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Szanowni Państwo.

	 Od	blisko	ćwierćwiecza	demokracja	w	Polsce	opiera	się	na	
zasadzie	decentralizacji	 i	 samorządności.	W	praktyce	ozna-
cza	to,	że	w	sprawach	dla	nas	najważniejszych,	bo	dotyczą-
cych	naszego	najbliższego	otoczenia,	możemy	sami	podejmo-
wać	decyzję	poprzez	wybranych	przez	siebie	przedstawicieli.	
Dlatego	też	każde	wybory	samorządowe	są	wielkim	świętem	
demokracji.		
	 Dwa	tygodnie	temu	mińszczanie	liczniej	niż	kiedykolwiek	
wzięli	udział	w	wyborach	samorządowych.	Po	raz	pierwszy	od	
wielu	lat	wybrali	swoich	radnych	miejskich	w	21		jednoman-
datowych	 okręgach	wyborczych.	 Po	 raz	 pierwszy	w	 historii	
naszego	miasta	wybrali	już	w	pierwszej	turze	swojego	burmi-

strza	i	to	rekordową	liczbą	ponad	7100	głosów.	Wynik	ten	potwierdził,	że	zmiany	za-
początkowane	cztery	lata	temu	poszły	w	dobrym	kierunku,	zaś	mińszczanie	oczekują	
kontynuacji	tych	przemian.	Wynik	ten	pokazał	również,	że	nasza	lokalna	demokracja	
jest	na	 tyle	dojrzała,	 że	nie	 są	w	 stanie	zachwiać	nią	żadne	pozornie	anonimowe	
zarzuty,	 medialne	 paszkwile,	 czy	 nawet	 najlepiej	 zorganizowane	 czarne	 kampa-
nie	propagandowe	rodem	z	PRLu.	Jak	mawiał	Prymas	Tysiąclecia	–	Kardynał	Stefan		
Wyszyński	–	„Prawda	ma	w	sobie	znamię	trwania,	kłamstwo	-	kona	szybką	śmiercią.”

Szanowni Państwo.
	 Kiedy	spojrzymy	na	programy	kandydatów,	czy	komitetów	wyborczych,	któ-
rych	reprezentanci	znaleźli	się	w	nowej	Radzie	Miasta,	znajdziemy	wiele	wspólnych	
mianowników.	Najważniejszym	zadaniem,	 jakie	przed	nami	 stoi	w	 tej	 kadencji	 jest	
właściwe	wykorzystanie	szansy	rozwojowej,	którą	przynoszą	nam	środki	unijne	w	no-
wej	perspektywie	finansowej.	To	przede	wszystkim	od	naszej	kompetencji	i	aktywności	
zależy	gdzie	znajdzie	się	Mińsk	Mazowiecki	w	tym	wyścigu	o	unijne	pieniądze.	Zachę-
cam	Państwa	radnych,	abyśmy	wspólnie	stanęli	na	czele	tego	peletonu	i	pozyskali	jak	
najwięcej	się	da,	budując	miasto	oparte	na	mocnych	i	trwałych	fundamentach.
	 Najwyższa	 w	 historii	 naszego	 miasta	 frekwencja	 dała	 nam	 najsilniejszy		
z	dotychczasowych	mandat,	który	ugruntowaliśmy		dzisiejszymi	ślubowaniami.	Od	dziś	
jesteśmy	współodpowiedzialni	za	losy	naszego	miasta	i	jego	mieszkańców,	za	jego	roz-
wój	infrastrukturalny,	za	jego	rozkwit	we	wszystkich	dziedzinach	życia	społecznego.	
Mińszczanie	zasługują	na	nasze	najwyższe	zaangażowanie,	na	działanie	ponad	podzia-
łami,	na	wzmożoną	aktywność,	ale	tylko	taką,	która	będzie	ukierunkowana	na	rozwój	
i	bezpieczeństwo	naszego	miasta.	
	 Dzisiaj,	w	tym	wyjątkowym	dla	nas	wszystkich	momencie,	chciałbym	Państwu	
Radnym	serdecznie	pogratulować	wyboru	i	jednocześnie	obiecać,	że	dołożę	wszelkich	
starań	,aby	udało	nam	się	wspólnie	zrealizować	wyborcze	obietnice.	Z	Państwa	strony	
liczę	 na	 ścisłą	współpracę	 i	wzajemność.	Mam	nadzieję,	 że	 jeszcze	 przed	 świętami	
Bożego	Narodzenia	uda	nam	się	uchwalić	budżet	miasta	na	2015	r.	i	że	będzie	to	doku-
ment	podjęty	jednogłośnie.	

Szanowni Państwo, drodzy mieszkańcy.
	 Jeszcze raz dziękuję Państwu za okazane zaufanie. 

Obiecuję, że go nie  zawiodę.

Burmistrz	Miasta	Mińsk	Mazowiecki
Marcin	Jakubowski
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Złożeniem meldunku Sekretarzowi Sta-
nu w Ministerstwie Obrony Narodowej 
Czesławowi Mroczkowi i uroczystym 
wciągnięciem flagi polskiej na maszt roz-
poczęto obchody 95. Rocznicy Powsta-
nia Związku Inwalidów Wojennych RP 
 i 5. Rocznicy Odsłonięcia Pomnika 
Związku Inwalidów Wojennych w Miń-
sku Mazowieckim. 
 
 Historię powstania związku  
i główne cele działalności przypomniał 
w swoim przemówieniu Józef Jedynak 
– Prezes Zarządu Oddziału ZIW. Wraz  
z Eugeniuszem Kuleszą – Prezesem 
Związku Kombatantów RP i Byłych Więź-
niów Politycznych Koło miejsko-gminne  
w Kałuszynie odznaczyli Pana Czesława 
Mroczka – Posła Ziemi Mińskiej Odznaką 
Honorową Za Zasługi Dla Stowarzyszenia 
Kawalerów Orderu Wojennego Virtuti 
Militari i Pana Antoniego Piechoskiego – 
Wójta Gminy Mińsk Mazowiecki Krzyżem 
95-lecia Związku Inwalidów Wojennych 
RP za zaangażowanie na rzecz związku  
i spraw inwalidów wojennych. Modliwę za 
Ojczyznę poprowadził kapelan wojskowy 
ks. płk Adam Prus - Dziekan Żandarmerii 
Wojskowej.
 Uroczystość uświetniły swoją 
obecnością poczty sztandarowe placó-
wek oświatowych z terenu miasta i gminy 
Mińsk Mazowiecki, służb mundurowych, 
środowisk kombatanckich. Delegacje 
przybyłych gości złożyły wiązanki kwia-
tów pod pomnikiem Związku Inwalidów 
Wojennych RP. Na zakończenie odegrano 
utwór „Śpij Kolego” oraz Pieśń Reprezen-
tacyjną Wojska Polskiego.  (red.)

fot.	z	arch	UM	MM

K U P O N
UPOMINKOWY
NA KALENDARZ 

M I A S T A
Pierwsze 50 osób, które w dniach 8 - 
12 grudnia w godzinach pracy Urzędu 
zgłoszą się do Sekretariatu  (p. 109) 
i przyniosą kupon upominkowy wy-
cięty z numeru IX/233/2014 Gazety  
Samorządowej MIM, otrzymają od  
Burmistrza Marcina Jakubowskiego  
upominek w postaci kalendarza miej-
skiego na 2015 rok.

