnienie, odczuwaj¹ stres lub lêk 
wywo³any sytuacj¹ zagro¿enia epidemiolo-
gicznego. W takiej sytuacji wystarczy zadzwo-
niæ pod bezp³atny, ca³odobowy numer Telefo-
nicznej Informacji Pacjenta i poprosiæ o po³¹-
cznie z psychologiem. Specjalista w trakcie 
telefonicznej rozmowy, przeprowadzi konsul-
tacjê oraz w razie potrzeby wska¿e dalsz¹ 
œcie¿kê postêpowania np. koniecznoœæ konsul-
tacji psychiatrycznej lub diagnozy pod k¹tem 
ewentualnej terapii.
Psychologowie, dy¿uruj¹cy w ramach Telefo-
nicznej Informacji Pacjenta, s¹ dostêpni przez 
ca³¹ dobê, siedem dni w tygodniu.
Wsparciem bêd¹ równie¿ s³u¿yæ psycholo-
gowie PZU Zdrowie, którzy posiadaj¹ bogate 

doœwiadczenie w udzielaniu zdalnej pomocy 
psychologicznej.
Telefoniczna Informacja Pacjenta - infolinia, 
pod numerem której mo¿na uzyskaæ wszystkie 
niezbêdne informacje o postêpowaniu w sytu-
acji podejrzenia zaka¿enia koronawirusem, jest 
od pocz¹tku epidemii jednym z g³ównych 
narzêdzi komunikacji. Do tej pory konsul-
tanci odebrali rekordowa liczbê - ponad pó³ 
miliona po³¹czeñ, z czego 300 tysiêcy doty-
czy³o kwestii zwi¹zanych z SARS-CoV-2.
Od pocz¹tku funkcjonowania infolinii liczba 
telefonów wzrasta³a z tygodnia na tydzieñ, 
dlatego te¿, aby zachowaæ p³ynnoœæ odbiera-
nych po³¹czeñ sukcesywnie zwiêkszano liczbê 
konsultantów. Pocz¹tkowo by³o ich ok. 100, 
teraz w szczytowych godzinach telefony od-
biera ponad 300 osób. Wsparciem s³u¿¹ 

Pomoc¹ psychologiczn¹ dla osób w kryzysie 
zwi¹zanym z zagro¿eniem epidemicznym 
czy kwarantann¹ s³u¿¹ psychologowie, 
którzy dy¿uruj¹ pod numerem Telefonicznej 
Informacji Pacjenta. Dzwoni¹c pod bez-
p³atny numer 800-190-590 mo¿emy 
poprosiæ o przekierowanie rozmowy do dy-
¿uruj¹cego przez ca³¹ dobê psychologa.

pracownicy call center innych instytucji oraz 
firm. Ju¿ wkrótce do tego grona do³¹czy grupa 
kilkudziesiêciu wolontariuszy Polskiej Fede-
racji Szpitali, która bêdzie wspieraæ funk-
cjonowanie Telefonicznej Informacji Pacjenta, 
udzielaj¹c odpowiedzi na pytania dotycz¹ce 
SARS-CoV-2.
Po³¹czenie z Telefoniczn¹ Informacj¹ Pacjenta 
jest bezp³atne, a z konsultantami mo¿na po³¹-
czyæ siê przez ca³¹ dobê, siedem dni w tygo-
dniu. Do dyspozycji pacjentów jest równie¿ 
czat z konsultantem, obs³uga w jêzyku angiel-
skim a tak¿e wideorozmowa z t³umaczem 
jêzyka migowego.

Zadzwoñ  800 190 590

Przedruk ze strony:
Https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/calodobowe-wsparcie-psychologiczne-w-ramach-telefonicznej-informacji-pacjenta,7697.html

NFZ oferuje ca³odobowe
wsparcie psychologiczne w ramach

Telefonicznej Informacji Pacjenta
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ZREZYGNUJ Z NA£OGÓW, MYŒL DYNAMICZNIE,

UPRAWIAJ SPORTY, WZMACNIAJ SIÊ FIZYCZNIE

Gminna Komisja Rozwi¹zywania Problemów Alkoholowych

Urz¹d Gminy Miñsk Mazowiecki

• Bezp³atna linia pomocy dla dzieci i m³odzie¿y - 116 111

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

• Narkotyki-Narkomania Ogólnopolski Telefon Zaufania - 801 199 990

• Policyjny Telefon Zaufania - 800 120 148

• Pomarañczowa Linia dla Rodziców Pij¹cych Dzieci - 801140068

• Telefon Stop Przemocy

   dla dzieci i m³odzie¿y oraz ich Rodziców - 801 120 002

• Telefon Zaufania Obrony Praw Dziecka - 054 988

• Telefon Zaufania dla Kobiet  -22 635 93 92

• Niebieska Linia dla ofiar przemocy - 800 120 002

• Telefon Zaufania Rzecznika Praw Dziecka - 800 12 12 12

• Fundacja Dajemy Dzieciom Si³ê - 116 111

WA¯NE  OGÓLNOPOLSKIE TELEFONY  POMOCOWE

OG£OSZENIE WÓJTA GMINY MIÑSK MAZOWIECKI
o przyst¹pieniu do sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki

