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Strefy ograniczonego postoju pojazdów
 Parkowanie w centrum miasta, w okolicach dworca PKP od lat nastręcza wiele trudności. Często wręcz niemożliwe wydaje 
się zaparkowanie samochodu w celu odprowadzenia dziecka do przedszkola, załatwienia sprawy na poczcie czy zrobienia szybkich 
zakupów. Stąd pomysł na strefy ograniczonego parkowania, które obejmą wyznaczone części ulic i pozwolą tam na parkowanie 
samochodu przez najwyżej 1 godzinę. 
 Porządku w takich strefach pilnować będzie straż miejska, jednak za pierwszym razem będzie jedynie pouczać kierowców 
o nowych zasadach parkowania, wręczając zegar parkingowy. W przypadku ponownego złamania zakazu musimy liczyć się z man-
datem karnym za wykroczenie drogowe. Strefy są już przygotowane w innych częściach miasta i jeśli pomysł się przyjmie, będą 
wprowadzane sukcesywnie ułatwiając życie mieszkańcom.
 Od dnia 1 listopada 2014r. na wybranych odcinkach: ul. T. Kościuszki, ul. 1 Maja i Placu Dworcowego w rejonie Poczty 
Polskiej, ul. Z. Kazikowskiego na odcinku od ronda gen. J. Hallera do skrzyżowania z ul. Warszawską po stronie wschodniej oraz  
ul. Konstytucji 3 Maja w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 5 i na ul. Targowej postój będzie ograniczony do 1 godziny zegarowej.
 Obowiązywać będzie od poniedziałku do piątku w godzinach 7.00 – 17.00. Rozliczenie czasu parkowania odbywało się bę-
dzie za pomocą kart zegarowych, które można otrzymać bezpłatnie w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki 
przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 oraz w siedzibie Straży Miejskiej przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a.
 Zegar na karcie należy ustawić na czas przyjazdu i umieścić w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu. Dopuszcza 
się ewentualnie możliwość pozostawienia informacji z zapisaną godziną przyjazdu na kartce papieru.

PROJEKT KARTY ZEGAROWEJ DO WYCIĘCIA
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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Szanowni Państwo. 
 Przez ostatnie cztery lata miasto wykonało inwestycje za 
ponad 75 milionów złotych. Zbudowano kilka placów i skwerów. 
Zrealizowano projekty, o których wielu mówiło, że są niemoż-
liwe do realizacji. Tak powstało m.in. miejskie targowisko czy 
ulice Dźwigowa i Rudzkiego w przemysłowej części miasta.
 Zbudowano łącznie 30 ulic i ponad 900 nowych miejsc 
parkingowych.
 W mieście powstała nowa szkoła podstawowa i dwa zespoły 
szkół. Stworzono program „Rodzinny Mińsk”, do którego przy-
stąpiło ponad 1300 osób. Oddano do użytku 36 nowych mieszkań 
socjalnych. Zbudowano pięć nowych placów zabaw i pięć siłowni 
plenerowych. Wpisano w kalendarz stałych imprez kulturalnych 
4 duże festiwale. 

 Tym, czym wyróżniała się ta kadencja samorządu od poprzedniej było ab-
sorbowanie środków zewnętrznych. Wystąpiliśmy o ponad 20 milionów złotych 
z UE. Ostatnie wiadomości dotyczące projektów, z którymi miasto aplikowało o do-
finansowanie ze środków europejskich nastrajają optymizmem. Otrzymane dofinan-
sowanie na poprawę atrakcyjności turystycznej miasta to 750 tys zł. w tym środki na 
refundację takich atrakcji jak fontanna przed Pałacem czy siłownie plenerowe. Sama 
PWiK  Sp. z o.o. podpisała umowy na ponad 10 mln zł. wsparcia z UE. Dobrze wykorzy-
stano końcówkę poprzedniej perspektywy finansowej choć to co pozostawiła po sobie 
poprzednia  kadencja samorządu stawiało nas na ostatnich miejscach w rankingach 
pozyskanych środków. 
 Warto też podkreślić, że mamy jeden z niższych deficytów w Polsce. 26 % 
zadłużenia miasta daje nam miejsce w okolicach 200 na 266 miast powiatowych. Na 
pierwszym miejscu znajdują się Myślenice z ponad 100 % deficytem. Wyższe od nas 
deficyty mają też Węgrów, Sokołów Podlaski, Łuków, Wołomin, Siedlce itd.
 W ubiegłym tygodniu, na wielkiej gali w hotelu Bristol w Warszawie nasze 
miasto otrzymało certyfikat Gmina Fair Play – certyfikat przyznany z wyróżnieniem 
jako jednemu z czterech samorządów w Polsce. Po raz trzeci Mińsk Mazowiecki jest 
oceniany wysoko w rankingach miejsc przyjaznych inwestorom. Efekty widzimy już 
dziś. W ciągu ostatnich 4 lat zwiększono dochody bieżące miasta o ponad 27 % 
utrzymując miejskie opłaty bez podwyżek, a niektóre obniżając.
 Gospodarowanie majątkiem miasta to 13 ha gruntów nabytych oraz jedynie 
4,8 ha gruntów sprzedanych z czego 3,7 ha na rzecz użytkowników wieczystych. 
 Duża część nabywanych gruntów to darowizny na rzecz miasta czy też trans-
akcje z dużą bonifikatą. Kilka dni temu doszło do sfinalizowania trwających prawie 
trzy lata negocjacji dotyczących nabycia przez miasto części gruntów na dawnym po-
ligonie wojskowym. Te, ponad 6 ha gruntów przeznaczonych pod drogi, szkołę czy 
bloki socjalne, kupiliśmy za jedyne 5 % wartości  tj. grunty warte niemal 11 mln 
zł nabyliśmy za niecałe 550 tys. 
 To wartość dodana, którą spożytkuje samorząd kolejnej już VII kadencji. 

fot. qmphotostudio 
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Bardzo ważna dla naszego miasta trans-
akcja została sfinalizowana 23 paździer-
nika w siedzibie Wojskowej Agencji 
Mieszkaniowej w Warszawie. W obecno-
ści wiceministra Czesława Mroczka oraz 
zastępcy prezesa WAM Piotra Sadocha, 
burmistrz Marcin Jakubowski i dyrek-
tor Oddziału Regionalnego WAM Paweł 
Fiedczak podpisali akt notarialny doty-
czący zbycia na rzecz miasta gruntów 
po dawnym poligonie. Tereny o łącznej 
powierzchni ponad 6 ha i wartości nie-
mal 11 mln. zł miasto nabyło za kwotę 
541 tys. zł (5% wartości).

Miasto Mińsk Mazowiecki od wielu lat 
współpracuje z Oddziałem Regionalnym 
WAM w Warszawie w sprawach admini-
stracyjnych tj. m.in. uregulowania sta-
nów prawnych nieruchomości, uzyskiwa-
nia koniecznych do realizowania procesu 
sprzedaży nieruchomości dokumentów. 
Współpraca układa się z korzyścią dla obu 
stron.

Z uwagi na potrzeby społeczne mieszkań-
ców burmistrz miasta zwrócił się do WAM 
o zbycie na cel publiczny ośmiu działek 
położonych na terenie dawnego poligonu 
wojskowego.

Zakupione grunty zostaną przeznaczone 
pod budowę nowej szkoły podstawowej, 
bloków socjalnych oraz infrastruktury 
drogowej. To bezprecedensowe w skali 
kraju wydarzenie. Trzy lata negocjacji  
i świetne relacje miasta z resortem obro-
ny narodowej pozwoliły na uzyskanie tak 
znaczącej bonifikaty.

Sprzedaż nieruchomości na rzecz samo-
rządu odbyła się zgodnie z art. 37 ust. 
2 pkt 2 oraz art. 68 ust. 1 pkt 5 ustawy  
z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami, które ze względów 
społecznych pozwalają na dokonanie ta-
kiej transakcji na rzecz samorządu. (red.)

Historyczna transakcja za miliony

W pażdzierniku br. wykonano prace mo-
dernizacyjne obejmujące wymianę zu-
żytych i zniszczonych opraw oświetle-
niowych rtęciowych na następujących 
ulicach: 
• ul. Zielona wymiana 10 szt. na nowe 

typu MINI Luma 30LED 70W, 
• ul. ks. Stanisława Brzóski wymiana 7 

szt. na nowe typu MINI Luma 30LED 
70W,

• ul. Sędomierska wymiana 6 szt. na 
nowe typu MINI Luma 30LED 70W,

• ul. Rodziny Nalazków wymiana 13 
szt. na nowe typu MINI Luma 30LED 
70W,

• ul. Różana 2 szt. na nowe typu MINI 
Luma 30 LED 70W Futureproof  (red.)

Modernizacja oświetlenia miejskiego

fot. z arch. UM MM

fot. z arch. UM MM
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17 października Marcin Jakubowski  
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
uczestniczył w uroczystej gali finało-
wej konkursu „Gmina Fair Play” Certy-
fikowana Lokalizacja Inwestycji 2014,  
która odbyła się w Hotelu Bristol  
w Warszawie.

Konkurs od 2001 roku organizowany jest 
przez Instytut Badań nad Demokracją  
i Przedsiębiorstwem Prywatnym działają-
cy przy Krajowej Izbie Gospodarczej. Ce-
lem konkursu jest wyróżnienie i promocja 
gmin przyjaznych dla inwestorów.

W tegorocznej edycji konkursu Miasto 
Mińsk Mazowiecki otrzymało certyfikat 
oraz honorowe wyróżnienie „Gmina Fair 
Play” 2014 w kategorii średnich miast, 
jak również certyfikat „Złota Lokalizacja 
Biznesu”.

Certyfikaty wręczał Wiceprezes Rady Mi-
nistrów i Minister Gospodarki Pan Janusz 
Piechociński oraz Prezes Instytutu Badań 
nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Pry-
watnym – Pan Mieczysław Bąk. (red.)

Certyfikat „Gmina Fair Play” 2014 po raz trzeci dla Mińska

fot. z arch. www.gmina.fairplay.pl
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30 października w Auli Leopoldyńskiej 
Uniwersytetu Wrocławskiego miała miej-
sce Gala Finałowa IV Ogólnopolskiego 
Konkursu i Programu Certyfikacji Gmin  
i Powiatów Rzeczypospolitej Polskiej 
„Samorządowy Lider Edukacji”. Bur-
mistrz Marcin Jakubowski  po raz 
czwarty odebrał Certyfikat „Samorzą-
dowy Lider Edukacji” dla miasta Mińsk 
Mazowiecki. Po raz drugi zostaliśmy 
uhonorowani wyróżnieniem „PRIMUS”.