Obchody 95. Rocznicy Powstania Związku Inwalidów Wojennych 
RP i 5. Rocznicy Odsłonięcia Pomnika ZIW
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Odsłonięcie „Przystanku historia” przy  
ul. 11 Listopada, III Mińska Patriotycz-
na Impreza na Orientację, Msza Święta  
w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny połączona z uroczysto-
ściami pod Pomnikiem Niepodległości 
na Placu Stary Rynek, koncert „Pieśń 
polska” w wykonaniu Justyny i Patryka  
Rymanowskich oraz prezentacja albu-
mu o Ułanach 7. Pułku Ułanów Lubel-
skich to elementy, które złożyły się  
na całość obchodów 96. Rocznicy Odzy-
skania Niepodległości w Mińsku Mazo-
wieckim. (red.)

fot.	z	arch.	UM	MM

11 listopada - Święto Niepodległości

4 listopada br. w siedzibie Ministerstwa 
Środowiska wręczone zostały nagrody  
i wyróżnienia w ogólnopolskim kon-
kursie „Zielone miasta – w stronę przy-
szłości!”.

 Minister Środowiska przy-
znał Miastu Mińsk Mazowiecki wy-
różnienie w kategorii  „efektywność 
energetyczna w budownictwie” za 
realizację projektu pt. „Termomo-
dernizacja Przedszkola Miejskiego  
Nr 3 w Mińsku Mazowieckim”, które tym 
samym znalazło się w gronie 36 laure-
atów.
 To niezwykle cenne wyróżnienie 
potwierdza, że działania związane z termo-
modernizacją budynków użyteczności pu-

Mińsk Mazowiecki wyróżniony w konkursie 
„Zielone miasta - w stronę przyszłości!”

blicznej są bardzo istotne, a ich realizacja  
w znaczący sposób wpływa na zmniejsze-
nie ilości energii cieplnej zużywanej w bu-
dynkach  – celem i główną korzyścią jest 
ograniczenie kosztów ogrzewania poprzez 
jednoczesne ograniczanie zanieczyszcze-
nia środowiska. Ma także duży wpływ na 
wysokość kosztów eksploatacyjnych zwią-
zanych z utrzymaniem placówek.
 Konkurs został sfinansowany ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej. (red.)

fot.	z	arch.	UM	MM
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21. rocznica śmierci Mariana Benki

W 21. rocznicę śmierci Mariana Benko  
w imieniu mieszkańców naszego miasta 
burmistrz Marcin Jakubowski złożył na 
grobie symboliczną wiązankę.

Marian	 Benko	 urodził	 się	 12	 lipca	 1907	 roku		
w	Ulanicy	na	Podolu.	W	drugiej	połowie	lat	20.	
XX	w.	rodzina	Benków	osiedliła	się	w	Mińsku	Ma-
zowieckim.	Marian	Benko	ściśle	współpracował	
m.in.	z	architektem	inż.	Michałem	Sławińskim,	
pomagając	w	projektowaniu	chociażby	budyn-
ku	Starostwa.	Kompletował	dokumentację	kul-
tury	materialnej	południowo-wschodniego	Ma-
zowsza,	głównie	terenów	powiatu	mińskiego.	
Znaczącym	sukcesem	naukowym	Mariana	Benki	
było	zlokalizowanie	i	opisanie	renesansowego	
miasteczka	-	Sendomierza	(obecnie	plac	J.	Ki-
lińskiego	i	jego	okolice).	Od	jesieni	1940	roku	
pracował	 jako	nauczyciel	w	mińskiej	Publicz-
nej	Obowiązkowej	Szkole	Zawodowej,	w	której	
uczył	materiałoznawstwa,	nauki	zawodu	wraz	z	
początkami	mechaniki,	chemii	oraz	dodatkowo		

w	miejscowej	Szkole	Handlowej	Wacława	Rzy-
ski,	w	 której	wykładał	 technikę	 reklamy.	 Po-
nadto	brał	udział	w	tajnym	nauczaniu	na	po-
ziomie	szkoły	średniej	(Gimnazjum	i	Liceum),	
wykładając	geometrię	wykreślną.	Po	wyzwole-
niu	Mińska	 został	 pierwszym	miejscowym	 ar-
chitektem	powiatowym,	a	w	listopadzie	1944	
roku	 naczelnym	 architektem	 województwa	
warszawskiego.	Po	utworzeniu	Wojewódzkiego	
Wydziału	Odbudowy	został	jego	naczelnikiem.	
Zadaniem	 Mariana	 Benki	 było	 organizowanie	
wojewódzkiej	i	powiatowych	służb	budownic-
twa	oraz	kierowanie	odbudową	województwa	
warszawskiego.	 12	 IV	 1945	 r.	 opuścił	 Mińsk		
i	 przeniósł	 się	 do	 Pruszkowa,	 a	 następnie	 do	
Warszawy,	w	której	mieszkał	do	końca	życia.	
Kontaktu	z	Mińskiem	nie	zerwał.

Jesienią	1945	roku	z	inicjatywy	Mariana	Ben-
ki		Wojewódzki	Wydział	Odbudowy	w	porozu-
mieniu	 z	 Kuratorium	 Okręgu	 Szkolnego	 War-
szawskiego	 otworzył	 w	 Mińsku	 Maz.	 Liceum	
Budowlane	 i	 Szkołę	 Rzemiosł	 Budowlanych	

zorganizowaną	w	formie	Hufców	Budowlanych	
„Świt”.	 Utworzone	 Liceum	 stało	 się	 później	
zalążkiem	Ośrodka	Szkolenia	Budowlanego	po-
wstałego	 na	 gruntach	 PGR,	 dotychczasowego	
majątku	 ziemskiego	 „Mińsk-dwór”	 (obecnie	
ul.	 Budowlana).	 Dzięki	 temu	 Mińsk	 stał	 się	
ważnym	 ośrodkiem	 szkolenia	 budowlanego,	
pierwszym	 w	 województwie	 i	 jednym	 z	 naj-
większych	w	kraju.

Uchwałą Miejskiej Rady Narodowej nr 
XIX/61/71 z dnia 27 kwietnia 1971 roku 
Marianowi Benko nadano tytuł Honorowe-
go Obywatela Miasta Mińsk Mazowiecki.

Marian Benko zmarł 24 listopada 1993 
roku. Pochowany został na mińskim cmen-
tarzu parafialnym.