obejmuj¹cego czêœci miejscowoœci Ignaców i Janów

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 293) oraz art. 39 
ust. 1 w zwi¹zku z art. 21 ust. 2 pkt 2, art. 40, art. 46 pkt 1, art. 54 ust. 2 ustawy z dnia 3 paŸdziernika 2008 r. o udostêpnianiu informacji o œrodowisku  i 
jego ochronie, udziale spo³eczeñstwa w ochronie œrodowiska oraz o ocenach oddzia³ywania na œrodowisko (tj. Dz. U. z 2020r. poz. 283 z póŸn. zm.) 
zawiadamiam o podjêciu przez Radê Gminy Miñsk Mazowiecki uchwa³y nr XV.145.2020 z dnia 27 lutego 2020 r. w sprawie przyst¹pienia do 
sporz¹dzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Miñsk Mazowiecki obejmuj¹cego czêœci  miejscowoœci Ignaców i Janów  
oraz o rozpoczêciu strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko skutków realizacji ww. planu miejscowego. Granice obszaru objêtego 
sporz¹dzeniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego okreœla za³¹cznik graficzny do uchwa³y.
Zainteresowani mog¹ sk³adaæ wnioski do ww. planu miejscowego.
Wnioski nale¿y sk³adaæ na piœmie w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, lub przes³aæ na 
podany wy¿ej adres, wterminie do dnia 19 czerwca 2020 r. Wniosek powinien zawieraæ nazwisko, imiê, nazwê i adres wnioskodawcy, przedmiot 
wniosku oraz oznaczenie nieruchomoœci, której dotyczy. Jako wniesione na piœmie uznaje siê równie¿ wnioski wniesione za pomoc¹ elektronicznej 
skrzynki podawczej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji dzia³alnoœci podmiotów realizuj¹cych zadania publiczne 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 346):

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

na adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Wnioski dotycz¹ce prognozy oddzia³ywania na œrodowisko w ramach strategicznej oceny oddzia³ywania na œrodowisko mog¹ byæ sk³adane w ter-
minie do dnia  19 czerwca 2020 r. w siedzibie Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki, 05-300 Miñsk Mazowiecki, ul. Che³moñskiego 14, 
tel. (25) 756 25 11, w formie pisemnej, ustnej do protoko³u  lub za pomoc¹ œrodków  komunikacji elektronicznej bez koniecznoœci opatrywania ich   
kwalifikowanym podpisem elektronicznym. na adres email: gmina@minskmazowiecki.pl lub adres skrytki Urzêdu Gminy Miñsk Mazowiecki          
na ePUAP: /6i99j9rde7/skrytka.
Organem w³aœciwym do rozpatrzenia wniosków i uwag jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki.Wnioski nie spe³niaj¹ce ww. warunków pozostawi siê bez 
rozpatrzenia.

Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki
Antoni Janusz Piechoski

Jednoczeœnie informujê o ograniczeniu, o którym mowa w art. 8a ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 
2003 r. o planowaniu izagospodarowaniu przestrzennym (tj. „W zwi¹zku z przetwarzaniem 
przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta, marsza³ka województwa, wojewodê, zarz¹d 
województwa albo zarz¹d zwi¹zku metropolitalnego danych osobowych, uzyskanych w toku 
prowadzenia postêpowañ dotycz¹cych sporz¹dzania aktów planistycznych, o których mowa w
ustawie, prawo, o którym mowa w art. 15 ust. 1lit. g rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i
Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku 
zprzetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporz¹dzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119 
z 04.05.2016, str. 1, z póŸn. zm.), zwanego dalej „rozporz¹dzeniem 2016/679”, przys³uguje, 
je¿eli nie wp³ywa na ochronê praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano”. W zwi¹zku z 
art. 17a ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, 
realizuj¹c wymogi art. 13 ust. 1 i 2 Rozporz¹dzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w zwi¹zku z 
przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przep³ywu takich danych oraz 
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L. z2016r. Nr 119, s.1 ze zm.) - dalej: „RODO” 
informujê, ¿e:
1) Administratorem Pani/Pana danych jest Wójt Gminy Miñsk Mazowiecki z siedzib¹ w 
Urzêdzie Gminy wMiñsku Mazowieckim (ul. Che³moñskiego 14, 05- 300 Miñsk Mazowiecki, 
tel. 25756 25 00). 
2) Z Inspektorem Ochrony Danych (zwanym dalej „IOD”) wyznaczonym przez Administratora 
mo¿e siê Pani/Pan kontaktowaæ w nastêpuj¹cy sposób:
a) poczt¹ tradycyjn¹ na adres: Inspektor Ochrony Danych, ul. Che³moñskiego 14,
05-300 Miñsk Mazowiecki
b) poczt¹ elektroniczn¹ na adres e-mail: iod@minskmazowiecki.pl
3) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane w celu rozpatrzenia sk³adanych wniosków do
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy lub rozpatrzenia uwag 

dotycz¹cych projektu tego planu (art. 17 Ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu izagospo-
darowaniu przestrzennym tj. w celu realizacji praw oraz obowi¹zków wynikaj¹cych z prze-
pisów prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) w zw. z art. 17a pkt. 2 Ustawy;
4) Pani/Pana dane osobowe bêd¹ przetwarzane przez okres niezbêdny do realizacji ww. celu     
zuwzglêdnieniem okresów przechowywania okreœlonych w przepisach szczególnych, w tym 
przepisów archiwalnych.
5) Pani/Pana dane osobowe nie podlegaj¹ zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym 
profilowaniu.
6) Pani/Pana dane osobowych nie bêd¹ przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy 
(obejmuj¹cy Uniê Europejsk¹, Norwegiê, Liechtenstein i Islandiê).
7) Posiada Pani/Pan prawo do:
a) dostêpu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii – z tym ¿e w przypadku gdy dane 
osobowe nie zosta³y zebrane od osoby, której dane dotycz¹, to realizacja prawa do informacji    
oŸródle ich pozyskania (art. 15 ust. 1 lit. g RODO) przys³uguje, je¿eli niewp³ywa na ochronê  
praw i wolnoœci osoby, od której dane te pozyskano;
a) sprostowania (poprawiania) swoich danych osobowych;
b) ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
c) wniesienia skargi do Prezesa Urzêdu Ochrony Danych Osobowych (ul. Stawki 2, 00-193 
Warszawa), wsytuacji, gdy uzna Pani/Pan, ¿e przetwarzanie danych osobowych narusza 
przepisy ogólnego rozporz¹dzenia o ochronie danych osobowych (RODO);
8) Podanie przez Pani¹/Pana danych osobowych jest obowi¹zkowe. Nie przekazanie danych 
skutkowaæ bêdzie brakiem realizacji celu, o którym mowa w punkcie 3.
9) Pani/Pana dane mog¹ zostaæ przekazane podmiotom zewnêtrznym na podstawie umowy 
powierzenia przetwarzania danych osobowych – firmie 
EXAR Krzysztof Parszewski Karolina Rychta s.c, z siedziba w £odzi przy ul. Senatorskiej 
24/26 piêtro I lok. A, a tak¿e podmiotom lub organom uprawnionym na podstawie przepisów 
prawa.