 Miasto Mińsk Mazowiecki zostało 
wysoko ocenione przez recenzentów jako 
jednostka profesjonalnie zarządzana,  
z powodzeniem rozwijająca i wzmacnia-
jąca swój potencjał edukacyjny poprzez 
łączenie inwestycji „twardych”, infra-
strukturalnych z działaniami w obszarach 
„miękkich”, ukierunkowanymi na rozwój 
kapitału ludzkiego i społecznego.   
 Wdrażany w Mińsku Mazowieckim 
model polityki oświatowej, w pełni zgodny  
z priorytetami wyrażonymi w strategii JST 
oraz innych dokumentach strategicznych 
szczebla powiatowego, wojewódzkiego  
i krajowego, cechuje wysoki poziom efek-
tywności, kompetencji, sprawności, sku-
teczności, rzetelności i zaangażowania  
w podejściu do implementowanych roz-
wiązań, co gwarantuje wysoką jakość 
usług publicznych w tej dziedzinie.
 Recenzenci zwrócili uwagę, iż 
Miasto realizuje efektywne przedsięwzię-
cia ukierunkowane na rozwój kompeten-

cji komunikacyjnych uczniów, niezbędne  
w ciągle zmieniającym się społeczeństwie 
informacyjnym. Przykładem jest udział  
w programie „Aktywna edukacja” (prowa-
dzonym w ramach projektu „Wdrożenie 
podstawy programowej kształcenia ogól-
nego w przedszkolach i szkołach”, współ-
finansowanym ze środków UE - Ośrodek 
Rozwoju Edukacji oraz Centrum Edukacji 
Obywatelskiej), a także wprowadzenie dla 
uczniów szkół gimnazjalnych zajęć w ra-
mach tzw. kół olimpijskich z informatyki, 
koordynowanych przez Fundację Rozwoju 
Edukacji. Dodatkowo placówki oświatowe 
z Mińska Mazowieckiego biorą aktywny 
udział w różnorodnych projektach eduka-
cyjno-pedagogicznych, dofinansowanych  
z funduszy UE. 
 Należy w tym kontekście wspo-
mnieć o projekcie „Budowanie komplekso-
wego systemu wspomagania rozwoju szkół 
i placówek w powiecie mińskim”, który 
jest realizowany w ramach Priorytetu III 
Wysoka jakość systemu oświaty Działanie 
3.5. Kompleksowe wspomaganie rozwo-
ju szkół, Programu Operacyjnego Kapi-
tał Ludzki. W ubiegłym roku nauczyciele  
i uczniowie uczestniczyli także w projek-
cie „Uczyć się, ale jak?”, również reali-
zowanym w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki, którego celem było 
wyrównywanie szans edukacyjnych wśród 
uczniów klas piątych i szóstej szkoły pod-
stawowej.

 Miasto Mińsk Mazowiecki sku-
tecznie i holistycznie zapewnia rozwój 
intelektualny dzieci i młodzieży również 
w czasie wolnym od nauki, zachęcając do 
aktywności w tym zakresie także dorosłych 
mieszkańców. 
 Przykładem aktywności w ww. 
dziedzinie, który recenzenci wskazali jako 
modelowy, jest niestandardowa inicjatywa 
Miejskiej Biblioteki Publicznej – stworze-
nie pierwszej w Polsce Alei Gwiazd Lite-
ratury w Mińsku Mazowieckim. Pierwszą 
gwiazdę w Alei odsłoniła znana poetka Ju-
lia Hartwig. Uroczystość ta była połączona 
z popularyzacją poezji i upowszechnia-
niem wysokiej jakości dóbr i usług kultu-
ralnych poprzez ogłoszenie konkursu dla 
młodzieży na pracę multimedialną poświę-
coną życiu i twórczości Julii Hartwig. 
 Dodatkowo w Mieście Mińsk Ma-
zowiecki podejmowane są inicjatywy kul-
turalne, mające na celu edukowanie jak 
najszerszej grupy lokalnej społeczności 
poprzez projekty Muzeum Ziemi Mińskiej 
(organizator wielkanocnego „Straganu 
Sendomierskiego”, targu bożonarodzenio-
wego „Kupieckie Mensko” oraz Turnieju 
Rycerskiego Rycerza Jana z Gościańczyc 
o Srebrną Podkowę). Te i inne działania, 
pozytywnie ocenione przez recenzentów, 
w niekonwencjonalny sposób rozwijają 
kulturę, upowszechniają wiedzę o re-
gionie, wzmacniają tożsamość lokalną  
i kreują kapitał społeczny. Według Komisji 
ich wartość i skala wyróżnia Miasto Mińsk 
Mazowiecki na tle innych samorządów cer-
tyfikowanych w Programie „Samorządowy 
Lider Edukacji”.
 Prowadzona przez Miasto Mińsk 
Mazowiecki nowoczesna, spójna i konse-
kwentna polityka oświatowa, uwzględnia-
jąca trendy w makrootoczeniu społecznym 
i gospodarczym, projektowana zgodnie  
z założeniami zarządzania strategicznego, 
na bazie wieloobszarowych analiz środo-
wiska zewnętrznego, w tym warunków 
gospodarczych i zjawisk zachodzących na 
rynku pracy, przynosi pozytywne rezultaty. 
 Wszystkie wskazane argumenty 
potwierdzają, iż Miasto Mińsk Mazowiec-
ki jest jednostką terytorialną o znaczą-
cym potencjale rozwojowym, szczególnie  
w obszarze edukacyjnym, co w pełni uza-
sadnia otrzymany certyfikat. 
 Ponadto, w tej edycji Programu 
po raz pierwszy, przyznano certyfikaty 
dodatkowe: srebrne znaki jakości „Sa-
morządowy Lider Edukacji„. Otrzymały 
je gminy i powiaty, które po raz czwarty  
z rzędu odebrały laury w Programie, a za-
tem samorządy nagradzane certyfikatem 
od czterech lat (co świadczy o trwałości  
i długookresowości rozwiązań oświatowych 
pozytywnie ocenianych przez Komisje).

(red.)
fot. z arch. Organizatorów Gali SLE

Mińsk Liderem Edukacji
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W dniu 7 października br. swoje setne 
urodziny obchodziła mieszkanka Miń-
ska Mazowieckiego Pani Irena Michalina  
Parol. 

Z tej okazji Dostojną Jubilatkę odwie-
dzili Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcin Jakubowski, zastępca Kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena 
Zagórska oraz przedstawiciele Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Mińsku Ma-
zowieckim. Pani Irena w otoczeniu dzieci 
oraz wkuków przyjęła gratulacje z okazji 
tak pięknego jubileuszu oraz serdeczne 
życzenia dalszych lat życia w zdrowiu, 
nieustannej pogody ducha i jak najwię-
cej dni spędzonych wspólnie  z rodziną. 
Uroczystość przebiegła we wspaniałej at-
mosferze, gdzie nie zabrakło rodzinnych 
wspomnień i opowieści. (red.)

Jubileusz 100-lecia urodzin Pani Ireny Parol

Diamentowe i Złote Gody w Mińsku Mazowieckim
W dniu 24 października w sali konferen-
cyjnej Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Mińsku Mazowieckim odbyła się uro-
czystość wręczenia Medali za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie. Jubileusze 
małżeńskie świętowało 28 par z Mińska 
Mazowieckiego.

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie wręczył Dostojnym Jubilatom 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki - Mar-
cin Jakubowski. Pogratulował wszystkim 
Jubilatom tak długiego pożycia małżeń-
skiego oraz życzył zdrowia, pomyślności  
i pogody ducha na kolejne lata.
 Nie zabrakło również dobrej za-
bawy przy wspólnym poczęstunku i muzy-
ce w wykonaniu zespołu „Safari”. 

60-lecie pożycia małżeńskiego:
Michalina i Roman Adamscy
Kazimiera i Marian Suda

59-lecie pożycia małżeńskiego:
Wacława i Edmund Borkowscy

50-lecie pożycia małżeńskiego:
Antonina i Adam Bagińscy
Barbara i Andrzej Błachucińscy
Stanisława i Marian Bożym
Jadwiga i Stanisław Chłopik
Cecylia i Paweł Grzesińscy
Jadwiga i Jerzy Jackowicz
Irena i Marian Kielak
Teresa i Józef Kruszewscy
Zofia i Tadeusz Legat
Jadwiga i Jerzy Maciejewscy
Janina i Henryk Magdziak

Leokadia i Stanisław Oklesińscy
Marianna i Stanisław Oklesińscy
Elżbieta i Piotr Parobczyk
Zofia i Jan Podobas
Teresa i Marian Sado
Wanda i Zdzisław Sadowscy
Marianna i Leonard Skowrońscy
Barbara i Zbigniew Stolarscy
Zofia i Jan Stosio
Zofia i Stanisław Szczęsny
Eugenia i Antoni Szymańczuk
Halina i Stanisław Wardzyńscy
Jadwiga i Jan Wojdyga
Stanisława i Marian Zalewscy

Magdalena Zagórska
 

fot. z arch. UM MM

fot. z arch. UM MM
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Czterdziestolecie „Piątki” i miejskie  
obchody Dnia Edukacji Narodowej

We wtorek 14 października społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazo-
wieckim świętowała czterdziestolecie jej 
istnienia. Jubileusz szkoły posiadał szczegól-
nie uroczystą oprawę, ponieważ został połą-
czony z miejskimi obchodami Dnia Edukacji 
Narodowej. 

Po zwiedzeniu wyremontowanego szkolnego 
budynku, wyposażonego w nową szatnię, dy-
rektor Ewa Szczerba powitała w  przyjaznych 
murach „Piątki” liczne grono dostojnych gości. 
W wypełnionej po brzegi sali znaleźli się znani 
i zasłużeni przedstawiciele lokalnej społecz-
ności, osoby reprezentujące instytucje oraz 
organizacje pozarządowe działające na terenie 
miasta i powiatu, od lat wzorowo współpracu-
jące ze środowiskiem Szkoły Podstawowej nr 
5. Nie zabrakło również uczniów, rodziców na 
czele z przewodniczącą Prezydium Rady Rodzi-
ców Aleksandrą Miłkowską - Żuraw oraz byłą 
przewodniczącą Agnieszką Sado, absolwentów, 
przyjaciół szkoły, emerytowanych i byłych pra-
cowników „Piątki”.
 W swym wystąpieniu dyrektor Szczer-
ba mówiła o największych sukcesach szkoły, ale 
również  podkreśliła ogromną rolę wzajemnych 
bardzo dobrych relacji z partnerami szkoły  
i owocnej współpracy, służącej wszechstron-
nemu rozwojowi uczniów, co zostało również 
dostrzeżone i ocenione najwyższą notą przez 
przedstawicieli Kuratorium Oświaty podczas 
kompleksowej ewaluacji zewnętrznej w SP 5. 
Ewa Szczerba wręczyła specjalne podziękowa-
nia na ręce Burmistrza Mińska Mazowieckiego 
oraz Rady Miasta jako wyraz wdzięczności za  
stałe wspieranie w udoskonalaniu bazy lokalo-
wej  Piątki i pomoc w realizacji wielu różno-
rodnych inicjatyw i przedsięwzięć.
 Wiele gratulacji oraz słów uznania 
pod adresem dyrekcji i wszystkich pracowni-
ków szkoły na przestrzeni czterech minionych 
dekad padło również ze strony Burmistrza 
Miasta Marcina Jakubowskiego, Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, 
Posła Ziemi Mińskiej Czesława Mroczka, Sta-
rosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego 
i innych dostojnych gości. Ciepłe słowa i ży-
czenia dalszego dynamicznego rozwoju szkoły 
i kolejnych sukcesów dydaktycznych i spor-