Oprac.	na	podst.	mat.	J.	Kuligowskiego
fot.	z	arch.	UM	MM

6 listopada br. wmurowano akt erek-
cyjny jako kamień węgielny pod bu-
dowę nowej Stacji Uzdatniania Wody 
dla Miasta i Gminy Mińsk Mazowiecki  
z zapleczem techniczno-administra-
cyjnym przy ul. Mireckiego w Mińsku  
Mazowieckim. 

Generalnym wykonawcą inwestycji jest 
IDS-BUD S.A. z Warszawy, a rolę Inżynie-
ra Kontraktu pełni firma B-Act Sp. z o.o.  
z Bydgoszczy. Termin zakończenia prac – 
30 listopada 2015 roku.

Zadanie będzie finansowane przez Przed-
siębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim z wy-
korzystaniem środków z Unii Europejskie 
pochodzących z Europejskiego Funduszu 
Spójności w ramach programu Infrastruk-
tura i Środowisko. (red.)	

fot.	z	arch.	UM	MM

Kolejne miliony z UE dla miasta
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Przez te 25 lat, dzisiaj i jeszcze w per-
spektywie wielu następnych lat MiG-29 
to będzie samolot niezwykle ważny  
z punktu widzenia zdolności naszych Sił 
Zbrojnych - powiedział sekretarz sta-
nu w MON Czesław Mroczek w 23 Bazie 
Lotnictwa Taktycznego w Mińsku Mazo-
wieckim.
 
21 listopada w 23 BLT odbywały się uro-
czystości z okazji 25-lecia służby w pol-
skim lotnictwie wojskowym myśliwców 
MiG-29 oraz ukończenia modernizacji sa-
molotów eksploatowanych przez 23 BLT. 
W listopadzie br. do bazy w Mińsku do-
tarł ostatni z 16 samolotów zmodernizo-
wanych w Wojskowych Zakładach Lotni-
czych nr 2 w Bydgoszczy. Sekretarz stanu 
w MON Czesław Mroczek przypomniał, że 
samoloty MiG-29 z powodzeniem pełnią 
służbę w natowskim systemie obrony po-
wietrznej. Pięciokrotnie już brały udział 
w natowskiej misji ochrony przestrzeni 
powietrznej państw bałtyckich „Baltic Air 
Policing”. 

Już wkrótce piloci z Mińska na zmoder-
nizowanych myśliwcach rozpoczną 6 
zmianę Air Policing - podkreślił wiceszef 
MON. Podziękował jednocześnie za 25 
lat bezpiecznej eksploatacji MiGów-29 - 
dowódcom pułków, pilotom, technikom.  
- Wyznaczyliśmy mu kolejne lata dobrej 
przyszłości - podkreślił na zakończenie. 
 
Podczas piątkowej uroczystości odbyła się 
również sesja historyczno - naukowa po-
święcona m. in. historii eksploatacji Mi-
Gów-29 w Polsce, przeprowadzonej mo-
dernizacji, wsparcia bieżącej esploatacji. 
Swoje wspomnienia zaprezentowali rów-
nież pierwsi piloci MiGów-29 w polskim 
lotnictwie wojskowym.
 

źródło:	http://mon.gov.pl/aktualnosci/
artykul/najnowsze/2014-11-20-25-lecie-

mysliwcow-mig-29-w-silach-powietrznych/

fot.	z	arch.	UM	MM

25-lecie myśliwców MiG-29 w Siłach Powietrznych

12 listopada Pan Jacek Michałowski 
spotkał się z członkami Mińsko Mazo-
wieckiego Stowarzyszenia ”Nasz Szpi-
tal” oraz władzami samorządowymi  
w ramach Jubileuszu 100-lecia Szpitala 
Powiatowego im. Jędrzeja Śniadeckiego  
w Mińsku Mazowieckim. 

Szef Kancelarii Prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej w imieniu Pana Bronisława 
Komorowskiego uroczyście złożył biało-
czerwoną wiązankę pod Pomnikiem Nie-
podległości na Placu Stary Rynek.    (red.)	

	
fot.	z	arch.	UM	MM

Wiązanka od Prezydenta
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Odkrywanie talentów w gimnazjum

W listopadzie Gimnazjum Miejskie nr 2 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 
zostało wyróżnione w konkursie dla Szkół 
Odkrywców Talentów. Tytuł Mistrza Odkry-
wania Talentów otrzymało tylko 50 szkół 
w Polsce, w tym zaledwie 12 gimnazjów. 
Warto zaznaczyć, że papieskie gimnazjum 
jest jedyną tak utytułowaną szkołą w po-
wiecie mińskim.

 21 listopada w gimnazjum papie-
skim zostało zorganizowane spotkanie dla 
uczniów klas pierwszych,  na które zapro-
szenie przyjął również burmistrz miasta pan 
Marcin Jakubowski.  Głównym celem było 
pokazanie najmłodszym uczniom, jak wielu 
utalentowanych gimnazjalistów uczęszcza 
do tej szkoły. Pokaz uczniowskich pasji roz-
począł się występem grupy teatralnej „Teraz 

MY”, która zaprezentowała spektakl „Dzieci 
Kornela” przygotowany pod kierunkiem po-
lonistki - pani Anny Lubienieckiej. Aktorskie 
popisy zostały nagrodzone gromkimi brawa-
mi. Następnie pan dyrektor Grzegorz Wyszo-
grodzki wyjaśnił zebranym, na czym polega 
działanie Szkolnego Systemu Wspierania 
Uzdolnień i podkreślił, że we wszystkich 
klasach I organizowane są lekcje z wycho-
wawcą, podczas których każdy uczeń ma 
możliwość pokazania kolegom i koleżankom 
swoich pasji, uzdolnień i zainteresowań. 
Okazało się, że jest to na tyle skuteczne 
działanie, że zaledwie po trzech miesiącach 
od rozpoczęcia roku szkolnego nauczycie-
lom i dyrekcji już udało się wyłowić pierw-
szoklasistów, którzy mogą pochwalić się 
niezwykłymi talentami. Przed publicznością 
wystąpiły trzy uzdolnione dziewczyny: Julia 

Tomaszkiewicz z kl. 1f, która zachwyciła ze-
branych swoim śpiewem, Paulina Milewska  
z 1g, która zaprezentowała swoje umiejęt-
ności taneczne i Laura Kulbacka z kl. 1f, któ-
ra pokazała, jak pięknie potrafi grać na sak-
sofonie. Kolejni młodzi-zdolni uczniowie to 
trzecioklasiści z klasy medialnej (3f) – Sylwia 
Szuba, Kinga Wojciechowska, Radosław Kuź-
ma i Łukasz Sitkowski, którzy przeprowadzili 
wywiad do szkolnego miesięcznika z panem 
burmistrzem Marciem Jakubowskim. Tema-
tem rozmowy były talenty pana burmistrza, 
jego marzenia o talentach z lat młodości  
i pomysły na wspieranie uzdolnień młodych 
mińszczan. Podczas rozmowy pan burmistrz 
podkreślił, że samo odkrycie talentów jest 
bardzo ważne, ale jeszcze ważniejsze jest 
stwarzanie możliwości rozwijania i doskona-
lenia pasji.
 Finałem spotkania było oficjalne 
odsłonięcie dyplomu z tytułem MISTRZA OD-
KRYWANIA TALENTÓW, o które prowadzący 
poprosili pana burmistrza Marcina Jakubow-
skiego i pana dyrektora Grzegorza Wyszo-
grodzkiego.  Gimnazjum Miejskie nr 2 im. 
Jana Pawła II otrzymało ten zaszczytny tytuł 
za nowatorskie i kompleksowe rozwiązania 
w kształceniu oraz organizowaniu wsparcia 
dla dzieci i uczniów zdolnych.  Dla spo-
łeczności szkolnej jest to powód do dumy  
i ogromna radość z docenienia systematycz-
nej, rzetelnej pracy nauczycieli i dyrekcji .