Ta szczególna forma pomocy skierowana jest 
do osób w kryzysie emocjonalnym, które Ÿle 
znosz¹ odosobnienie, odczuwaj¹ stres lub lêk 
wywo³any sytuacj¹ zagro¿enia epidemiolo-
gicznego. W takiej sytuacji wystarczy zadzwo-
niæ pod bezp³atny, ca³odobowy numer Telefo-
nicznej Informacji Pacjenta i poprosiæ o po³¹-
cznie z psychologiem. Specjalista w trakcie 
telefonicznej rozmowy, przeprowadzi konsul-
tacjê oraz w razie potrzeby wska¿e dalsz¹ 
œcie¿kê postêpowania np. koniecznoœæ konsul-
tacji psychiatrycznej lub diagnozy pod k¹tem 
ewentualnej terapii.
Psychologowie, dy¿uruj¹cy w ramach Telefo-
nicznej Informacji Pacjenta, s¹ dostêpni przez 
ca³¹ dobê, siedem dni w tygodniu.
Wsparciem bêd¹ równie¿ s³u¿yæ psycholo-
gowie PZU Zdrowie, którzy posiadaj¹ bogate 

doœwiadczenie w udzielaniu zdalnej pomocy 
psychologicznej.
Telefoniczna Informacja Pacjenta - infolinia, 
pod numerem której mo¿na uzyskaæ wszystkie 
niezbêdne informacje o postêpowaniu w sytu-
acji podejrzenia zaka¿enia koronawirusem, jest 
od pocz¹tku epidemii jednym z g³ównych 
narzêdzi komunikacji. Do tej pory konsul-
tanci odebrali rekordowa liczbê - ponad pó³ 
miliona po³¹czeñ, z czego 300 tysiêcy doty-
czy³o kwestii zwi¹zanych z SARS-CoV-2.
Od pocz¹tku funkcjonowania infolinii liczba 
telefonów wzrasta³a z tygodnia na tydzieñ, 
dlatego te¿, aby zachowaæ p³ynnoœæ odbiera-
nych po³¹czeñ sukcesywnie zwiêkszano liczbê 
konsultantów. Pocz¹tkowo by³o ich ok. 100, 
teraz w szczytowych godzinach telefony od-
biera ponad 300 osób. Wsparciem s³u¿¹ 

Pomoc¹ psychologiczn¹ dla osób w kryzysie 
zwi¹zanym z zagro¿eniem epidemicznym 
czy kwarantann¹ s³u¿¹ psychologowie, 
którzy dy¿uruj¹ pod numerem Telefonicznej 
Informacji Pacjenta. Dzwoni¹c pod bez-
p³atny numer 800-190-590 mo¿emy 
poprosiæ o przekierowanie rozmowy do dy-
¿uruj¹cego przez ca³¹ dobê psychologa.

pracownicy call center innych instytucji oraz 
firm. Ju¿ wkrótce do tego grona do³¹czy grupa 
kilkudziesiêciu wolontariuszy Polskiej Fede-
racji Szpitali, która bêdzie wspieraæ funk-
cjonowanie Telefonicznej Informacji Pacjenta, 
udzielaj¹c odpowiedzi na pytania dotycz¹ce 
SARS-CoV-2.
Po³¹czenie z Telefoniczn¹ Informacj¹ Pacjenta 
jest bezp³atne, a z konsultantami mo¿na po³¹-
czyæ siê przez ca³¹ dobê, siedem dni w tygo-
dniu. Do dyspozycji pacjentów jest równie¿ 
czat z konsultantem, obs³uga w jêzyku angiel-
skim a tak¿e wideorozmowa z t³umaczem 
jêzyka migowego.

Zadzwoñ  800 190 590

Przedruk ze strony:
Https://www.nfz.gov.pl/aktualnosci/aktualnosci-centrali/calodobowe-wsparcie-psychologiczne-w-ramach-telefonicznej-informacji-pacjenta,7697.html

NFZ oferuje ca³odobowe
wsparcie psychologiczne w ramach

Telefonicznej Informacji Pacjenta

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH
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B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i Wybra³a: Wies³awa Leszczyñska-Buczek

 Policjanci w boju, Katarzyna Puzyñska, 
Warszawa : Prószyñski Media, 2020.

Granaty, karabiny, broñ krótka, desanty ze œmig³owca, szturmowanie budynków. Policyjnym antyterrorystom zlecane jest 
zatrzymywanie najgroŸniejszych i najbardziej okrutnych przestêpców. Strzelaniny, wojny gangów, zamachy, odbijanie 
zak³adników to ich ¿ywio³. Codzienne mordercze treningi przygotowuj¹ ich do tego, ¿eby stawiæ czo³o najgorszemu. 
Tymczasem w domu czeka ¿ona. Pe³na niepokoju, bo przecie¿ m¹¿ mo¿e nie wróciæ z akcji. Jak swoj¹ s³u¿bê widz¹ policjanci? 
Jak postrzegaj¹ j¹ ich partnerki? Odwa¿ysz siê wejœæ w œwiat policyjnych komandosów?
Opis pochodzi od wydawcy.

Kobieta mojego mê¿a, Gill Paul,
Kraków : Mando, copyright 2020.

1911. Mary i Wallis poznaj¹ siê na letnim obozie. Ich przyjaŸñ przetrwa wiele trudnych momentów, dopóki nie zostanie rozbita 
przez jedn¹ niewybaczaln¹ zdradê. 1997. Alex i Rachel jad¹ taksówk¹ do restauracji w Pary¿u. Zapowiada siê romantyczny 
wieczór zarêczynowy. Niespodziewanie samochód zatrzymuje siê. Na drodze jest t³um reporterów. Alex powodowany 
dziennikarsk¹ ciekawoœci¹ wybiega zobaczyæ, co siê sta³o. Okazuje siê, ¿e wypadek mia³a ksiê¿na Diana. Powieœæ inspirowana 
prawdziwym ¿yciem Wallis Simpson. Opis pochodzi od wydawcy.