towych na ręce Ewy Szczerby złożył również 
Dyrektor Departamentu Edukacji Publicznej  
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Wojewódz-
twa Mazowieckiego i wieloletni dyrektor  Piątki 
Mirosław Krusiewicz, który w swym wystąpieniu 
przypomniał ważne momenty w historii placów-
ki, m.in. zmianę jej imienia, powstanie hymnu 
itd. Niełatwe, bo przypadające na lata siedem-
dziesiąte, początki szkoły przy ul. Małopolskiej 
wspominał także jeden z jej pierwszych dyrek-
torów Kazimierz Gałązka.
 W części oficjalnej uroczystości nie 
zabrakło też gratulacji i życzeń od przedsta-
wicieli placówek oświatowych, instytucji i or-
ganizacji z terenu miasta i powiatu mińskiego, 
zaproszonych radnych z gminy Kleszczów (woj. 
łódzkie, powiat bełchatowski), gości z sąsied-
niego powiatu otwockiego oraz przedstawicieli 
Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego SP 5.
 W dalszej części uroczystości spo-
łeczność szkoły i zaproszeni goście obejrzeli 
bogaty, starannie i profesjonalnie przygotowa-
ny program artystyczny w wykonaniu uczniów 
Piątki. Pojawiło się w nim odniesienie do po-
staci patrona Józefa Wybickiego. Były też ży-
czenia od braci uczniowskiej dla dyrekcji, na-
uczycieli i pracowników oświaty z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej. Występ dzieci, bogaty  
w piosenki, kanony, utwory muzyczne w wy-
konaniu zespołu instrumentalnego i chóru 
szkolnego, a także popisy recytatorskie, gim-
nastyczne  oraz taneczne najmłodszych i nieco 
starszych wychowanków szkoły, został nagro-
dzony gromkimi brawami. Prawdziwą gratką 
był także popis wokalny absolwenta „Piątki” 
Tomka Osicy, który zaprezentował piosenkę 
„Czterdzieści lat minęło…”, a także wieńczą-
cy pierwszą część uroczystości walc wiedeński  
w wykonaniu profesjonalnej pary tanecznej.
 Społeczność „Piątki” przygotowa-
ła także z okazji czterdziestolecia wystawę 
prac plastycznych po tytułem „Nasza szkoła 
za czterdzieści lat w oczach dzieci”,  jubile-
uszowy kącik wspomnień, w którym nie zabra-
kło pamiątkowych zdjęć, kronik, mundurków 
szkolnych i tarcz sprzed lat. Dla upamiętnie-
nia jubileuszu szkoły wydano również okolicz-
nościowy folder, w którym można przeczytać  
o historii i teraźniejszości „Piątki”. Uroczy-
stości jubileuszowe uświetniło też posadzenie 
pamiątkowego drzewa, które w ramach po-

dziękowań za owocną współpracę przekaza-
ła dla społeczności szkolnej Rada Rodziców. 
Grab został posadzony na terenie szkoły przez 
burmistrza Marcina Jakubowskiego, zastępcę 
dyrektora Wydziału Kształcenia Ogólnego Ma-
zowieckiego Kuratorium Oświaty Przemysława 
Ogonowskiego, radnego Andrzeja Kucia oraz 
dyrektor Ewę Szczerbę.
 Druga część wtorkowych uroczysto-
ści z okazji Dnia Edukacji Narodowej prowadzo-
na była przez radnego Sejmiku Samorządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego, dyrektora Muzeum 
Ziemi Mińskiej Leszka Celeja. Miała ona wyjąt-
kową artystyczną oprawę. Prawdziwą ucztą dla 
ducha były bowiem występy zespołu instrumen-
tów dętych blaszanych o nazwie Varsovia Brass 
Quintet i solistów Piotra Rafko (tenor) i Mał-
gorzaty Urbaniak (sopran), które uprzyjemniały 
ceremonię wręczania podziękowań i gratulacji 
zasłużonym przedstawicielom mińskiej oświaty.
 Bohaterami tej części uroczystości 
byli zaproszeni dyrektorzy, nauczyciele i pra-
cownicy przedszkoli, szkół podstawowych, gim-
nazjów i innych placówek oświatowych działa-
jących na terenie miasta. Otrzymali oni nagrody 
za wyróżniającą pracę oraz życzenia dalszych 
sukcesów dydaktycznych, wychowawczych  
i satysfakcji w życiu zawodowym i osobistym. 
Spośród dyrektorów nagrodzeni zostali: Maria 
Samociuk, Ewa Antosiewicz, Agnieszka Mazu-
rek, Tomasz Ciechański, Sławomir Domański, 
Ewa Szczerba. W tym roku nagrodzeni nauczy-
ciele to:  Anna Dąbrowska,  Sławomira Gromek, 
Agnieszka Dubińska, Bożena Korzeń, Olga Wilk, 
Anna Bembnowicz, Anna Gizińska, Edyta Kuni-
kowska, Beata Zdankowska-Wasążnik, Aleksan-
dra Bielecka, Beata Ewa Wójcicka, Marzena 
Reda, Katarzyna Ciechańska, Jolanta Malinow-
ska, Piotr Łopacki, Elżbieta Brygoła, Lucyna 
Blacharska, Aleksandra Wróbel, Dorota Sugier, 
Mirosław Mozol. Burmistrz Marcin Jakubowski 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej przekazał 
również na ręce dyrektorów, przedstawicieli 
mińskich placówek oświatowych,  organiza-
cji pozarządowych, i  instytucji  związanych 
z oświatą, a także dla rodziców, którzy współ-
tworzą współczesną szkołę, podziękowania  
i najlepsze życzenia.

Iwona Kokoszka, fot. z arch. UM MM

Dzień Edukacji Narodowej
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Po raz czterdziesty, 15 października 
br.,  w murach Szkoły Podstawowej nr 5 
im. Józefa Wybickiego pierwszoklasiści 
zostali pasowani na uczniów „Piątki”.  

Tej podniosłej roli podjął się Burmistrz 
Marcin Jakubowski oraz dyrektor Ewa 
Szczerba. Po wprowadzeniu sztandaru 
oraz odśpiewaniu hymnu szkoły rozpoczę-
to uroczystość pasowania, podczas której 
141 dzieci stało się członkami społeczno-
ści szkolnej. Wydarzenie uświetnił występ 
artystyczny starszych koleżanek i kole-
gów oraz wręczenie pierwszoklasistom 
drobnych upominków. (red.)

Pasowanie w Szkole Podstawowej nr 5

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im Po-
wstańców Warwszawy otrzymał tytuł 
Placówka Roku 2014 - złoty certyfikat. 

Konkurs miał na celu nagrodzenie insty-
tucji edukacyjnych oferujących atrakcyj-
ne programy dydaktyczne, realizowane  
w atmosferze przyjaznej i otwartej na 
potrzeby uczniów i podopiecznych.

75. rocznica powstania Tajnej Organizacji Nauczycielskiej
13 października odbyły się uroczysto-
ści związane z 75. rocznicą powstania 
Tajnej Organizacji Nauczycielskiej. Pod 
pomnikiem TON wystąpienie okoliczno-
ściowe wygłosił prezes Zarządu Oddzia-
łu ZNP Stanisław Mejszutowicz. 

Zaproszeni goście, w asyście harcerzy 
oraz pocztów sztandarowych, złożyli 
wiązanki kwiatów i zapalili symboliczne 
światełko pamięci. Celem spotkania było 
uczczenie pamięci Nauczycieli, którzy 
poświęcili życie za krzewienie polskości 
w czasach II wojny światowej i okupacji. 
(red.)

Placówka Roku 2014
Laureatów wyłoniła niezależ-
na kapituła konkursu. W pro-
cesie certyfikacji oceniano, 
między innymi, doświadcze-
nie i kompetencje kadry dy-
daktycznej, prestiż placówki,  
dynamikę jej rozwoju, a tak-
że atrakcyjną infrastrukturę  
i wyposażenie sprzyjające 
nauce i opiece.

Organizatorem konkursu jest 
Centralne Biuro Certyfikacji 
Krajowej, instytucja wspiera-

jąca podmioty edukacyjne i go-
spodarcze w rozwoju, poprzez 
promocję ich działań na rynku 
ogólnopolskim.

Tomasz Płochocki
fot. z arch. ZSZ nr2

fot. z arch. UM MM

fot. z arch. UM MM
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Informacja o realizowanych przez 
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej 
Sp. z o.o. inwestycjach i remontach 
dotyczących ciepłowni węglowej przy 
ul. Armii Ludowej 10 dofinansowanych 
przez WFOŚiGW w Warszawie, mają-
cych na celu poprawę oddziaływania 
ciepłowni węglowej na środowisko.

1. „Modernizacja układu odpylania trzech 
kotłów w ciepłowni” Zadanie o łącznej 
wartości 890.000,00 zł zostało dofinan-

sowane kwotą 645.500,00 zł ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
Celem inwestycji jest zmniejszenie emi-
towanych przez komin ciepłowni wę-
glowej pyłów do powietrza. Sprawność 
systemu odpylania zwiększy się z 94% do 
99%, co w radykalny sposób poprawi od-
działywanie ciepłowni węglowej na śro-
dowisko.  Planowany termin zakończenia 
inwestycji lipiec 2015 r. 

2. „Wymiana sieci ciepłowniczej DN 200”
Zadanie o łącznej wartości 176.294,00 zł 
otrzymało dofinansowanie w formie po-
życzki w kwocie 132.220,80 zł ze środków 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. 
W bieżącym roku wymieniono znaczący 
odcinek sieci ciepłowniczej o długości 
119 mb łączący ciepłownię z głównym 
systemem ciepłowniczym. 
Celem tej inwestycji było zmniejszenie:
- ryzyka awarii sieci ciepłowniczej,
- technologicznych strat ciepła na prze-
syle, 
- zużycia paliwa węglowego do produkcji 
ciepła,
- emitowanych gazów i pyłów do środo-
wiska. 

3. „Remont komina w ciepłowni”
Zadanie o wartości 468.500,00 zł zostało 
dofinansowane w formie pożyczki w kwo-

Czystsze powietrze w mieście

cie 459.000,00 zł z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie.