Agnieszka	Kożuchowska		
–	nauczycielka	jęz.	polskiego	w	GM	nr	2

fot.	z	arch.	GM	nr	2

W ostatni listopadowy czwartek Magda-
lena Jakubowska, nauczycielka muzy-
ki w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana 
Pawła II w Mińsku Mazowieckim zaprosiła 
uczniów do udziału w II Przeglądzie Pie-
śni, Piosenek i Melodii Ludowych „Na lu-
dową nutę”.

 Szkolna sala teatralna zamieniła 
się we wnętrze starej chaty z kilimami, 
koronkami, koszami wiklinowymi i słoika-
mi z przetworami na zimę. Organizatorzy 
zadbali o ludowy anturaż. Uczestnicy też 
postarali się przygotować – poza występami 
muzycznymi – odpowiednie stroje, charak-
teryzacje, rekwizyty. 
 W przeglądzie zaprezentowało 
się 25 wykonawców, co świadczy o tym, 
że zainteresowanie muzyką ludową wśród 
młodzieży wcale nie słabnie. Występowali 
soliści, duety, zespoły, a nawet całe klasy. 
Można było usłyszeć tradycyjne melodie, 
pieśni ludowe, ale też nowoczesne folko-
we aranżacje. Grano na flecie, saksofonie,  
a nawet gitarze elektrycznej. 
 Trudno się dziwić, że jury miało 
ogromny kłopot, żeby wskazać najlepszych. 
Ostatecznie dyrektor Grzegorz Wyszogrodz-

ki, polonistka Anna Lubieniecka i historyk 
Agnieszka Nowak wyróżnili: Kamilę Sere-
fińską, Laurę Kulbacką, Alicję Chodorską, 
Julię Korzeniewską i dziewczyny z kl. 1f, 
które brawurowo zaśpiewały „Hej, od Kra-
kowa jadą”. Wszyscy otrzymali dyplomy, 
a wyróżnieni także karty podarunkowe do 
Empiku. 

 Publiczność nie szczędziła braw, 
śpiewała razem z wykonawcami i zajadała 
się chlebem ze smalcem i ogórkiem kwa-
szonym. Za rok znowu papieskie gimnazjum 
zabrzmi na ludową nutę.

Izabela	Saganowska
fot.	Agnieszka	Kożuchowska

Na ludową nutę
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Puchar Polski w Kulturystyce i Fitness - Mińsk Mazowiecki 2014
Niedziela, 23 listopada upłynęła w Miń-
sku pod znakiem sportów sylwetkowych 
– wszystko za sprawą Pucharu Polski  
w Kulturystyce i Fitness, rozgrywane-
go w hali sportowej przy Zespole Szkół  
nr 1. Gościem specjalnym zawodów 
był najlepszy polski kulturysta Robert 
Piotrkowicz.

 Do Mińska przyjechało ponad sie-
demdziesięciu znakomitych zawodników 
z całego kraju (w tym wielu z tytułami 
wicemistrzów i mistrzów Europy i świata 

na koncie), którzy wystartowali w konku-
rencjach, m.in.: kulturystyce tradycyjnej  
i klasycznej, bikini (dla kobiet), męskiej 
sylwetce, fitness sylwetkowym (dla ko-
biet i mężczyzn), fitness z elementami 
akrobatyki. 
 Przed południem rozegrano pół-
finały we wszystkich kategoriach, a po 
godz. 16, kiedy to odbyła się oficjalna in-
auguracja Pucharu, rozpoczęła się rywa-
lizacja finałowa. Emocje sięgnęły zenitu, 
gdyż na scenie zaprezentowali się naj-

lepsi z najlepszych. Licznie zgromadzona 
publiczność dopingowała sportowców, 
którzy starali się jak najlepiej zaprezen-
tować swoją muskulaturę. Nie tylko, aby 
zdobyć cenne nagrody. Jak się okazało,  
w trakcie Pucharu Polski została tak-
że wyłoniona reprezentacja Polski na 
Mistrzostwa Europy Kobiet i Mężczyzn 
w Kulturystyce i Fitness w 2015 roku,  
a także do Pucharu Świata.

Fragment	tekstu	Dariusza	Móla,	
www.minskmaz.com,	
fot.	z	arch.	UM	MM
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       W dniu 12 listopada br., w samo 
południe, w siedzibie Komendy Powia-
towej Policji w Mińsku Mazowieckim do-
szło do spotkania Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej Elżbiety 
Kowalik - Wirowskiej, Komendanta Ko-
mendy Powiatowej Policji mł. insp. Ro-
berta Żebrowskiego oraz Komendanta 
Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim 
Janusza Wiaterka, podczas którego sku-
piono się na procedurach postępowania 
wobec osób bezdomnych w obliczu nad-
chodzącej zimy.

        Podpisano również trójstronne po-
rozumienie o współpracy pomiędzy jed-
nostkami Policji, Straży Miejskiej oraz 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
na bazie którego podejmowane będą 

wspólne działania o charakterze prewen-
cyjnym, polegające na monitorowaniu 
miejsc przebywania osób bezdomnych 
w miesiącach zimowych. W ten sposób 
wymienione służby będą przeciwdziałać 
negatywnym skutkom przebywania w ni-
skich temperaturach oraz identyfikować 
miejsca osób bezdomnych wymagają-
cych udzielenia pomocy. Porozumienie 
wymienia przedsięwzięcia, których ce-
lem będzie przeciwdziałanie zagrożeniu 
utraty zdrowia lub życia osób bezdom-
nych wskutek nadmiernego wychłodze-
nia organizmu lub wystąpienia pożaru  
i zaczadzenia w lokalach niemieszkalnych, 
zajmowanych przez osoby bezdomne. Ad-
resatami zawartego porozumienia są oso-
by bezdomne przebywające na klatkach 
schodowych, piwnicach, strychach oraz 