Zwyczajny tydzieñ z rodzin¹ Janssonów, Martin Widmark, Petter Lidbeck,
Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2020.

Ten tydzieñ bêdzie inny ni¿ wszystkie pozosta³e! Który doros³y nie chce czasem znów byæ dzieckiem? Pozbyæ siê obowi¹zków 
i nie braæ za nic odpowiedzialnoœci? A które dziecko nie marzy o tym, ¿eby ju¿ byæ starszym? Samodzielnie decydowaæ i robiæ 
wszystko, co jest zabronione dzieciom? Poznaj zakrêcon¹ rodzinê Janssonów, w której doroœli i dzieci zamienili siê rolami. 
Ciep³a, zabawna i momentami nieco... dziwaczna opowieœæ Martina Widmarka, autora popularnych serii. Idealna do 
wspólnego g³oœnego czytania (i g³oœnego œmiania).
Opis pochodzi od wydawcy.

Od 20 maja zapraszamy do ZOO. Najpierw otwarte bêd¹ tylko wybiegi 
zewnêtrzne, bez pawilonów. W trosce o odwiedzaj¹cych zamkniêty jest 
te¿ plac zabaw. Plan zak³ada, ¿e jeœli ruch bêdzie niedu¿y, a to mo¿liwe, 
w poniedzia³ek bêd¹ otwierane kolejne budynki: akwarium i ptaszarnie, 
póŸniej herpetarium.
We wszystkich tych pawilonach bêdzie obowi¹zywa³ jednokierunkowy 
ruch zwiedzaj¹cych. 
Tymczasem podczas dwumiesiêcznego zamkniêcia na wybiegach przy-
by³o sporo mieszkañców. Wiosna to okres narodzin m³odych, których  
w tym roku pojawi³o siê wyj¹tkowo du¿o.
Opiekunów zaskoczy³a gepardzica Wilma, która w pustym zoo pozwoli-
³a sobie na poród pod go³ym niebem. Cztery m³ode przysz³y na œwiat na 
œrodku wybiegu znajduj¹cego siê przy alei g³ównej. Choæ gepardy rodz¹ 
siê w Warszawie doœæ czêsto (w sumie na œwiat przysz³o tu ju¿ ponad 20 
m³odych), to samica przed porodem zawsze zaszywa³a siê w swoim 
pawilonie. Oprócz gepardów urodzi³y siê te¿ wilki grzywiaste (pampa-
sowce), oryksy, jelenie sika, lemury, a ostatnio wydry.
Brak goœci podobno doskwiera³ ma³pom. – Nudzi³y siê trochê, bo lubi¹ 
obserwowaæ ludzi, jak ci¹gle coœ siê zmienia przed wybiegiem. 
Pielêgniarze dbali, ¿eby ma³py mia³y ca³y czas jakieœ atrakcje.

Zapraszamy od godziny 9:00 do 18:00 w dni robocze 
i do 19:00 w weekendy i œwiêta. Za bilety w kasie ZOO najlepiej zap³aciæ kart¹. 
Mo¿na te¿ nabyæ je on-line oraz przez aplikacjê P³atnoœci mobilne mPay .
Jednoczeœnie na terenie ogrodu bêdzie mog³o siê znajdowaæ do 3000 osób.
Otwarte bêd¹ dwa wejœcia: od ul. Ratuszowej i Mostu Gdañskiego.
Przy ka¿dym wejœciu bêdzie czynne tylko jedno okienko kasowe.

Do ZOObaczenia

Warszawskie ZOO - zaprasza...

Bez ludzi ma³py siê nudz¹, ale inne zwierzêta 
spokojnie odchowuj¹ wyj¹tkowo liczne potomstwo. 

„W sumie nowotwory z³oœliwe g³owy i szyi stanowi¹ ok. 5 

proc. ogó³u wszystkich zachorowañ na raka. W 2008 r. 

zarejestrowano na œwiecie ponad 600 tys. takich przy-

padków, a 350 tys. chorych zmar³o. Niestety, najczêœciej 

rozpoznaje siê je i leczy dopiero w stadium zaawan-

sowanym" - jak powiedzia³ w wywiadzie prof. Jaros³aw 

Markowski, laryngolog. Do tej zatrwa¿aj¹cej liczby na-

le¿y jeszcze doliczyæ olbrzymi¹ grupê nowotworów nie-

z³oœliwych, przynajmniej w pierwszym etapie niez³oœli-

wych. TO JEST WA¯NY, PILNY PROBLEM.

NOWOTWORY  JAMY  USTNEJ 
- wa¿ny, pilny problem?

Miñsk Mazowiecki, ul. Mireckiego 13 A lok. 11   tel. 25 756 11 67, 667 96 11 67
www.stomatologia-medicare.pl   e-mail: medicare@op.pl

dr n. med. Marta Krasny  - specjalista ortodoncji
dr hab. n. med. Kornel Krasny  - specjalista chirurg stomatolog

Artyku³ powsta³ w bardzo trudnym okresie dla nas wszystkich - 
obecnoœci koronawirusa - upowszechniaj¹cej siê chorobie 
COVID 19. W pocz¹tkowym okresie og³oszenia pandemii 
zadzwoni³ do nas pacjent z informacj¹, ¿e ma rozpoznanie: rak 
podniebienia i ustalony termin zabiegu. Jego pytanie brzmia³o: 
czy warto iœæ na zabieg, teraz w chwili mo¿liwoœci zaka¿enia 
koronawirusem…

Co predysponuje do zainicjowania czy rozwoju nowotworu w przy-
padku braku leczenia stomatologicznego, czy te¿ braku ci¹g³oœci tego 
leczenia? Wœród czynników zwiêkszaj¹cych ryzyko zachorowania na 
nowotwór jamy ustnej (ze strony dentystycznej) nale¿y wymieniæ: 
nieodpowiedni¹ higienê jamy ustnej, ostre brzegi uszkodzonej protezy, 
z³amanego zêba, odkruszon¹ plombê. Znaczn¹ próchnicê powoduj¹c¹ 
dra¿nienie policzka lub jêzyka, przewlek³e urazy np. wy¿ynaj¹cym siê 
zêbem m¹droœci czy nieprawid³owoœciami w ustawieniu zêbów  wada-
mi zgryzu, nagryzaniem b³ony œluzowej podniebienia za siekaczami 
górnymi w przypadku utraty i nieodbudowania zêbów bocznych 
(trzonowych i przedtrzonowych) lub ich silnego starcia, d³ugotrwa³e 
zapalenia, nieleczone torbiele, przetoki, leukoplakie itp.