W ramach zadania w bieżącym roku zo-
stał postawiony nowy komin z zastosowa-
niem izolacji termicznej, dzięki której 
zmniejszona zostanie temperatura spalin 
oraz temperatura spalania w procesie 
produkcji ciepła, a tym samym zmniejszy 
się zużycie paliwa węglowego i emitowa-
nych gazów oraz pyłów do środowiska.

oprac. na podstawie mat. PEC Sp. z o.o.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy zdobył 10 miejsce 
w Polsce i 2 w województwie mazo-
wieckim w rankingu IT SZKOŁA 2014.
 
Pamiątkową statuetkę odebrała wice-
dyrektor Agnieszka Paja. W poprzednich 
dwóch edycjach programu nasza szkoła 
zdobywała wyróżnienia, trzecią zakoń-
czyła tak wysoką lokatą.
 W dniu 3 października 2014 r., 
podczas Inauguracji roku akademickie-
go 2014/2015 w Warszawskiej Wyższej 
Szkole Informatyki odbyła się uroczystość 

wręczenia nagród w ramach III edycji 
ogólnopolskiego oraz wojewódzkiego ran-
kingu IT Szkoła 2014.
 Ranking szkół ponadgimna-
zjalnych IT Szkoła jest sporządzany na 
podstawie pomiaru aktywności udzia-
łu uczniów szkół ponadgimnazjalnych  
w poszczególnych kategoriach działań 
programu: kursach dla uczniów, wszechni-
cy informatycznej stacjonarnej, wszech-
nicy informatycznej online, konkursach 
IT, akademickich kołach naukowych oraz 
we wszechnicy na kołach.

Tomasz Płochocki

Fot. ze strony WWSI: Pani Agnieszka Paja  
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstań-
ców Warszawy w Mińsku Mazowieckim odbiera 
nagrodę za zajęcie X miejsca w ogólnopolskim 
rankingu IT Szkoła 2014

W dniu 09.10.2014 r. o godz. 18.00  
w siedzibie Muzeum Ziemi Mińskiej 
odbył się wernisaż wystawy rysun-
ków Marka Chabrowskiego „Drewniana 
Architektura Sakralna na Obszarze II 
RP”. Wystawę można oglądać do dnia 
05.11.2014 r.

fot. z arch. MZM

Wystawa rysunków 
Marka 
Chabrowskiego

Z ŻYCIA MIASTA

IT SZKOŁA 2014
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Inwestycja przyczyni się do zapew-
nienia drugostronnego zasilenia  
w paliwo gazowe miasta i gminy 
Mińsk Mazowiecki oraz poprawi infra-
strukturę techniczną miejscowości  
i gminy Stanisławów. 

Wznowiono wydawanie warunków tech-
nicznych oraz zawieranie umów przyłą-
czeniowych.

Projekt jest realizowany na pod-
stawie umowy o dofinansowanie ze 
środków Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego w ramach Pro-
gramu Operacyjnego „Infrastruktura 
i Środowisko” w postaci bezzwrotnej  
dotacji.

Całkowity koszt Projektu: 
21 227 932,22 PLN 
Kwota dofinansowania: 
4 109 953,14 PLN 

Obecnie realizowane są prace związa-
ne z budową przyłączy. Wykonawcą ro-
bót jest Z.U.H. Instalacji Sanitarnych  
i Gazowych Ryszard Czamara.

Zakończenie całej inwestycji i oddanie 
do użytku planowane jest w drugiej  
połowie 2015 roku. 

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. informuje o zakończeniu etapu budowy gazociągu średniego ciśnienia  
na obszarze Mińska Mazowieckiego w ramach realizacji projektu: 

 „Gazyfikacja m. Stanisławów wraz z poprawą zasilenia w gaz Mińska Mazowieckiego”

Inwestor: 
Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.
Oddział w Warszawie
Zakład w Mińsku Mazowieckim
ul. Szczecińska 4, 
05-300 Mińsk Mazowiecki

Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25

boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

Pracujemy:
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
w godz. od 8.00 do 16.00
- w środę w godz. od 8.00 do 17.00
- w piątek w godz. od 8.00 do 15.00

Burmistrz Miasta lub Zastępca Burmistrza 
w środy od godz. 12.00 do 17.00 
w każdą pierwszą środę miesiąca przyjmo-
wani są interesanci w sprawach związa-
nych z gospodarką mieszkaniową

Kasa Urzędu Miasta czynna jest: 
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
w godz. od 8.00 do 15.15
- w środę w godz. od 8.00 do 16.15
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.15

Z ŻYCIA MIASTA
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

KULTURA

Wzruszający wieczór 
z Małgorzatą Kalicińską 
 Małgorzata Kalicińska 16 paź-
dziernika 2014 r. zaszczyciła naszą Biblio-
tekę swoją obecnością – w ramach promo-
cji najnowszej książki pt. „Kochan moja. 
Rozmowa przez ocean”. Lektura stanowi 
obraz szczerej i bardzo głębokiej relacji, 
jaka łączy pisarkę z jej córką – Barbarą 
Grabowską (współautorką książki). Pod-
czas spotkania autorka zapewniała pu-
bliczność, że dom tworzą ludzie, a nie 
przedmioty i nawet za oceanem istnieje 
możliwość stworzenia miejsca, w którym 
pielęgnowane będą polskie zwyczaje  
i kultywowana tradycja. 
 Niewątpliwą przyjemnością dla 
uczestników spotkania było odczytanie 
przez Małgorzatę Kalicińską specjalnie 
przygotowanych na ten wyjątkowy wie-
czór fragmentów jej powieści, jak rów-
nież możliwość zadawania pytań autorce 
na końcowym etapie spotkania. 

Zbigniew Buczkowski – 
naszym gościem
 Któż z nas nie zna przeboju 
„Pieski małe dwa”? Najpiękniejsze i 
niezapomniane wykonanie tego melo-
dyjnego utworu pochodzącego z filmu 
„Dziewczyny do wzięcia”, oczywiście na-
leży do Zbigniewa Buczkowskiego, który  
w wymienionym powyżej filmie miał 
swój aktorski debiut.
 Uczestnicy spotkania ze Zbi-
gniewem Buczkowskim, mającego miej-
sce w naszej bibliotece 21 października, 
o godzinie 18:30, mieli niepowtarzalną 
okazję zaśpiewać tę piosenkę wspólnie z 
Panem Zbigniewem, ale także wzruszyć 

i rozbawić się do łez podczas słuchania 
anegdot z jego życia zawodowego oraz 
prywatnego. 
 Spotkanie promowało auto-
biograficzną książkę napisaną przez ak-
tora pt. „Pisz Pan książkę!”, w której 
Zbigniew Buczkowski zebrał wiele za-
bawnych, a niekiedy refleksyjnych opo-
wieści. Czytelnicy odnajdą w niej opisy 
wielu sytuacji, w jakich znalazł się ak-
tor, a jednocześnie otrzymają możliwość 
obcowania poprzez tę lekturę z plejadą 
wybitnych polskich artystów. 
 Na końcu spotkania Zbigniew 
Buczkowski udzielił odpowiedzi na wie-
le pytań otrzymanych od publiczności, 
która bardzo licznie wypełniła salę kon-
ferencyjną biblioteki. Wiele osób skorzy-
stało z możliwości zdobycia autografu 
aktora oraz z okazji wykonania wspólne-
go zdjęcia z naszym gościem. 

Stanisława Celińska 
„Księga Hioba”
 27 października w naszej biblio-
tece wspaniała aktorka filmowa i teatral-
na – Stanisława Celińska wykonała poru-
szający monodram pt. „Księga Hioba”.  
U jej boku wystąpił wybitny pianista  
i kompozytor – Tomasz Bajerski. 
 Poetycki recital Stanisławy Ce-
lińskiej dostarczył widzom wielu emocji 
i wzruszeń. Aktorka w sposób niezwykle 
przejmujący przedstawiła fragmenty  
biblijnej księgi w przekładzie Czesława 
Miłosza, łącząc je z „Pieśniami” i „Trena-
mi” Jana Kochanowskiego. 
 W półmroku i absolutnym zasłu-
chaniu publiczność mogła poznać wyjąt-
kową i uniwersalną wizję niezawinionego 
cierpienia, którym naznaczone jest ludzkie 

życie. Przejmujący i piękny śpiew artyst-
ki sprawił, że sala naszej biblioteki stała 
się Teatrem, na którego scenie rozegrała 
się walka człowieka z bólem, samotnością  
i zwątpieniem. 
 Spektakl z pewnością na długo 
pozostanie w pamięci licznie zgromadzo-
nej publiczności.  

Książkowe wtorki 
w Oddziale dla Dzieci
 Na przekór jesiennym chłodom, 
Oddział dla Dzieci naszej biblioteki rów-
nież o tej porze roku  organizuje w każdy 
wtorkowy poranek (godz. 10:00), zajęcia 
dla najmłodszych czytelników. Podczas 
spotkań dzieci mają okazję zapoznać się 
z literaturą dziecięcą, rozwijać umiejęt-
ności manualne poprzez wykonywanie 
prac plastycznych, ale przede wszystkich 
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Publicznej
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej

KULTURA

dobrze się bawić. Zajęcia są świetnym 
sposobem na kontakt dzieci z bohaterami 
wspaniałych książkowych bajek i sprawia-
ją, że maluszki z ogromną radością i zapa-
łem otwierają się na magiczny świat lite-
ratury. Ponadto są okazją, aby pociechy, 
które jeszcze nie uczęszczają do żłobków  
i przedszkoli mogły integrować się z inny-
mi dziećmi i poznać zasady funkcjonowa-
nia w grupie.   Zapraszamy!

Nowości w Regionaliach
 Serdecznie zapraszamy do Czy-
telni Regionalnej, która w ostatnim czasie 
wzbogaciła swoje zasoby o licznie ukazu-
jące się w naszym regionie nowości. Miło-
śników lokalnej historii zachwycą pięknie 
wydane albumy „Cegłów dawniej i dziś”, 

czy też „Kołbielszczyzna wczoraj i dziś”. 
Gminy Halinów, Dobre i Mrozy wydały 
publikacje poświęcone swoim walorom 
turystycznym i gospodarczym, a Lokalna 
Grupa Działania Ziemi Mińskiej opubli-
kowała praktyczny przewodnik i mapę 
po Szlakach przyrodniczo-ekologicznych.  
 Z okazji 100-lecia Szpitala Po-
wiatowego w Mińsku Mazowieckim, Miń-
sko Mazowieckie Stowarzyszenie „Nasz 
Szpital” wydało „Zarys historii Szpitala 
Powiatowego w Mińsku Mazowieckim” au-
torstwa Lilli Małgorzaty Kłos. Większość  
z tych nowości dostępna jest także w Wy-
pożyczalni. 