w pomieszczeniach niemieszkalnych tj.  
w pustostanach, altanach działkowych 
itp.
         W godzinach wieczornych i nocnych 
patrolowane będą tereny, na których 
przebywają osoby bezdomne. Będą one 
informowane o formach pomocy oraz za-
sadach jej udzielania oraz zachęcane do 
skorzystania ze schronienia w placówkach 
pomocowych. W sytuacji nie cierpiącej 
zwłoki zapewni się osobie bezdomnej 
miejsce noclegowe, a w uzasadnionych 
sytuacjach funkcjonariusze wezwą pogo-
towie ratunkowe. Sporządzona  zostanie 
również mapa z zaznaczonymi miejsca-
mi pobytu osób bezdomnych oraz siecią 
organizacji i instytucji prowadzących 
działania pomocowe adresowane do osób 
bezdomnych. Posiadanie tych samych 
informacji o miejscach pobytu osób bez-
domnych przez pracowników socjalnych 
oraz funkcjonariuszy obu służb mundu-
rowych przyczyni się do częstszego mo-
nitorowania tych miejsc, czego skutkiem 
będzie zminimalizowanie wśród osób 
bezdomnych ofiar śmiertelnych poprzez 
zagrożenia nieszczęśliwymi wypadkami, 
spowodowanymi oddziaływaniem niskich 
temperatur lub przypadków pożarów.  

         Apelujemy do mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego o przekazywanie funkcjo-
nariuszom Policji bądź Straży Miejskiej 
informacji o osobach bezdomnych wyma-
gających udzielenia pomocy. 

Janusz	Wiaterek
Komendant	Straży	Miejskiej	

Miasta	Mińsk	Mazowiecki
fot.	z	arch.	UM	MM

Trójstronne porozumienie pomiędzy 
Policją, MOPS i Strażą Miejską

Mistrz Jacek Łuniewski VII DAN Taekwon-Do 
ITF – 14/11/2014, Treviso, Włochy

 Polski Związek Taekwon-Do z 
przyjemnością informuje, że podczas 
Międzynarodowego Seminarium In-
struktorskiego (IIC) we włoskim Treviso, 
w dniu 14 listopada 2014 roku trener 
Jacek Łuniewski, główny szkoleniowiec 
Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON-
DO Mińsk Mazowiecki, zdał egzamin na 
stopień mistrzowski VII DAN.

 W skład komisji egzaminacyjnej 
weszli Wielcy Mistrzowie - członkowie 
Komitetu Technicznego Międzynarodowej 
Federacji Taekwon-Do (ITF): Willem Ja-
cob Bos, Hector Marano oraz Ung Kim Lan 
(wszyscy IX DAN).
 Trener Jacek Łuniewski równole-
gle z promocją na stopień VII DAN otrzy-
mał tytuł Sahyun (Mistrz).

 Mistrz Jacek Łuniewski swoją przy-
godę z Taekwon-Do rozpoczął w 1987 roku  
w TKKF „Taekwon” Mokotów u mistrza 
Janusza Gutkowskiego. W 1993 roku prze-
prowadził się do Mińska Mazowieckiego, 
gdzie rok później założył Miński Klub 
Sportowy TAEKWON-DO, w którym nadal 
aktywnie prowadzi treningi. Jest wycho-
wawcą 13 posiadaczy czarnych pasów, 
jego wychowankowie zdobyli 5 medali 
Mistrzostw Świata, 13 medali Mistrzostw 
Europy oraz 35 medali Mistrzostw Polski. 
Najbardziej utytułowanymi wychowanka-
mi Mistrza Jacka Łuniewskiego są Damian 
Iwaniuk, Marcin Wojtaszczyk i Karol Łu-
niewski.
 Mistrz Jacek Łuniewski jest szóstą 
osobą legitymującą się najwyższym stop-
niem mistrzowskim VII DAN Taekwon-Do ITF  
w Polsce.

PZT,	fot	z	arch.	MKS		Taekwon-Do	

Mistrzowski Jacek
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Od nowego roku rusza opracowany przez 
mnie, a zaakceptowany przez burmi-
strza miasta pilotażowy program „straż-
nika rejonowego”. 

 Działalność mińskich strażników 
opierać będzie się na sprawdzonym bry-
tyjskim wzorze przyjaznego funkcjonariu-
sza oraz częściowo na japońskim systemie 
„Koban”, w których przedstawiciele insty-
tucji ochrony porządku i bezpieczeństwa 
pracują wśród mieszkańców na rzecz tych 
mieszkańców. 
 Na bazie programu miasto zosta-
nie podzielone na 6 rejonów. Do każdego 
rejonu przyporządkowani zostaną konkret-
ni strażnicy tzw. „rejonowi”. Pojawi się 
zasada jednoosobowej, imiennej odpowie-
dzialności za dany rejon a strażnik ma stać 
się jego rzeczywistym opiekunem. 
 Celem działania strażników rejo-
nowych będzie dokładne rozpoznanie przy-
dzielonego rejonu, zbliżenie się do miesz-
kańca, poznanie różnorodnych zagrożeń  
i problemów ale i też kontrolowanie swo-
jego rejonu, zwracanie uwagi na czystość, 
estetykę nieruchomości i szeroko rozumia-
ne bezpieczeństwo. To istotna zmiana, al-
bowiem do tej pory strażnicy działali jedy-
nie interwencyjnie, nie będąc przypisanym 
do  rejonu czy też podjętej sprawy. 
 Stała i regularna obecność straż-
nika rejonowego na swoim terenie ma 
sprawić, że funkcjonariusz znając istnie-
jące zagrożenia i najczęściej występujące 
wykroczenia, podejmować będzie samo-
dzielnie lub z innymi służbami działania 
mające na celu wyeliminowanie najbar-
dziej uciążliwych nieprawidłowości w życiu 
mieszkańców.  
 Ważnym elementem pracy straż-
nika rejonowego będzie bezpośredni 
kontakt z mieszkańcami; ich uwagi i ob-
serwacje dadzą możliwość podjęcia prze-

myślanych decyzji w kierunku poprawy 
spokoju i porządku publicznego. 
 Mieszkańcy będą mieli okazję 
poznać „swojego” strażnika,  organizowa-
ne będą dyżury w siedzibach spółdzielni 
mieszkaniowych, ale i bezpośrednie spo-
tkania z mieszkańcami.  Pojawią się ulotki 
na klatkach schodowych, „rejonowi” zo-
staną przedstawieni w lokalnych mediach, 
ruszy po pewnym czasie strona interneto-
wa Straży Miejskiej. 
 Zrewolucjonizowany ma również 
zostać system powiadamiania i zgłoszeń, 
już od listopada tego roku każde telefo-
niczne zgłoszenie interwencyjne miesz-
kańca jest stale monitorowane, a zgłasza-
jący jest zwrotnie informowany o sposobie 
załatwienia danej interwencji. W styczniu 
natomiast uruchomiony zostanie bezpłat-
ny całodobowy telefon alarmowy 986, co 
w efekcie przyspieszy i ułatwi procedurę 
powiadamiania o ujawnianych czynach za-
bronionych.
 Naturalnym sojusznikiem w pracy 
strażników rejonowych mają być  dziel-
nicowi mińskiej Policji. Podział na rejony 
jednoosobowej odpowiedzialności strażni-
ków został dostosowany terytorialnie do 
istniejących rewirów dzielnicowych Policji. 
Przewidziane jest zawarcie porozumienia 
pomiędzy Strażą Miejską a Komendą Po-
wiatową Policji w Mińsku Mazowieckim 
które określi zasady wspólnych działań, jak 
i zakres podejmowanych inicjatyw. 
 Do współpracy ze Strażą zostaną 
zaproszeni Radni nowo wybranej Rady Mia-
sta, władze spółdzielni mieszkaniowych, 
zarządcy nieruchomości, przedsiębiorcy, 
lokalne media. Moim zamierzeniem jest 
organizowanie stałych cyklicznych spo-
tkań z mieszkańcami oraz radnymi, pod-
czas których wspólnie dyskutowane mają 
być sposoby walki z najczęściej wystę-
pującymi w danym rejonie zagrożeniami  