Objawy nowotworu s¹ najczêœciej ma³o specyficzne, a pierwsze 
symptomy mog¹ byæ mylone z zaka¿eniem, aft¹ czy stanem zapalnym. 
Zdarza siê, ¿e zmiany na jêzyku czy gardle s¹ traktowane przez chorego 
zbyt pob³a¿liwie i nie powoduj¹ ¿adnych podejrzeñ. Pacjenci ogra-
niczaj¹ siê do stosowania ogólnodostêpnych œrodków zalecanych na 
chrypkê i ból gard³a, zamiast udaæ siê do lekarza na konsultacjê. Ka¿da 
zmiana powstaj¹ca w jamie ustnej, która utrzymuje siê d³u¿ej ni¿ 
dwa tygodnie powinna byæ niezw³ocznie zdiagnozowana przez 
specjalistê.

Do najbardziej charakterystycznych i najczêstszych objawów nowo-
tworu jamy ustnej zaliczamy: bia³e lub czerwone plamki, owrzodzenia, 
grudki, guzki. Mo¿e siê pacjentowi wydawaæ, ze ma chore gard³o, albo 
przygryz³ sobie policzek podczas jedzenia. Mo¿e siê objawiaæ bólem 
podczas po³ykania, drêtwieniem szczêki, brzydkim zapachem z ust. 
Czasem chorzy opowiadaj¹ nam o nag³ym braku dopasowania protezy, 
uczuciu ruchomoœci zêbów, wyczuwaj¹ wêz³y/guzy na szyi.

Co zrobiæ, jeœli te zmiany obserwujemy lub nie ulegaj¹ leczeniu przez 
okres 2-3 tygodni? Koniecznie zg³osiæ siê do lekarza zajmuj¹cego siê 
diagnostyk¹ nowotworów. 

W gabinecie stomatologicznym po rozmowie z pacjentem, ogl¹damy 
zmianê i wykonujemy tomografie komputerow¹. Jest to bardzo do-
k³adne, trójwymiarowe zdjêcie z mo¿liwoœci¹ oceny przestrzennej oraz 
wykonaniem pomiarów. Na tej podstawie podejmujemy decyzje o po-
braniu wycinka  fragmentu guza do badania pod mikroskopem, dziêki 
czemu mo¿liwe jest okreœlenie rodzaju zmiany oraz stopnia agre-
sywnoœci. Poniewa¿ zak³ady histopatologii s¹ ca³y czas otwarte, wy-
cinki przez nas pobierane nawet w tym okresie wraca³y w regularnym 
terminie. Dopiero zebranie przez nasz zespó³ tych wszystkich infor-
macji umo¿liwia podjêcie decyzji, co do dalszego postêpowania.

Oczywiœcie najlepiej jest zapobiegaæ nowotworom i stanom przed-
nowotworowym. W naszej specjalnoœci to przede wszystkim: dbanie    
o higienê jamy ustnej (wykonywanie scalingu), regularne (co pó³ roku) 
badanie kontrole jamy ustnej u stomatologa, leczenie zêbów, a w razie 
potrzeby ich usuniêcie, pilne wizyty u specjalisty w razie wykrycia 
zmian chorobowych w jamie ustnej (w razie stwierdzenia guzka, ranki, 
czy owrzodzenia). W razie braku wolnych terminów wizyt, zawsze 
warto powiedzieæ recepcjonistce o podejrzeniu nowotworu (poniewa¿ 
jest to sprawa pilna) wtedy termin konsultacji zostanie na pewno 
umówiony szybciej.

Najlepiej rokuj¹ pacjenci, u których nowotwór zosta³ wykryty we 
wczesnej fazie rozwoju.  Dlatego te¿ tak wa¿ne jest jak najwczeœniejsze 
jego wykrycie. Niestety, z naszych doœwiadczeñ wynika, ¿e chorzy 
zg³aszaj¹ siê ju¿ w zaawansowanym stadium choroby. Nierzadko, 
odwiedzaj¹ nas te¿ pacjenci, u których absolutnie nie ma ¿adnego 
zagro¿enia nowotworowego, ale potwierdzenie tego faktu jest równie¿ 
niezwykle istotnym czynnikiem psychologicznym dla cz³owieka. 
Dlatego dla wszystkich ludzi ci¹g³oœæ opieki medycznej, mo¿liwoœæ 
skorzystania z us³ug otwartego gabinetu ma niezwykle istotne zna-
czenie. 

Nowotwór to nieprawid³owy i nieprzerwany wzrost chorych komó-
rek. Nie jest powstrzymywany, nie zmniejsza dynamiki rozwoju, nie 
ulega samowyleczeniu w obliczu innych zagro¿eñ. Z takim podej-
rzeniem, a tym bardziej z takim rozpoznaniem nie wolno unikaæ 
kontaktu z lekarzem. Wielka rola we wczesnym rozpoznawaniu raka 
jamy ustnej przypada lekarzom stomatologom, którzy maj¹ mo¿liwoœæ 
wychwycenia wczesnych, bezobjawowych przypadków. Dlatego dla 
dobra pacjenta ci¹g³oœæ przyjêæ, ci¹g³oœæ opieki stomatologicznej, 
dostêp do lekarza nie mo¿e byæ ograniczony, zamkniêty. 