MBP,  fot z arch biblioteki

Zapowiedzi:

• 6 listopada zapraszamy na spotka-
nie z Ewą Kasprzyk, promujące książkę  
pt. ”Mił.ość”. 
• 12 listopada do biblioteki zawita wy-
stawa interaktywna „Eksperymentuj!” 
Centrum Nauki Kopernik. 
• 13 listopada w bibliotece odbędzie się 
spotkanie z Remigiuszem Grzelą – auto-
rem książki „Wybór Ireny”. Autor opisuje 
życie żydowskiej łączniczki Ireny Conti de 
Mauro pokazując, jak wielki wpływ ma 
historia na ludzkie życie.  
• 19 listopada z cyklu biblioteka podróży 
zapraszamy na spotkanie z Anną Gołow-
ską i Grzegorzem Lindenbergem, którzy  
opowiedzą nam o pięknie Toskanii. 
• 21 listopada odwiedzi nas Magdale-
na Zawadzka i Wydawnictwo Marginesy  
z książką „Taka jestem i już!”. 
• 27 listopada zapraszamy na spotkanie 
wszystkich miłośników Francji i fran-
cuskiego stylu. Naszym gościem będzie  
Joanna Nojszewska – autorka książki 
„Klucz francuski”. 
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Przebudowa Miejskiej Szkoły Artystycznej wraz z budową sali koncertowej
 Trwają roboty budowlane polegające na 
zabezpieczeniu dotychczas wykonanych robót bu-
dowlanych przed okresem zimowym. Firma 3S Bu-
downictwo spółka z o.o. komandytowa z Mińska Ma-
zowieckiego wykonuje strop nad salą koncertową. 
Natomiast firma Przedsiębiorstwo Usługowo-Han-
dlowe LUX Janina i Bogusław Lejman spółka jawna, 
z siedzibą w Mińsku Mazowieckim wykonuje roboty 
budowlane polegające na zabezpieczeniu wykona-
nych robót przed okresem zimowym polegające na 
zabezpieczeniu otworów w stropie nad częścią edu-
kacyjną oraz ogniomurów papą termozgrzewalną. 
W 2014 r. planuje się również wpięcie kanalizacji 
deszczowej.

Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim nr 2
 W III kwartale br. rozpoczęto roboty budowlane związane z budową sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 
w Mińsku Mazowieckim. Wykonawcą robót jest firma REMEX Przedsiębiorstwo Budowlano-Handlowe Krzysztof Wrzosek, Andrzej 
Cudny spółka jawna. Obecnie wykonywane są ściany nadziemia, stropy nad zapleczem sali gimnastycznej oraz sieć kanalizacji 
deszczowej, kanalizacji sanitarnej. 

Budowa ścieżki rowerowej w ul. Budowlanej
 W październiku br. zostanie również wykonana ścieżka rowerowa w ul. Budowlanej. Wykonawcą robót jest Zarząd Dróg 
Miejskich Sp. z o.o. W ramach zadania zostanie ułożone 283 mb ścieżki rowerowej o szerokości 2m z betonowej kostki brukowej.  
Wykonana ścieżka rowerowa będzie łączyć  się z istniejącą ścieżką rowerową w ul. Budowlanej.   

Rozbudowa ul. Grzeszaka
 Pod koniec września rozpoczęto prace związane z rozbudową ul. Grzeszaka.  Po etapie przygotowania inwestycji  
i organizowania zaplecza budowy  główny wykonawca (firma BRUK-BUD) rozpoczął roboty budowlane  polegające na przygotowaniu 
powierzchni gruntu do odbudowy roślinnej południowej strony  pasa drogowego.
 Jednocześnie podwykonawca robót kanalizacyjnych (firma PARSTER) rozpoczął wykonywanie kanalizacji deszczowej  
od budowy studni S2 na wysokości skrzyżowania z ul. Kolberga w kierunku ul. Dąbrówki. Ułożono już pierwszy odcinek kanalizacji 
deszczowej  o średnicy Ø1200mm od studni S2 do S3 o długości 13,5m. Aktualnie wykonywany jest kolejny odcinek.  

Budowa ul. Jagiellońskiej
 W październiku br. zakończono budowę ul. Jagiellońskiej na odcinku od ul. Nowy Świat do granicy miasta Mińsk Mazo-
wiecki. Wykonawcą robót była firma MARK-BET CONSTRUCTION Sp. z o.o. 
W ramach inwestycji wykonano:
- budowę jezdni o szerokości 6,0 m
- budowę obustronnych chodników o szerokości od 2,6 m do 3,0 m
- budowę ciągu pieszo-jezdnego zmiennej szerokości - min 5,5 m
- budowę kolektora kanalizacji deszczowej wraz z przykanalikami oraz wpustami ulicznymi.

Remonty ulic i chodników
 We wrześniu zakończył się remont chodników i zjazdów do posesji w ul. Budowlanej na odcinku dł. ok. 400 m od skrzyżowania  
z ul. Kochanowskiego do skrzyżowania z ul. Szczecińską w Mińsku Mazowieckim. Wykonawcą przedsięwzięcia był Zarząd Dróg  
Miejskich Sp. z o.o. W październiku wyremontowano:
-  fragment chodnika w ul. Bocznej, w ul. Toruńskiej po stronie południowej ul. Bocznej wzdłuż kortów, 
- chodniki i zjazdy wraz z budową zatok postojowych z miejscami parkingowymi  w ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Szczecińskiej 
do ul. Kołowej po stronie północnej, 

-  chodniki w ul. Toruńskiej na odcinku od ul. Bocznej 
do ul. Szczecińskiej po stronie północnej.
Całkowita długość odcinków ok. 550 m.
 Przedmiotowe remonty polegały na wymianie 
starych połamanych płyt chodnikowych betonowych 
na kostkę brukową betonową wraz z wymianą krawęż-
ników i obrzeży. Dzięki wybudowaniu zatok postojo-
wych przybyło ok. 30 miejsc parkingowych w tym dwa 
dla niepełnosprawnych. Prace zostały wykonane przez 
Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o.

Remont skweru 
 Trwa remont parkingu Skweru Ryszarda Kaczo-
rowskiego polegający na wymianie starej nawierzchni 
betonowej na kostkę brukową szlachetną. Powierzchnia 
prac prowadzonych przez ZDM Sp. z o.o. - ok. 2000 m2. 

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Z mińskich inwestycji

Wydział Inwestycji Miasta, fot. z arch. UM MM
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ul. Budowlana - ścieżka rowerowa

ul. Grzeszaka

ul. Jagiellońska

Gimnazjum Miejskie nr 2 -   budowa sali gimnastycznej
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Lista Partnerów, którzy przystąpili do Programu „Rodzinny Mińsk” i wspólnie 

Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA 
MIARY

% ZNIŻKI UWAGI

1 Przedszkole Prywatne 
„KRASNALEK”

ul. Paderewskiego 8 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-714-327 
(25)759-10-56

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

50% zniżki Zniżka obliczana jest 
 od kwoty 350 zł 

2 Przedszkole Prywatne 
„MINI RAJ”

ul. Warszawskie Przedmieście 32 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
602-471-741

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

100% zniżki Zniżka dotyczy trzeciego  
i kolejnych dzieci 

3 Apteka ul. Konstytucji 3 Maja 2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-62-05

zakup leków 10% zniżki

4 „Szkoła Pływania Delfin” ul. Wyszyńskiego 56 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
530-777-537

www.delfin-club.pl

rekreacja  
– nauka  
i doskonalenie 
pływania

opłata miesięczna 20% zniżki Zniżka obowiązuje przy 
zapisie minimum dwóch 
członków rodziny  
wielodzietnej

5 Gabinet Lekarski 
lek.med. Halina Pajk 
lek.med. Anna Pajk 
lek.med. Krzysztof Pajk

ul. Kazikowskiego 42 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-48-89 
602-330-616

usługa  
medyczna

wizyta lekarska +

badanie USG

50% zniżki Zniżka przysługuje  
wszystkim członkom  
rodziny wielodzietnej

6 Euro – School Szkoła 
Języków Obcych

ul. Piękna 7A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)759-69-69

www.euroschool.edu.pl 
www.facebook.com/euroschool.
edu

Kursy języka 
angielskiego

Pozostałe kursy

opłata miesięczna

 
opłata miesięczna

25%zniżki – pierwsza osoba 
50% zniżki – druga osoba 
75% zniżki - trzecia osoba 
 
 
20% zniżki dla każdego członka 
rodziny wielodzietnej

7 Przedszkole Prywatne 
Montessori  
„DELFINEK”

ul. Świętokrzyska 23 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
662-955-685

usługa  
oświatowa 

czesne 25% zniżki

8 Poradnia Stomatologicz-
na „STOMAX” 
lek. stom. Ewa Gusiew 
lek. stom. Małgorzata 
Kucharska

ul. Cicha 2 lok. 1 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
601-413-488

usługa  
stomatologiczna

25% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów mlecznych 
10% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów stałych 
50% zniżki - usuwanie zębów  
mlecznych 
25% zniżki - profilaktyka  
(lakowanie) 
100% zniżki - przeglądy uzębienia

9 Punkt Przedszkolny 
„PUCHATKOWO”

ul. J. Łupińskiego 2A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-27-62

www.przedszkole-puchatkowo.pl 
www.facebook.com/puchatko-
wo.przedszkole

usługa  
oświatowa 

czesne 50% zniżki Zniżka obliczana jest  
od kwoty 350 zł

10 Salon Fryzjersko –  
Kosmetyczny 
„FRYZULA”

ul. Gen. Sosnkowskiego 12 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
668-338-580

usługa fryzjerska 15% zniżki -strzyżenie dzieci  
10% zniżki – strzyżenie męskie 
i damskie

11 Prywatna Praktyka  
Lekarska 
Gabinet Ginekologiczno – 
Położniczy 
Małgorzata Szpetnar

ul. Cicha 15 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
503-385-875

usługa  
medyczna

wizyta lekarska 20% zniżki

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA MIARY % ZNIŻKI UWAGI

12. AKS „SAMIR” 
Sławomir 
 Ambroszczyk

ul. Warszawska 239 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
602-364-212 
www.samir.pl

rekreacja – 
siłownia

10% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 1 miesiąc

15% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 3 miesiące

20% zniżki przy zakupie wejścia 
jednorazowego (1,5h)

Zniżka obliczana jest 
od kwot:
130 zł - cena karnetu 
pełnego na 1 miesiąc,
390 zł - cena karnetu 
pełnego na 3 miesiące,
20 zł – cena wejścia 
jednorazowego (1,5h)

13. Przedszkole 
Niepubliczne  
„MICHAŁEK”

ul. Dąbrówki 41A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
604-515-306

usługa  
oświatowa

całodzienny pobyt 
w przedszkolu wraz 
z wyżywieniem  
i zajęciami dodat-
kowymi

50% zniżki

100% zniżki

Zniżka dotyczy  
pierwszego 
i drugiego dziecka 

Zniżka dotyczy 
trzeciego 
i kolejnych dzieci

14. Gabinet  
Stomatologiczny 
Stanisława Miłkowska

ul. Florencja 8a 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25) 758-36-59

usługa  
stomatologiczna

50% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów (plomba) 
50% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów (kanałowe) 
25% zniżki – ekstrakcja zęba 
25% zniżki – badanie jamy ustnej  
i inne zabiegi