i patologiami społecznymi. Pierwsze takie 
spotkanie z zarządami spółdzielni miesz-
kaniowych odbędzie się w styczniu przy-
szłego roku, a  tematem rozmów będzie 
wytyczenie kierunków i sposobów współ-
pracy strażników rejonowych i władz tych 
podmiotów. Kolejną nowością jest to, iż 
działania strażnika rejonowego będą pod-
legać ocenie mieszkańców danego rejonu, 
zarówno w zakresie stawiania zadań przez 
społeczności lokalne rejonowym, jak póź-
niejszego rozliczania z ich wykonania. To 
właśnie ocena skuteczności i efektywności 
pracy rejonowego przez samych mieszkań-
ców pozwoli na weryfikację wywiązywania 
się strażników z nałożonych obowiązków. 
Taka zmiana optyki postrzegania pracy 
Straży Miejskiej poprzez zwiększenie kon-
troli społecznej w zakresie podejmowa-
nych działań winna skutkować podniesie-
niem stanu porządku i bezpieczeństwa na 
terenie miasta Mińska Mazowieckiego. 
 Wdrożenie programu poprzedzą 
szkolenia, podczas których mińscy straż-
nicy zostaną przygotowani do wypełnienia 
nowych zadań i obowiązków. 

Janusz	Wiaterek
Komendant	Straży	Miejskiej	

Miasta	Mińsk	Mazowiecki

Strażnik Rejonowy

Wojewoda Mazowiecki - Pan Jacek  
Kozłowski zatwierdził wstępną listę ran-
kingową wniosków o dofinansowanie za-
dań jednostek samorządu terytorialnego 
w ramach programu wieloletniego pod 
nazwą „Narodowy program przebudowy 
dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo - 
Dostępność - Rozwój” na rok 2015.
 Wniosek o dofinansowanie zada-
nia pn. „Rozbudowa ul. Grzeszaka” złożo-
ny przez Miasto Mińsk Mazowiecki znalazł 
się na czwartym miejscu listy rankingowej  
w części B – drogi gminne. Wartość dofi-
nansowania 450 000,00 zł, co stanowi 50% 
kosztów kwalifikowanych.
 28 listopada 2014 roku Woje-
woda Mazowiecki ogłosił ostateczną listę 
rankingową wniosków i przedłożył do za-
twierdzenia przez Ministra Administracji  
i Cyfryzacji, listę wniosków zakwalifikowa-
nych do dofinansowania. (red.)	

fot.	z	arch.	UM	MM

„Schetynówka” dla Mińska
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Po raz kolejny, w uznaniu za profesjo-
nalną organizację imprez brydżowych, 
Zarząd Mazowieckiego Związku Brydża 
Sportowego powierzył naszemu miastu 
przeprowadzenie otwartych Mistrzostw 
Mazowsza Seniorów.

 W ramach rywalizacji przeprowa-
dzonej w dniu 9 listopada z okazji obcho-
dów Święta Niepodległości rozegrano dwa 
turnieje par, wyniki których po podlicze-
niu uzyskanych punktów wyłoniły Mistrzów  
i Wicemistrzów Mazowsza. Imprezę  
otworzył  Starosta  Miński p. Antoni Jan 
Tarczyński w asyście gospodarza obiektu 
dyrektora Zespołu Szkół Zawodowych Nr 
1 im. Kazimierza Wielkiego P. Małgorzaty 
Beczek oraz reprezentanta współorga-
nizatora zawodów Wiceprezesa Zarządu 
MKS „Mazovia” Krzysztofa Roguskiego. 
 W rywalizacji uczestniczyło 66 
brydżystów nie tylko z województwa 
mazowieckiego. Trzy pierwsze miejsca  
w pierwszym turnieju zajęli Waldemar 
Burakowski z Włodzimierzem Ilnickim, 
Wojciech Biegajło z Maciejem Kowal-
skim oraz Jan Kandybowicz z Kazimie-
rzem Wielechowskim. Tuż za podium 
byli brydżyści I Ligowej „Mazovii” Mińsk 
Mazowiecki Krzysztof Kulka i Krzysztof 
Roguski. W drugim turnieju zwyciężyli 
Wojciech Biegajło z Maciejem Kowalskim 
przed Jackiem Korpettą z Arturem Rut-
kowskim oraz para mińskich  brydżystów  
Marianem  Sękiem  oraz  Wojciechem  
Piwkiem /niezrzeszeni/. Kolejne miejsca 
zajęli zawodnicy „ Mazovii”  Jan Nadaj 
z Andrzejem Ogłoblinem oraz Krzysztof 
Kulka z Krzysztofem Roguskim. Zdobywcy 
trzech pierwszych miejsc w obu turnie-
jach otrzymali złote, srebrne i brązowe 

medale ufundowane przez MZBS. Po krót-
kiej chwili napięcia związanej z podsu-
mowaniem wyników obu turniejów oka-
zało się, że Mistrzami Mazowsza Seniorów 
na rok 2014 zostali Wojciech Biegajło  
z Maciejem Kowalskim  - 136  pkt, I Wi-
cemistrzami – Waldemar Burakowski i 
Włodzimierz Ilnicki – 117 pkt, a tytuł II 
Wicemistrzów Mazowsza wywalczyli bry-
dżyści I Ligowej  „Mazovii” Krzysztof Kulka  
z Krzysztofem Roguskim – 116 pkt.  Spon-
sorem nagród dla mistrzów Mazowsza był 
Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, dla 
vice mistrzów  Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcin Jakubowski oraz Wójt 
Gminy Mińsk Mazowiecki  Antoni Janusz 
Piechoski,  który z upoważnienia pozo-
stałych sponsorów wręczył je najlepszym 
brydżowym duetom w asyście p. Diany 

Rokickiej reprezentującej Burmistrza 
Miasta. Uczesttnicy mistrzostw otrzymali 
również upominki od przedstawicieli sa-
morządów lokalnych promujące powiat, 
miasto oraz gminę Mińsk Mazowiecki. W 
rywalizacji sportowej uczestniczyło 12 
brydżystów reprezentujących mińskie 
środowisko brydżowe. Byli to:  Krzysztof 
Kulka, Krzysztof Roguski, Jan Nadaj, An-
drzej  Ogłoblin, Wojciech Piwek, Marian 
Sęk, Andrzej Robotowski, Bernard Juściń-
ski, Witold Niedziałek, Mieczysław Szuba, 
Andrzej Wiatr oraz Stanisław Piechowicz. 
Zawody bardzo sprawnie przeprowadził 
Sędzia Międzynarodowy Arkadiusz Cie-
chomski.