W tym okresie szczególnie wa¿ne jest bezpieczeñstwo epidemiolo-
giczne - ZAWSZE BY£O ISTOTNE. Ludzie posiadaj¹cy ró¿ne zaka-
¿enia (bakterie, wirusy) przemieszczaj¹ siê po ulicach, korzystaj¹         
z restauracji, sklepów i oczywiœcie korzystaj¹ z us³ug leczniczych. 
Dlatego my wszyscy, w tym tak¿e pracownicy medyczni i stomatolo-
giczni, stale mamy kontakt z ró¿nymi patogenami tj. AIDS, WZW.      
W zwi¹zku z tym w naszej przychodni procedury dezynfekcji i stery-
lizacji zawsze by³y bardzo pieczo³owicie przestrzegane. Wysoka jakoœæ 
naszych przygotowañ jest regularnie potwierdzana przez Powiatow¹ 
Stacjê Sanitarno  Epidemiologiczn¹ w Miñsku Mazowieckim zgodnie   
z bardzo rygorystycznymi - Polskimi normami. Takie zasady to dla nas 
nie wyj¹tek a normalnoœæ, codziennoœæ w naszej pracy. Choæ do³¹czy-
liœmy jeszcze inne, dodatkowe procedury wymuszone przez COVID-
19. Dziêki temu nasza przychodnia pozosta³a otwarta przez ca³y ten 
okres umo¿liwiaj¹c sta³y kontakt pacjentom, wykonanie konsultacji 
oraz diagnostyki. Wymaga³o to zwiêkszanego wysi³ku od ca³ego 
personelu medycznego, dlatego przy okazji dziêkujemy za wspó³pracê 
w tym trudnym okresie naszym rejestratorkom, asystentkom, 
higienistkom i lekarzom.
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B i b l i o t e c z n e n o w o œ c i Wybra³a: Wies³awa Leszczyñska-Buczek

 Policjanci w boju, Katarzyna Puzyñska, 
Warszawa : Prószyñski Media, 2020.

Granaty, karabiny, broñ krótka, desanty ze œmig³owca, szturmowanie budynków. Policyjnym antyterrorystom zlecane jest 
zatrzymywanie najgroŸniejszych i najbardziej okrutnych przestêpców. Strzelaniny, wojny gangów, zamachy, odbijanie 
zak³adników to ich ¿ywio³. Codzienne mordercze treningi przygotowuj¹ ich do tego, ¿eby stawiæ czo³o najgorszemu. 
Tymczasem w domu czeka ¿ona. Pe³na niepokoju, bo przecie¿ m¹¿ mo¿e nie wróciæ z akcji. Jak swoj¹ s³u¿bê widz¹ policjanci? 
Jak postrzegaj¹ j¹ ich partnerki? Odwa¿ysz siê wejœæ w œwiat policyjnych komandosów?
Opis pochodzi od wydawcy.

Kobieta mojego mê¿a, Gill Paul,
Kraków : Mando, copyright 2020.

1911. Mary i Wallis poznaj¹ siê na letnim obozie. Ich przyjaŸñ przetrwa wiele trudnych momentów, dopóki nie zostanie rozbita 
przez jedn¹ niewybaczaln¹ zdradê. 1997. Alex i Rachel jad¹ taksówk¹ do restauracji w Pary¿u. Zapowiada siê romantyczny 
wieczór zarêczynowy. Niespodziewanie samochód zatrzymuje siê. Na drodze jest t³um reporterów. Alex powodowany 
dziennikarsk¹ ciekawoœci¹ wybiega zobaczyæ, co siê sta³o. Okazuje siê, ¿e wypadek mia³a ksiê¿na Diana. Powieœæ inspirowana 
prawdziwym ¿yciem Wallis Simpson. Opis pochodzi od wydawcy.

Zwyczajny tydzieñ z rodzin¹ Janssonów, Martin Widmark, Petter Lidbeck,
Warszawa : Mamania - Grupa Wydawnicza Relacja, copyright 2020.

Ten tydzieñ bêdzie inny ni¿ wszystkie pozosta³e! Który doros³y nie chce czasem znów byæ dzieckiem? Pozbyæ siê obowi¹zków 
i nie braæ za nic odpowiedzialnoœci? A które dziecko nie marzy o tym, ¿eby ju¿ byæ starszym? Samodzielnie decydowaæ i robiæ 
wszystko, co jest zabronione dzieciom? Poznaj zakrêcon¹ rodzinê Janssonów, w której doroœli i dzieci zamienili siê rolami. 
Ciep³a, zabawna i momentami nieco... dziwaczna opowieœæ Martina Widmarka, autora popularnych serii. Idealna do 
wspólnego g³oœnego czytania (i g³oœnego œmiania).
Opis pochodzi od wydawcy.

Od 20 maja zapraszamy do ZOO. Najpierw otwarte bêd¹ tylko wybiegi 
zewnêtrzne, bez pawilonów. W trosce o odwiedzaj¹cych zamkniêty jest 
te¿ plac zabaw. Plan zak³ada, ¿e jeœli ruch bêdzie niedu¿y, a to mo¿liwe, 
w poniedzia³ek bêd¹ otwierane kolejne budynki: akwarium i ptaszarnie, 
póŸniej herpetarium.
We wszystkich tych pawilonach bêdzie obowi¹zywa³ jednokierunkowy 
ruch zwiedzaj¹cych. 
Tymczasem podczas dwumiesiêcznego zamkniêcia na wybiegach przy-
by³o sporo mieszkañców. Wiosna to okres narodzin m³odych, których  
w tym roku pojawi³o siê wyj¹tkowo du¿o.
Opiekunów zaskoczy³a gepardzica Wilma, która w pustym zoo pozwoli-
³a sobie na poród pod go³ym niebem. Cztery m³ode przysz³y na œwiat na 
œrodku wybiegu znajduj¹cego siê przy alei g³ównej. Choæ gepardy rodz¹ 
siê w Warszawie doœæ czêsto (w sumie na œwiat przysz³o tu ju¿ ponad 20 
m³odych), to samica przed porodem zawsze zaszywa³a siê w swoim 
pawilonie. Oprócz gepardów urodzi³y siê te¿ wilki grzywiaste (pampa-
sowce), oryksy, jelenie sika, lemury, a ostatnio wydry.
Brak goœci podobno doskwiera³ ma³pom. – Nudzi³y siê trochê, bo lubi¹ 
obserwowaæ ludzi, jak ci¹gle coœ siê zmienia przed wybiegiem. 
Pielêgniarze dbali, ¿eby ma³py mia³y ca³y czas jakieœ atrakcje.