15. PERSS 
T. Zybała,  
E. Drabarek Sp. J.

ul. Miodowa 4 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-66-50 
(25)758-88-34 
602-487-496

10% zniżki na cały asortyment  
(nie objęty innymi promocjami)

15% zniżki na usługę szycia

16. Przedszkole 
 Niepubliczne 
KLUB MALUCHA

ul. Nadrzeczna 22 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)759-32-57 
510-077-550

www.klubmalucha.edu.pl

usługa  
opiekuńczo 
- dydaktyczno- 
wychowawcza

czesne 20% zniżki

17. Sklep wielobranżowy-
FOR YOU 
B. Kowalik 

ul. Warszawska 90 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
698-685-999

obuwie dla dzieci 
do rozmiaru 35 
obuwie damskie  
i ubiory 
obuwie męskie 
torby i dodatki

10% zniżki

5 % zniżki

5 % zniżki 
5 % zniżki

18. KULTURALNY 
BAR    KEBAB 
W. Wesołowski

ul. Kościuszki 2  lok. B 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
516-929-930

usługa  
gastronomiczna

zestaw obiadowy

zupa

Kebab „L”

10% zniżki

10% zniżki

5 % zniżki

19. MAZOWIANKA 
BAR & RESTAURACJA
M. Kostusiewicz

ul. Piłsudskiego 32 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-26-16 
793-323-222

www.facebook.com/Mazowianka

usługa  
gastronomiczna

dania z karty - 
porcja

20% zniżki

20. OFFICE 1 
ARTYKUŁY BIUROWE 
I SZKOLNE

ul. Warszawska 163 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-19-21

zakup artykułów 
papierniczych

artykuły  
papiernicze

10% zniżki

21. LA BELLA ul. Piłsudskiego 21 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)749-29-09

usługa  
gastronomiczna

dania z karty 20% zniżki Zniżka dotyczy dań 
spożywanych 
w lokalu o łącznej 
wartości 
powyżej 30 zł

z Samorządem Miasta Mińsk Mazowiecki realizują cele i wartości tego Programu. 

URZĄD MIASTA INFORMUJE

cd. str. 18
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22. KLUB WALKI  
GRAPPLER

ul. Piłsudskiego 11A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
692-238-240 
793-298-095 
www.klub-grappler.pl

rekreacja fitness (karnet 
miesięczny)

sztuki walki (kar-
net miesięczny)

zajęcia sportowe 
dla dzieci (karnet 
miesięczny)

25% zniżki

 
25% zniżki

 
25% zniżki

23. BARTEK S.A. ul. Warszawska 63A 
Stojadła 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
506-397-953

buty dziecięce 
BARTEK

10% zniżki przy zakupie dwóch lub 
więcej par butów

Promocje nie 
łączą się

Dotyczy wybranych 
modeli z kolekcji

24. KWIAT LOTOSU 
STUDIO PIĘKNEJ 
SYLWETKI

ul. Kościuszki 25 lok. 16 (II piętro) 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
696-052-122 
(25)-756-10-21

rekreacja, usługa  
kosmetyczna

masaż

 
siłownia – karnet

 
kosmetyka-zabieg

30% zniżki

 
30% zniżki

 
30% zniżki

25. NIEPUBLICZNA  
PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO - 
PEDAGOGICZNA 
STREFA ROZWOJU

ul. Kościuszki 14 lok. U17 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-070-413

wszystkie usługi 
z oferty usług 
pomocy  
psychologiczno 
- pedagogicznej

opłata za usługi 15% zniżki

26. AKADEMIA SZTUK 
WALKI

Zajęcia prowadzone  
w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 
ul. Siennicka 17 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Kickboxingu

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

27. MIŃSKIE CENTRUM 
TAEKWON-DO  
TRADYCYJNEGO

Zajęcia prowadzone  
w Gimnazum Miejskim Nr 2 
ul. Budowlana 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Taewon-do

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

28. SKLEP TEKSTYLNY ul. Piłsudskiego 31 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-149-011

- pościel, ręczniki, 
kołdry

- pozostały asor-
tyment

5% zniżki

 
3% zniżki

29. WALHALLA FIGHT 
CLUB

ul. Warszawska 178 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(róg Nadrzecznej – wejście od 
podwórza) 
692-410-323

Kickboxing dla 
młodzieży

Kickboxing dla 
dorosłych

Kickboxing dla 
dzieci

Box

Cross Fit Kick

karnet miesięczny 

karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

karnet miesięczny

10% zniżki

 
10% zniżki

 
15% zniżki

 
15% zniżki

15% zniżki

30. AVAILO Sp. z o.o. Jasionka 954 
36-002 Jasionka 
17/785-26-09

1/ Pakiet Mece-
nas Direct

2/ Pakiet Mece-
nas Direct  dla 
Rodziny 

10% zniżki na zakup pakietu

 
10% zniżki na zakup pakietu

Zakupu pakietów 
można dokonać 
dzwoniąc pod numer 
infolinii Availo 
22/228-08-00

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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22. KLUB WALKI  
GRAPPLER

ul. Piłsudskiego 11A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
692-238-240 
793-298-095 
www.klub-grappler.pl

rekreacja fitness (karnet 
miesięczny)

sztuki walki (kar-
net miesięczny)

zajęcia sportowe 
dla dzieci (karnet 
miesięczny)

25% zniżki

 
25% zniżki

 
25% zniżki

23. BARTEK S.A. ul. Warszawska 63A 
Stojadła 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
506-397-953

buty dziecięce 
BARTEK

10% zniżki przy zakupie dwóch lub 
więcej par butów

Promocje nie 
łączą się

Dotyczy wybranych 
modeli z kolekcji

24. KWIAT LOTOSU 
STUDIO PIĘKNEJ 
SYLWETKI

ul. Kościuszki 25 lok. 16 (II piętro) 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
696-052-122 
(25)-756-10-21

rekreacja, usługa  
kosmetyczna

masaż

 
siłownia – karnet

 
kosmetyka-zabieg

30% zniżki

 
30% zniżki

 
30% zniżki

25. NIEPUBLICZNA  
PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO - 
PEDAGOGICZNA 
STREFA ROZWOJU

ul. Kościuszki 14 lok. U17 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-070-413

wszystkie usługi 
z oferty usług 
pomocy  
psychologiczno 
- pedagogicznej

opłata za usługi 15% zniżki

26. AKADEMIA SZTUK 
WALKI

Zajęcia prowadzone  
w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 
ul. Siennicka 17 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Kickboxingu

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

27. MIŃSKIE CENTRUM 
TAEKWON-DO  
TRADYCYJNEGO

Zajęcia prowadzone  
w Gimnazum Miejskim Nr 2 
ul. Budowlana 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Taewon-do

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

28. SKLEP TEKSTYLNY ul. Piłsudskiego 31 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-149-011

- pościel, ręczniki, 
kołdry

- pozostały asor-
tyment

5% zniżki

 
3% zniżki

29. WALHALLA FIGHT 
CLUB

ul. Warszawska 178 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(róg Nadrzecznej – wejście od 
podwórza) 
692-410-323

Kickboxing dla 
młodzieży

Kickboxing dla 
dorosłych

Kickboxing dla 
dzieci

Box

Cross Fit Kick

karnet miesięczny 

karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

karnet miesięczny

10% zniżki

 
10% zniżki

 
15% zniżki

 
15% zniżki

15% zniżki

30. AVAILO Sp. z o.o. Jasionka 954 
36-002 Jasionka 
17/785-26-09

1/ Pakiet Mece-
nas Direct

2/ Pakiet Mece-
nas Direct  dla 
Rodziny 

10% zniżki na zakup pakietu

 
10% zniżki na zakup pakietu

Zakupu pakietów 
można dokonać 
dzwoniąc pod numer 
infolinii Availo 
22/228-08-00

31. KRASNAL 

Kraina ubranek dla 
dzieci

ul. Warszawska 114B 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

510-103-215

zakup odzieży 
dziecięcej  
i niemowlęcej

rozmiary:

56cm – 170cm

10% zniżki

32. Sklep chemiczny 
EXTRACHEMIA

Plac Jana Kilińskiego 5 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
604-812-035

zakup produktów 
chemicznych  
i drogeryjnych

5% zniżki

33. Niepubliczny Zakład 
Opieki Zdrowotnej 
Centrum Rehabilitacji 
KINESION

ul. Kościuszki 25A/29 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
25/758-68-66 
www.kinesion.pl

konsultacje fizjo-
terapeutyczne

zabiegi 
z fizykoterapii

rehabilitacja 
ruchowa i masaż

50% zniżki

 
30% zniżki

 
10% zniżki

34. TOY PLANET 
„GALERIA AMINIS”

ul. Konstytucji 3 Maja 8/U2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
786-910-577

gry i zabawki 15% zniżki Zniżka nie dotyczy
Lego oraz promocji

35. Sklep  
spożywczo 
-warzywniczy

Lidia Gójska 
OWOCARNIA

ul. Dąbrówki 12/1 
05-300 Mińsk Mazowiecki

artykuły spożyw-
cze, owoce, wa-
rzywa, ryby, zioła

15% zniżki

Mińsk Mazowiecki, dn. 31.10.2014r.

 Zniżki przewidziane Mińską Kartą Dużej Rodziny obejmują wyłącznie członków rodziny wielodzietnej. Niedopuszczalne są sytuacje, aby mogły z niej  
korzystać inne osoby.  Odnosi się to do ulg oferowanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz do ulg oferowanych przez Partnerów Programu „Rodzinny 
Mińsk”.
 Informację o posiadaniu Mińskiej Karty Dużej Rodziny należy zgłaszać przed dokonaniem zakupu lub przed zamówieniem usługi.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

PRZEDŁUŻANIE 
MIŃSKICH KART DUŻEJ RODZINY, 
KTÓRYCH OKRES WAŻNOŚCI UPŁYWA 
DNIA 31.12.2014 ROKU
Wnioski o przedłużenie ważności Mińskiej Karty Dużej Rodziny Kart na okres do dnia  
31 grudnia 2015 roku przyjmowane są w Urzędzie Miasta przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 
w Mińsku Mazowieckim, pokój: 215 od dnia 1 października 2014 roku.