Opracowano	na	podstawie	materiałów	Klubu	
MKS	„Mazovia”

Sekcja	Brydża	Sportowego

22 listopada w Gimnazjum nr 119  
w Warszawie – Wesołej odbyły się Dru-
żynowe Mistrzostwa Szkół Mazowsza  
w Szachach. W zawodach wzięła udział 
rekordowa liczba 521 zawodniczek i za-
wodników.
 Bardzo dobrze spisało się Gimna-
zjum Polskiej Macierzy Szkolnej z Mińska 
Mazowieckiego w składzie Jakub Dróżdż, 
Pola Parol, Damian Koseski, Kamila Kose-
ska zajmując II miejsce w gronie 21 szkół 
z województwa mazowieckiego. Walka o 
czołowe lokaty była bardzo zacięta. Od 
zwycięskiej drużyny z Piaseczna dzielił na-
szą szkołę tylko jeden punkt.
 Dodatkowo bardzo dobrymi re-
zultatami zakończyła się klasyfikacja indy-
widualna: Pola Parol zajęła I miejsce na II 
szachownicy, a Damian Koseski II miejsce 
na III szachownic.
 Dzięki zdobyciu Wicemistrzostwa 
Mazowsza drużyna Macierzanki zdobyła 

prawo startu w Mistrzostwach Polski 
Gimnazjów w 2015 roku.
Szczegółowe wyniki znajdują się na 
stronie: http://www.chessarbiter.
com/turnieje/2014/tdr_5107/in-
dex.html?l=pl.
 Trudniejsze zadanie miały 
reprezentacje mińskich szkół pod-
stawowych – w szranki turniejowe 
stanęło aż 95 drużyn.  Szkoła Sale-
zjańska zajęła 19. miejsca, nato-
miast Szkoła Podstawowa nr 6 – 24. 
miejsce. Bardzo dobrze wypadł Ma-
ciej Zaborowski ze Szkoły Salezjań-
skiej zajmując na II szachownicy 3. 
miejsce. 
Szczegółowe wyniki znajdują się na 
stronie: http://www.chessarbiter.
com/turnieje/2014/tdr_4958/in-
dex.html?l=pl

Krzysztof	Parol,	fot.	z	arch.	MTSZ	

Drużynowe Mistrzostwa Szkół Mazowsza w Szachach

Z ŻYCIA MIASTA

Brydżowe Mistrzostwa Mazowsza Seniorów
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Kategoria klasa I – III:

I miejsce – Dominika Kobza – kl. I C Szko-
ła Podstawowa nr 4
II miejsce – Łucja Adolf – kl. I E Szkoła 
Podstawowa nr 1
III - Maria Cudna – kl. I E Szkoła Podsta-
wowa nr 1

Wyróżnienia:
Weronika Królak – kl. III A Szkoła Podsta-
wowa nr 4
Marek Baranowski – kl. III Publiczna Sale-
zjańska Szkoła Podstawowa im. Św. Do-
minika Savio
Eliza Reda – kl. I C Szkoła Podstawowa 
nr 1 
Adrian Śledziewski – kl. II D Szkoła Pod-
stawowa nr 5
Julia Słodownik – kl. I A Szkoła Podsta-
wowa nr 5
 

W tegorocznym Konkursie na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną Miasta Mińsk Mazowiecki, nagrodę główną otrzymała  
Aleksandra Krzemińska z klasy III Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. Dominika Savio.  Do wykonania karty   
wykorzystano  treść życzeń ułożonych przez Oliwię Grzyb z klasy V z tej samej szkoły. Wręczenie nagród odbyło się 3 grudnia 
w galerii Miejskiego Domu Kultury. 

Kategoria klasa IV – VI:

I miejsce – Rafał Padzik – kl. V C Szkoła 
Podstawowa nr 1
II miejsce – Paulina Klepacka – kl. VI C 
Szkoła Podstawowa nr 2
III miejsce – Kacper Kowalczyk – kl. IV D 
Szkoła Podstawowa nr 5

Wyróżnienia:
Basia Mrzygłód – kl. V B Szkoła Podsta-
wowa nr 5
Mikołaj Zagórski – kl. V C Szkoła Podsta-
wowa nr 1
Oliwia Jarzębska – kl. IV B Szkoła Podsta-
wowa nr 6
Kasia Makowska – kl. VI Świetlica Środo-
wiskowa Caritas
Olga Sobol – kl. IV Salezjańska Publicz-
na Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika 
Savio 

red.,	fot.	z	arch.	UM	MM

Z ŻYCIA MIASTA

Rozstrzygnięto Konkurs na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną
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Z IMPREZ MDK
KULTURA

Niezwykły projekt muzyczny został zre-
alizowany z udziałem Miejskiego Domu 
Kultury. 8 listopada odbył się koncert 
„Obara International with Special Guest 
Tom Arthurs”. To niezwykle prestiżo-
we wydarzenie zostało zarejestrowane  
w formie audiowizualnej przez firmę 
For Tune. 
            Maciej Obara jest jednym z najcie-
kawszych polskich saksofonistów jazzo-
wych, który zbiera znakomite recenzje, 
zarówno od polskich, jak i zagranicznych 
melomanów oraz krytyków muzycznych. 
Jest artystą odnoszącym międzynarodo-
we sukcesy, którego nazwisko pojawia się 
w programach najważniejszych festiwali 
na całym świecie. Dominik Wania, tego-
roczny podwójny laureat nagrody „Fryde-
ryk”, to jeden z najważniejszych współ-
czesnych pianistów jazzowych. Obara  
i Wania to wielcy indywidualiści, których 
połączyło pragnienie stworzenia polskie-
go kwartetu na europejskim poziomie. 
Obecnie tworzą duet niemalże doskona-
ły. Gościnnie Obarze i Wani towarzyszył 
wyjątkowy trębacz pochodzący z Wielkiej 
Brytanii - Tom Arthurs. Obara wystąpił  
z sekcją rytmiczną z kontrabasistą Ole 
Morten Vaaganem i perkusistą Gardem 
Nilssenem. Kolejny spektakl działającego przy Miej-

skim Domu Kultury Teatru Po Godzinach 
za nami. 
 Tym razem nasi aktorzy wysta-
wili spektakl „Pokój do wynajęcia” – kro-
tochwilę w jednym akcie na podstawie 

Obara wybrał MDK

sztuki Adolfa Popławskiego i Antoniego 
Golańskiego. Spektakl był jednocześnie 
inauguracją nowego salonu sztuki, jakim 
bez wątpienia stał się hol MDK po remon-
cie. Spektakl można jeszcze będzie zoba-
czyć 7 grudnia o godz. 17. 