Zapraszamy od godziny 9:00 do 18:00 w dni robocze 
i do 19:00 w weekendy i œwiêta. Za bilety w kasie ZOO najlepiej zap³aciæ kart¹. 
Mo¿na te¿ nabyæ je on-line oraz przez aplikacjê P³atnoœci mobilne mPay .
Jednoczeœnie na terenie ogrodu bêdzie mog³o siê znajdowaæ do 3000 osób.
Otwarte bêd¹ dwa wejœcia: od ul. Ratuszowej i Mostu Gdañskiego.
Przy ka¿dym wejœciu bêdzie czynne tylko jedno okienko kasowe.

Do ZOObaczenia

Warszawskie ZOO - zaprasza...

Bez ludzi ma³py siê nudz¹, ale inne zwierzêta 
spokojnie odchowuj¹ wyj¹tkowo liczne potomstwo. 

„W sumie nowotwory z³oœliwe g³owy i szyi stanowi¹ ok. 5 

proc. ogó³u wszystkich zachorowañ na raka. W 2008 r. 

zarejestrowano na œwiecie ponad 600 tys. takich przy-

padków, a 350 tys. chorych zmar³o. Niestety, najczêœciej 

rozpoznaje siê je i leczy dopiero w stadium zaawan-

sowanym" - jak powiedzia³ w wywiadzie prof. Jaros³aw 

Markowski, laryngolog. Do tej zatrwa¿aj¹cej liczby na-

le¿y jeszcze doliczyæ olbrzymi¹ grupê nowotworów nie-

z³oœliwych, przynajmniej w pierwszym etapie niez³oœli-

wych. TO JEST WA¯NY, PILNY PROBLEM.

NOWOTWORY  JAMY  USTNEJ 
- wa¿ny, pilny problem?

Miñsk Mazowiecki, ul. Mireckiego 13 A lok. 11   tel. 25 756 11 67, 667 96 11 67
www.stomatologia-medicare.pl   e-mail: medicare@op.pl

dr n. med. Marta Krasny  - specjalista ortodoncji
dr hab. n. med. Kornel Krasny  - specjalista chirurg stomatolog

Artyku³ powsta³ w bardzo trudnym okresie dla nas wszystkich - 
obecnoœci koronawirusa - upowszechniaj¹cej siê chorobie 
COVID 19. W pocz¹tkowym okresie og³oszenia pandemii 
zadzwoni³ do nas pacjent z informacj¹, ¿e ma rozpoznanie: rak 
podniebienia i ustalony termin zabiegu. Jego pytanie brzmia³o: 
czy warto iœæ na zabieg, teraz w chwili mo¿liwoœci zaka¿enia 
koronawirusem…

Co predysponuje do zainicjowania czy rozwoju nowotworu w przy-
padku braku leczenia stomatologicznego, czy te¿ braku ci¹g³oœci tego 
leczenia? Wœród czynników zwiêkszaj¹cych ryzyko zachorowania na 
nowotwór jamy ustnej (ze strony dentystycznej) nale¿y wymieniæ: 
nieodpowiedni¹ higienê jamy ustnej, ostre brzegi uszkodzonej protezy, 
z³amanego zêba, odkruszon¹ plombê. Znaczn¹ próchnicê powoduj¹c¹ 
dra¿nienie policzka lub jêzyka, przewlek³e urazy np. wy¿ynaj¹cym siê 
zêbem m¹droœci czy nieprawid³owoœciami w ustawieniu zêbów  wada-
mi zgryzu, nagryzaniem b³ony œluzowej podniebienia za siekaczami 
górnymi w przypadku utraty i nieodbudowania zêbów bocznych 
(trzonowych i przedtrzonowych) lub ich silnego starcia, d³ugotrwa³e 
zapalenia, nieleczone torbiele, przetoki, leukoplakie itp.

Objawy nowotworu s¹ najczêœciej ma³o specyficzne, a pierwsze 
symptomy mog¹ byæ mylone z zaka¿eniem, aft¹ czy stanem zapalnym. 
Zdarza siê, ¿e zmiany na jêzyku czy gardle s¹ traktowane przez chorego 
zbyt pob³a¿liwie i nie powoduj¹ ¿adnych podejrzeñ. Pacjenci ogra-
niczaj¹ siê do stosowania ogólnodostêpnych œrodków zalecanych na 
chrypkê i ból gard³a, zamiast udaæ siê do lekarza na konsultacjê. Ka¿da 
zmiana powstaj¹ca w jamie ustnej, która utrzymuje siê d³u¿ej ni¿ 
dwa tygodnie powinna byæ niezw³ocznie zdiagnozowana przez 
specjalistê.

Do najbardziej charakterystycznych i najczêstszych objawów nowo-
tworu jamy ustnej zaliczamy: bia³e lub czerwone plamki, owrzodzenia, 
grudki, guzki. Mo¿e siê pacjentowi wydawaæ, ze ma chore gard³o, albo 
przygryz³ sobie policzek podczas jedzenia. Mo¿e siê objawiaæ bólem 
podczas po³ykania, drêtwieniem szczêki, brzydkim zapachem z ust. 
Czasem chorzy opowiadaj¹ nam o nag³ym braku dopasowania protezy, 
uczuciu ruchomoœci zêbów, wyczuwaj¹ wêz³y/guzy na szyi.

Co zrobiæ, jeœli te zmiany obserwujemy lub nie ulegaj¹ leczeniu przez 
okres 2-3 tygodni? Koniecznie zg³osiæ siê do lekarza zajmuj¹cego siê 
diagnostyk¹ nowotworów. 