Przy składaniu wniosku wnioskodawca załącza oświadczenie o złożeniu deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  
odpadami komunalnymi, komplet Mińskich Kart Dużej Rodziny oraz okazuje oryginały dokumentów potwierdzające istnienie rodziny  
wielodzietnej, tj.:
 w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały w Mińsku Mazowieckim - dokument tożsamości;
 w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały poza miastem Mińsk Mazowiecki – pierwszą stronę rozliczenia 
  podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim za rok poprzedzający rok składania wniosku, 
  w którym wskazano Miasto Mińsk Mazowiecki jako miejsce zamieszkania oraz dokument tożsamości;
 w przypadku dzieci do 6 roku życia – akt urodzenia;
 w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualną na rok szkolny 2014/2015 legitymację szkolną;
 w przypadku studentów w wieku do 24 lat – legitymację studencką lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające 
   status studenta na rok akademicki 2014/2015;
 w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – prawomocne orzeczenie o ustanowieniu rodziny 
   zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego.

Pracownik Urzędu Miasta dokonuje weryfikacji dokumentów i po potwierdzeniu uprawnień nakleja na Karty hologram z nadruko-
wanym okresem ważności.

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski
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WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI  

Z PRACY RADY MIASTA

 

Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał, znajdują się do wglądu na stronie internetowej 
BIP  Urzędu Miasta http://www.bip.minsk-maz.pl/ oraz w Biurze Rady Miasta p. 115 w Urzędzie Miasta.

Uchwały podjęte  
na Sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki 
w dniu 
27.10.2014r.  

Na  XLV sesji Rady Miasta w dniu 27 października 2014r. podjęto następujące uchwały: 

a) Uchwała Nr XLV/434/14 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Mińsk  
     Mazowiecki,
b) Uchwała Nr XLV/435/14 w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis,
c) Uchwała Nr XLV/436/14 w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych  
     i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o. w Mińsku Mazowieckim 
     na lata 2014-2020,
d) Uchwała Nr XLV/437/14 w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 
    Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2015 rok, 
e) Uchwała Nr XLV/438/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014,
f) Uchwała Nr XLV/439/14 w sprawie odroczenia spłaty należności pieniężnej mającej charakter 
    cywilnoprawny przypadającej Miastu Mińsk Mazowiecki,
g) Uchwała Nr XLV/440/14 w sprawie przyjęcia środków z Funduszu spójności z Priorytetu IX – Infrastruktura 
  Energetyczna w ramach Działania 9.3 – Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – plany  
    gospodarki niskoemisyjnej (PGN) (Konkurs nr 2/PO IiŚ/9.3/2013),
h) Uchwała Nr XLV/441/14 w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
    przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki, 
i) Uchwała Nr XLV/442/14 w sprawie aktualności miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 
   miasta Mińsk Mazowiecki.

I N F O R M A C J A
                Stosownie do art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2014 r.,  poz.518 
z późn.zm.) – niniejszym informuję, że w dniu 23 października 2014 r. ustaliłem, a w dniu  27 października 2014 r. podałem do 
publicznej wiadomości wykaz obejmujący niżej wymienione nieruchomości położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące wła-
sność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na kolejny okres, na rzecz ich 
dotychczasowych dzierżawców:
1)  część działki gruntu Nr 4622/11 o powierzchni 2200 m2  przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
2)  działka gruntu Nr 4029/2 o powierzchni 722 m2 oraz części działek gruntu Nr Nr 4622/11 i 1381 o powierzchni 1237 m2, 
położone przy ul. Zachodniej, 
3)  stanowiska garażowe Nr Nr 12, 18 i Nr 27 (części działki gruntu Nr 2520 o powierzchchni  łącznej 60 m2 ) przy ul. Dąbrówki. 
          Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 
od dnia 27 października 2014 r. do 17 listopada 2014 r.

Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki

I N F O R M A C J A
 Zawiadamiam, że w dniu 23 października 2014 r. ustaliłem, a w dniu 27 października 2014 r. podałem do publicznej 
wiadomości wykaz obejmujący działkę gruntu, położoną w Mińsku Mazowieckim, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, 
oznaczoną numerem 3940/25 przy ul. Armii Ludowej 21A, przewidzianą do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej 
dotychczasowych użytkowników wieczystych.
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji  
3 Maja 1 od dnia 27 października 2014 r. do dnia 17 listopada 2014 r. 

Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki
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ZESPÓŁ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I  SPRAW OBRONNYCH

URZĄD MIASTA INFORMUJE

 
  W  oparciu o przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach  
(Dz. U. z 2001 r. Nr 79 poz. 855 z  późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie prze-
ciwpożarowej (Dz. U z 2002 r. Nr 147 poz.1229 z  późn. zm.)  na  terenie  miasta  Mińsk  Mazowiecki  
powołane  są  dwie  ochotnicze  straże  pożarne. Podstawowymi celami i zadaniami ochotniczych 
straży pożarnych jest ochrona  ludności, zapobieganie pożarom, udział w działaniach ratowniczych 
przeprowadzanych w czasie pożarów, klęsk  żywiołowych  oraz innych miejscowych  zagrożeniach. 
Miasto  Mińsk  Mazowiecki  ponosi  koszty  wyposażenia,  utrzymania, wyszkolenia  i  zapewnienia  
gotowości  bojowej  jednostek  OSP   (w tym: umundurowania, ubezpieczenia  i  badań  lekarskich  
strażaków). 

W 2014 r. jednostka OSP Mińsk Mazo-
wiecki wzbogaciła się o nowy samochód 
pożarniczy FORD Transit.
 Zakupu samochodu dokonano ze 
środków finansowych pochodzących od:
- Zarządu Głównego Związku Ochotni-
czych Straży Pożarnych RP w kwocie  
50 000 zł,
- Ochotniczej Straży Pożarnej w Mińsku 
Mazowieckim w wysokości 21 350 zł,
- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Warsza-
wie RP (w kwocie 40 450 zł) oraz Miasta 
Mińsk Mazowiecki (w kwocie 50 000 zł).

W 2014 r. Burmistrz Miasta Mińsk Ma-
zowiecki przekazał Ochotniczej Straży 
Pożarnej „Kędzierak” w Mińsku Mazo-
wieckim hydrauliczny zestaw do ratow-
nictwa technicznego typu średniego,  
w skład którego wchodzi: pompa hy-

drauliczna SR 40 PC, rozpieracz ramienio-
wy typ SP 4240C, nożyce CU 4035 C NCT II 
oraz dwa węże hydrauliczne C10 OU.  
 Zakupu hydraulicznego zestawu 
ratownictwa technicznego HOLMATRO 
dokonano ze środków: - Związku Ochot-

niczych Straży Pożarnych RP w kwocie  
20 000 zł, - Ochotniczej Straży Pożar-
nej „Kędzierak” w Mińsku Mazowieckim  
w wysokości 600 zł, Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie w kwocie 20 000 zł 
oraz Miasta Mińsk Mazowiecki - w kwocie 
8 000 zł.
 W roku ubiegłym w wyniku dzia-
łań Burmistrza Miasta i Komendanta Po-
wiatowego PSP, Ochotnicza Straż Pożarna 
„Kędzierak” w Mińsku Mazowieckim pozy-
skała samochód specjalny pożarniczo-ga-
śniczy JELCZ.                   fot. z arch. OSP

Pompa dla OSP „Kędzierak”

 Nowy samochód bojowy o za-
budowie kontenerowo-żaluzjowej z da-
chem w formie podestu roboczego jest 
oznakowany, posiada: zbiornik wody 350 
l z agregatem wysokociśnieniowym wod-
no-pianowym, automatycznie sterowany 
maszt oświetleniowy teleskopowy, wycią-

garkę 3,5 t oraz radiotelefon stacjonar-
ny i nasobny. Zakup lekkiego samochodu 
ratowniczo-gaśniczego poprawi efektyw-
ność działań bojowych, w szczególności  
w obszarach wysoce zurbanizowanych 
oraz trudno dostępnych.
 fot. z arch. OSP

Nowy samochód OSP Mińsk Mazowiecki



22 MIM październik 2014www.minsk-maz.pl

WYBORY SAMORZĄDOWE

OKRĘGI WYBORCZE



23MIM październik 2014 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

Okręg Nr 1
1. DRÓŻDŻ Robert, lat 33, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. MAKOWSKI Marian, lat 67, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. CHŁOPIK Michał, lat 20, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
4. SZELĄG Leszek, lat 42, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 2
1. SZYMKIEWICZ Teresa Maria, lat 61, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. JURCZAK Edyta Barbara, lat 40, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. GADAJ Maria Grażyna, lat 46, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW NMM - lista nr 23
4. FLORCZAK Ewa Anna, lat 46, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
5. RUTA Tomasz, lat 43, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 3
1. MATWIEJ Patryk Jan, lat 22, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. GRYZ Jerzy, lat 47, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. KAMIŃSKA Wiesława Jadwiga, lat 50, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
4. CZURA Dariusz, lat 55, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 4
1. DMOWSKA Bożena Aniela, lat 54, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. KRÓLAK Michał, lat 35, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. WIERZCHOWSKA Barbara Elżbieta, lat 54, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. PAWLAK Florian, lat 59, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
5. PIWOWARCZYK Radosław, lat 19, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
6. KULMA Dariusz, lat 40, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

OBWIESZCZENIE
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mińsku Mazowieckim z dnia 22 października 2014 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w wyborach do rad gmin, 
rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach  wójtów, burmistrzów i prezydentów miast 

zarządzonych na dzień 16  listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1  ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza 
w Mińsku Mazowieckim podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych:

Jednocześnie, zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 
oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2013 r. poz. 1388), zwanej dalej „powołaną ustawą”, Miejska Komisja Wyborcza w Mińsku Mazowieckim podaje treść 
oświadczeń lustracyjnych kandydatów stwierdzających fakt ich pracy, służby w organach bezpieczeństwa państwa lub współpracy z nimi w okresie od dnia 22 
lipca 1944 r. do dnia 31 lipca 1990 r.
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Okręg Nr 5
1. CICHOCKI Maciej Bogdan, lat 65, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. MAJ Wojciech Tomasz, lat 52, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. PERCZYŃSKI Tadeusz, lat 65, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. BARAN Katarzyna Barbara, lat 33, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW NMM - lista nr 23
5. ŁUKASIAK Paulina Marta, lat 23, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
6. ZWIERZ Bogusław Antoni, lat 71, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 6
1. ŚLUSARCZYK Robert Krystian, lat 40, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. SADOCH Janusz, lat 52, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. KOJRO Andrzej, lat 51, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
4. LICHOTA Piotr Mateusz, lat 24, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 7
1. SKRZYŃSKA Monika Małgorzata, lat 27, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. ŁODYGA Marek, lat 29, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. ŻELAZO Wacław, lat 69, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
4. OŁDAK Kamil Przemysław, lat 26, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 8
1. GÓRAS Michał Tadeusz, lat 33, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. OSTROWSKA-DŹWIGAŁA Jadwiga Izabela, lat 63, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. WRÓBLEWSKI Eugeniusz, lat 76, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. SOSNOWSKI Grzegorz Walenty, lat 59, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
5. KUREK Irena Agnieszka, lat 30, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
6. ANTOSIEWICZ Paweł, lat 37, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26
7. KIEŁCZYKOWSKI Jacek, lat 50, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW JACKA KIEŁCZYKOWSKIEGO - lista nr 27