W gabinecie stomatologicznym po rozmowie z pacjentem, ogl¹damy 
zmianê i wykonujemy tomografie komputerow¹. Jest to bardzo do-
k³adne, trójwymiarowe zdjêcie z mo¿liwoœci¹ oceny przestrzennej oraz 
wykonaniem pomiarów. Na tej podstawie podejmujemy decyzje o po-
braniu wycinka  fragmentu guza do badania pod mikroskopem, dziêki 
czemu mo¿liwe jest okreœlenie rodzaju zmiany oraz stopnia agre-
sywnoœci. Poniewa¿ zak³ady histopatologii s¹ ca³y czas otwarte, wy-
cinki przez nas pobierane nawet w tym okresie wraca³y w regularnym 
terminie. Dopiero zebranie przez nasz zespó³ tych wszystkich infor-
macji umo¿liwia podjêcie decyzji, co do dalszego postêpowania.

Oczywiœcie najlepiej jest zapobiegaæ nowotworom i stanom przed-
nowotworowym. W naszej specjalnoœci to przede wszystkim: dbanie    
o higienê jamy ustnej (wykonywanie scalingu), regularne (co pó³ roku) 
badanie kontrole jamy ustnej u stomatologa, leczenie zêbów, a w razie 
potrzeby ich usuniêcie, pilne wizyty u specjalisty w razie wykrycia 
zmian chorobowych w jamie ustnej (w razie stwierdzenia guzka, ranki, 
czy owrzodzenia). W razie braku wolnych terminów wizyt, zawsze 
warto powiedzieæ recepcjonistce o podejrzeniu nowotworu (poniewa¿ 
jest to sprawa pilna) wtedy termin konsultacji zostanie na pewno 
umówiony szybciej.

Najlepiej rokuj¹ pacjenci, u których nowotwór zosta³ wykryty we 
wczesnej fazie rozwoju.  Dlatego te¿ tak wa¿ne jest jak najwczeœniejsze 
jego wykrycie. Niestety, z naszych doœwiadczeñ wynika, ¿e chorzy 
zg³aszaj¹ siê ju¿ w zaawansowanym stadium choroby. Nierzadko, 
odwiedzaj¹ nas te¿ pacjenci, u których absolutnie nie ma ¿adnego 
zagro¿enia nowotworowego, ale potwierdzenie tego faktu jest równie¿ 
niezwykle istotnym czynnikiem psychologicznym dla cz³owieka. 
Dlatego dla wszystkich ludzi ci¹g³oœæ opieki medycznej, mo¿liwoœæ 
skorzystania z us³ug otwartego gabinetu ma niezwykle istotne zna-
czenie. 

Nowotwór to nieprawid³owy i nieprzerwany wzrost chorych komó-
rek. Nie jest powstrzymywany, nie zmniejsza dynamiki rozwoju, nie 
ulega samowyleczeniu w obliczu innych zagro¿eñ. Z takim podej-
rzeniem, a tym bardziej z takim rozpoznaniem nie wolno unikaæ 
kontaktu z lekarzem. Wielka rola we wczesnym rozpoznawaniu raka 
jamy ustnej przypada lekarzom stomatologom, którzy maj¹ mo¿liwoœæ 
wychwycenia wczesnych, bezobjawowych przypadków. Dlatego dla 
dobra pacjenta ci¹g³oœæ przyjêæ, ci¹g³oœæ opieki stomatologicznej, 
dostêp do lekarza nie mo¿e byæ ograniczony, zamkniêty. 

W tym okresie szczególnie wa¿ne jest bezpieczeñstwo epidemiolo-
giczne - ZAWSZE BY£O ISTOTNE. Ludzie posiadaj¹cy ró¿ne zaka-
¿enia (bakterie, wirusy) przemieszczaj¹ siê po ulicach, korzystaj¹         
z restauracji, sklepów i oczywiœcie korzystaj¹ z us³ug leczniczych. 
Dlatego my wszyscy, w tym tak¿e pracownicy medyczni i stomatolo-
giczni, stale mamy kontakt z ró¿nymi patogenami tj. AIDS, WZW.      
W zwi¹zku z tym w naszej przychodni procedury dezynfekcji i stery-
lizacji zawsze by³y bardzo pieczo³owicie przestrzegane. Wysoka jakoœæ 
naszych przygotowañ jest regularnie potwierdzana przez Powiatow¹ 
Stacjê Sanitarno  Epidemiologiczn¹ w Miñsku Mazowieckim zgodnie   
z bardzo rygorystycznymi - Polskimi normami. Takie zasady to dla nas 
nie wyj¹tek a normalnoœæ, codziennoœæ w naszej pracy. Choæ do³¹czy-
liœmy jeszcze inne, dodatkowe procedury wymuszone przez COVID-
19. Dziêki temu nasza przychodnia pozosta³a otwarta przez ca³y ten 
okres umo¿liwiaj¹c sta³y kontakt pacjentom, wykonanie konsultacji 
oraz diagnostyki. Wymaga³o to zwiêkszanego wysi³ku od ca³ego 
personelu medycznego, dlatego przy okazji dziêkujemy za wspó³pracê 
w tym trudnym okresie naszym rejestratorkom, asystentkom, 
higienistkom i lekarzom.



399,-
KOSIARKA ELEKTRYCZNA

MasteerCut K1400W
Moc 1400W

Szerokoœæ no¿a 38cm
Pojemnoœæ kosza 40L

KOSIARKA SPALINOWA
MasterCut SH51 4 LC196
Silnik Loncin 6,5 KM
Szerokoœæ no¿a 51 cm
pojemnoœæ kosza 60L
wyrzut do kosza, mielenie,
wyrzut tylny, wyrzut boczny

998,-

KOSIARKA SPALINOWA
PowerCut KS500
Moc 2,7 KM

399,-

1599,-

W zestawie:
maska, okulary, szelki, tarcza tn¹ca,
g³owica ¿y³kowa, komplet kluczy

Gratis:
Olej, 3szt. ¿y³ki tn¹cej 

KOSA SPALINOWA
Maruyama BC421H-RS+T
Moc 2,2 KM
Wspomaganie rozruchu
Podwójny pas noœny