Okręg Nr 9
1. STOLARCZYK Izabela Beata, lat 52, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. SZMIDT Ewa, lat 51, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. KWASS Ewa Antonina, lat 62, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
4. CYRAN Grzegorz, lat 42, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26
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Okręg Nr 10
1. BŁASZCZAK Tadeusz Michał, lat 54, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. DZIENIO Mariusz Robert, lat 51, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. LESZCZYŃSKA Małgorzata, lat 52, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. STASKA Kacper, lat 21, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
5. GOŹDZIK Konrad Dobromir, lat 24, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
6. FRANKIEWICZ Ewelina Magdalena, lat 29, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 11
1. JUREK Leon Włodzimierz, lat 64, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. BODZIONY Kamil Łukasz, lat 23, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. FLOROWSKA-UCHMAN Monika, lat 33, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. BIERNACKA Monika Małgorzata, lat 39, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
5. KUŚMIERSKI Ireneusz Piotr, lat 55, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 12
1. MARKOWSKA Zofia Hanna, lat 53, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. GROBLEWICZ Bogusław, lat 72, zam. Mińsk Mazowiecki, złożył następujące oświadczenie: 
           pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy.
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. JAKIMCIO Tadeusz Bogumił, lat 46, zam. Mińsk Mazowiecki, złożył następujące oświadczenie: 
           pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy.
 zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
4. ŁUKASIAK Maria Grażyna, lat 55, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
5. SENKTAS Aneta, lat 38, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 13
1. STEFAŃSKI Waldemar Bogusław, lat 62, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. WOLAN Adam, lat 35, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. MIRECKI Waldemar Jan, lat 69, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. BRYZEK-MUSZYŃSKA Edyta Danuta, lat 36, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW NMM - lista nr 23
5. WILGA Maciej, lat 22, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIASTO NASZYCH MARZEŃ - lista nr 24
6. ZGÓDKA Barbara, lat 36, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
7. RECZEK Sebastian, lat 34, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26
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Okręg Nr 14
1. GILANT Sylwia, lat 34, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. SZCZYGIELSKI Albert Marek, lat 57, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. BAGIŃSKA Barbara Anna, lat 45, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. MENDYK Bartosz, lat 29, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
5. MAGDZIAK Tomasz, lat 48, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
6. MARKOWSKI Kazimierz, lat 64, zam. Mińsk Mazowiecki, złożył następujące oświadczenie: 
           pełniłem służbę w organach bezpieczeństwa państwa w rozumieniu przepisów powołanej ustawy.
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 15
1. GÓRECKI Józef, lat 61, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. SUCHOCKI Marek, lat 34, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. KOSIEWICZ Sylwester Mieczysław, lat 40, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
4. CZERWIŃSKA Małgorzata, lat 43, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
5. LIPIŃSKI Łukasz, lat 32, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 16
1. SZPETNAR Paweł Mirosław, lat 52, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. GAŁĄZKA Robert, lat 50, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. SADOCH Ewa Anna, lat 44, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. GAŃKO Mariola, lat 36, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW NMM - lista nr 23
5. ANTOSIEWICZ Michał, lat 19, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
6. GROMEK Sławomir Zygmunt, lat 54, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 17
1. SKARŻYŃSKI Daniel Marcin, lat 36, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. WOJDYGA Piotr Wojciech, lat 49, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. GAŃKO Wojciech, lat 63, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
4. BARTNICKI Krzysztof Adam, lat 58, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26
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Okręg Nr 18
1. TKACZYK Zygmunt, lat 59, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. REDA Barbara Elżbieta, lat 35, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. KRÓL Jakub, lat 34, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. GŁUCHOWSKI Adrian, lat 25, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
5. KACZOREK Sławomir, lat 41, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
6. SOĆKO Andrzej Jan, lat 41, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 19
1. BANDYCH Ewelina, lat 35, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. PŁOCHOCKI Tomasz Jacek, lat 45, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. MIĄSKO Krzysztof, lat 28, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
4. CZERECHÓW Rafał Dariusz, lat 31, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIASTO NASZYCH MARZEŃ - lista nr 24

Okręg Nr 20
1. GĄSIOR Dariusz, lat 49, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. KUĆ Andrzej, lat 59, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. AUGUSTYNIAK Dariusz, lat 47, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
4. WAWRYSZUK Mateusz Adrian, lat 21, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIASTO NASZYCH MARZEŃ - lista nr 24
5. SMOLIŃSKI Mariusz Stanisław, lat 55, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 21
1. MILEWSKA-STASINOWSKA Krystyna Bożena, lat 62, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. SARNA Izabela Edyta, lat 44, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. ŁUKASIAK Arkadiusz Jacek, lat 48, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
4. HUTKOWSKA Ewa, lat 23, zam. Mińsk Mazowiecki
 zgłoszona przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Przewodnicząca
Miejskiej Komisji Wyborczej 

w Mińsku Mazowieckim

/-/ Zofia Gierdal

WYBORY SAMORZĄDOWE
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OKRĘG WYBORCZY Nr 1

Lista nr 3 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ
1. MILEWSKI Daniel George, lat 24, zam. Mińsk Mazowiecki
2. CZYŻEWSKA Anna Halina, lat 44, zam. Mińsk Mazowiecki
3. JARZĘBSKI Dominik, lat 25, zam. Mińsk Mazowiecki
4. LASKOWSKI Adam, lat 31, zam. Mińsk Mazowiecki
5. STĘPIEŃ Piotr Ryszard, lat 39, zam. Mińsk Mazowiecki
6. BARTNICKA Małgorzata, lat 54, zam. Mińsk Mazowiecki
7. IDŹKOWSKA Sylwia Elżbieta, lat 40, zam. Mińsk Mazowiecki
8. OSICA-FOLTYN Agnieszka Ewa, lat 38, zam. Mińsk Mazowiecki
9. NOJSZEWSKI Andrzej, lat 44, zam. Mińsk Mazowiecki
10. ZAWADKA-ZIELIŃSKA Dorota, lat 43, zam. Mińsk Mazowiecki
11. BORYSZEWSKA Magdalena, lat 33, zam. Cegłów
12. NIEMCZAK Anna Maria, lat 31, zam. Mińsk Mazowiecki
13. PIWEK Ryszard, lat 24, zam. Mińsk Mazowiecki
14. KONIECZNA Marta Dorota, lat 28, zam. Mińsk Mazowiecki

Lista nr 7 - KW NOWA PRAWICA — JANUSZA KORWIN-MIKKE
1. REDUCH Izabela, lat 28, zam. Mińsk Mazowiecki
2. GRUBA Marcin Krzysztof, lat 27, zam. Karolina
3. DĘBAŁA Jacek, lat 21, zam. Mińsk Mazowiecki
4. PRZYBYLSKA Sylwia Izabela, lat 43, zam. Mińsk Mazowiecki
5. KROPIELNICKI Sebastian, lat 30, zam. Mińsk Mazowiecki
6. KOSONÓG Agnieszka Irena, lat 38, zam. Mińsk Mazowiecki
7. KUŚMIERZ Małgorzata Elżbieta, lat 45,  zam. Mińsk Mazowiecki

Lista nr 20 - KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM
1. KRUSIEWICZ Mirosław, lat 53, zam. Mińsk Mazowiecki
2. WYSZOGRODZKI Grzegorz, lat 48, zam. Mińsk Mazowiecki
3. CICHOŃ Alicja Emilia, lat 36, zam. Mińsk Mazowiecki
4. SAMOCIUK Mirosław Janusz, lat 57, zam. Nowe Osiny
5. GIBAŁA Anna, lat 60, zam. Mińsk Mazowiecki
6. SZCZERBA Ewa, lat 49, zam. Mińsk Mazowiecki
7. SMUGA Robert, lat 44, zam. Mińsk Mazowiecki
8. SADO Agnieszka, lat 39, zam. Mińsk Mazowiecki
9. BOGUCKI Arkadiusz Janusz, lat 38, zam. Mińsk Mazowiecki
10. WICIK-KOWALCZYK Aleksandra Anna, lat 29,  zam. Mińsk Mazowiecki
11. PARTYKA Andrzej Mirosław, lat 52, zam. Mińsk Mazowiecki
12. ZAWADKA Kamil, lat 29, zam. Mińsk Mazowiecki
13. GĄGOL Daniel Damian, lat 34, zam. Mińsk Mazowiecki
14. ROGUSKI Krzysztof Edward, lat 68, zam. Mińsk Mazowiecki

OBWIESZCZENIE
POWIATOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM 

z dnia 22 października 2014 r.
o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Powiatu Mińskiego

w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw 
oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.

Na podstawie art. 435 § 1 w związku z art. 450 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112,  
z późn. zm.1)) Powiatowa Komisja Wyborcza w Mińsku Mazowieckim podaje do wiadomości informację o zarejestrowanych listach  
kandydatów na radnych:

WYCIĄG -

WYBORY SAMORZĄDOWE
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Przewodniczący
Powiatowej Komisji Wyborczej

w Mińsku Mazowieckim
(-) Andrzej Okniński

Lista nr 21 - KWW TWÓJ POWIAT
1. GRZESIAK Zbigniew, lat 70, zam. Mińsk Mazowiecki
2. TARCZYŃSKI Zdzisław, lat 65, zam. Mińsk Mazowiecki
3. DĘBIŃSKA Anna, lat 58, zam. Mińsk Mazowiecki
4. NALEWKA Ewa Zofia, lat 58, zam. Mińsk Mazowiecki
5. ROGULSKI Jan Henryk, lat 60, zam. Mińsk Mazowiecki
6. WOŹNICA Stanisław Maciej, lat 70, zam. Mińsk Mazowiecki
7. ZIĘBA Zofia, lat 61, zam. Mińsk Mazowiecki
8. BECZEK Małgorzata Joanna, lat 48, zam. Mińsk Mazowiecki
9. NIEDZIAŁEK Dariusz, lat 48, zam. Mińsk Mazowiecki
10. SAMULIK Włodzimierz Tomasz, lat 61, zam. Mińsk Mazowiecki
11. GAWŁOWSKI Andrzej Marek, lat 51, zam. Mińsk Mazowiecki
12. PAROL Krzysztof Marek, lat 46, zam. Mińsk Mazowiecki
13. BRODA Ewa, lat 48, zam. Mińsk Mazowiecki
14. ROMBEL Małgorzata, lat 48, zam. Mińsk Mazowiecki

WYBORY SAMORZĄDOWE
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Oprac na podst. Planu Miasta Mińsk Mazowiecki - wydanego w 2014r. przez Dom Wydawniczy  PWN Sp. z o.o. - Grupa Wydawnicza PWN
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