Agnieszka	Boruta,	fot.	z	arch.	MDK

Teatr Po Godzinach 
w wynajętym pokoju

Agnieszka	Boruta,	fot.	z	arch.	MDK
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Z IMPREZ MDK

Kolejny Festiwal Skrzyneckiego za nami. 
Po wcześniejszych udanych edycjach 
mogłoby się wydawać, że organizato-
rzy nie są w stanie już niczym nowym 
zaskoczyć publiczności. Nic bardziej 
mylnego. Czterodniowe święto sztuki 
obfitowało w wydarzenia kulturalne z 
najwyższej półki.

            Festiwal zainaugurowało spo-
tkanie z dr Anną Żakiewicz – znawczynią 
Witkacego z Muzeum Narodowego w War-
szawie, która wyjaśniła dlaczego Witkacy 
i jego twórczość stały się motywem prze-
wodnim Festiwalu. Jego dzieła niezmien-
nie fascynują. Mechanizmy rządzące 
jego twórczością są ponadto zaskakująco 
współczesne - poszczególne gatunki sztu-
ki, jakie uprawiał mieszają się ze sobą  
i wzajemnie uzupełniają tworząc jednoli-
ty świat wyobraźni charakterystyczny dla 
dzisiejszego pojmowania otaczającej nas 
rzeczywistości.

            Twórczością i działalnością Pio-
tra Skrzyneckiego staramy się zaintereso-
wać młodzież. To do niej skierowana była 
oferta drugiego dnia Festiwalu. Wojciech 
Cichoń – rysownik, twórca komiksu „Bra-
ma Czasu” i „Skarb Krzywoustego” oraz 
Artur Grzenda scenarzysta wyjaśnili jak 
napisać scenariusz i stworzyć komiks. 
Grupa ponad 30 uczniów mińskich gim-
nazjów z zainteresowaniem uczestniczyła  
w tworzeniu rysunkowych historii.

            Wieczorem Jerzy Stuhr i Maciej 
Stuhr w filmie „Mistyfikacja” brawuro-

wo wcielili się w Witkacego i tropiącego  
go studenta.

            Jednym z głównych celów Festiwa-
lu jest wspieranie śpiewających młodych 
ludzi, którzy marzą o tym by dzielić się 
ze światem swoja twórczością. To właśnie 
dla nich organizujemy Przegląd Piosenki 
Poetyckiej. Trzeciego festiwalowego dnia 
śpiewali oni poezję oddając hołd wiel-
kim twórcom polskiej piosenki, piosenki 
i piwnicznej, i kabaretowej, i festiwa-
lowej. Młodych pasjonatów poezji śpie-
wanej oceniało jury w składzie Elżbieta 
Adamiak, Andrzej Zarycki, Maciej Półto-
rak, Jan Poprawa i Robert Zapora. Grand 
Prix gwarantujące m.in. występ w Piw-
nicy pod Baranami oraz nominację do fi-
nału 51. Studenckiego Festiwalu Piosenki  
w Krakowie otrzymała Karolina Lizer. Dru-
gą nagrodę wywalczyła Aleksandra Wylę-
żek, trzecie miejsce przypadło Danucie 
Szymańskiej. Dwa honorowe wyróżnienia 
otrzymali Grzeczni Chłopcy i Dominik 
Kwaśniewski.

            Na piątkowy wieczór z niecier-
pliwością czekali miłośnicy Piwnicy pod 
Baranami. Każdy koncert w wykonaniu 
artystów kabaretu jest wielkim wyda-
rzeniem artystycznym. Przybywają na 
nie ludzie z całej Polski i z zagranicy. Nie 
inaczej było w tym roku. Niepowtarzalna 
atmosfera, surrealistyczny humor, liryka, 
wspaniałe pieśni „piwniczych” kompozy-
torów – to wszystko stworzyło niepowta-
rzalną, wysmakowaną artystyczną ucztę. 
Tym razem legendarny zespół wystąpił  

Kolejny Festiwal Skrzyneckiego za nami
w specjalnie przygotowanym na podsta-
wie tekstów Witkacego programie „Maka-
breski”, który zaprezentowany był dopie-
ro po raz drugi.

            Ukoronowaniem Festiwalu, moc-
nym sobotnim akordem był występ Teatru 
im. Stanisława Witkiewicza w Zakopa-
nem. Zespół wystąpił po raz pierwszy  
w Mińsku. Przyjmując od nas zaproszenie 
potwierdził, że Festiwal Skrzyneckiego w 
Mińsku to prestiżowe wydarzenie liczące 
się na kulturalnej mapie Polski. Spektakl 
„Appendix” złożony był z fragmentów 
„Niemytych dusz” St. I. Witkiewicza, pio-
senek napisanych do rozmaitych tekstów i 
śmiesznych wierszyków Patrona zakopiań-
skiej sceny. Zabawne scenki, zaskakujące 
rozwiązania kazały publiczności bawić 
się, myśleć i śmiać się.

            Niewątpliwą atrakcją tegorocznego 
Festiwalu mył videomapping 3D. Każdego 
dnia na godzinę przed wieczornym wyda-
rzeniem na fasadzie pałacu wyświetlana 
była opracowana specjalnie na potrzeby 
Festiwalu Piotra Skrzyneckiego w Mińsku 
Mazowieckim multiprezentacja łącząca 
grafikę 3D, obraz i muzykę.

            Uczestnicy Festiwalu po tego-
rocznych atrakcjach z niecierpliwością 
oczekują już kolejnych edycji. Jednego 
można być pewnym – będzie to na pewno 
niezapomniana uczta dla ducha.  

Piotr	Siła,	fot.	z	arch.	MDK

KULTURA
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„Eksperymentuj!” 
z Centrum Nauki Kopernik 
12 listopada do biblioteki zawitała  
wystawa interaktywna „Eksperymen-
tuj!” z Centrum Nauki Kopernik. 
 Młodzi Czytelnicy mieli oka-
zję poprzez zabawę zdobyć wiedzę, 
jak powstaje film, poznali możliwo-
ści swojej pamięci, zbadali szybkość 
reakcji i działanie narządu słuchu. 
Wystawa wyjawiła sekretne metody 
rozwiązywania matematycznych łami-
główek i szyfrów. Pod okiem Animatorów  
z Centrum Nauki Kopernik, każdy Uczest-
nik dokładnie poznał działanie poszcze-
gólnych eksponatów i otrzymał ogromną 
porcję wiedzy z zakresu biologii, fizyki  
i matematyki. 

 Wystawa została bardzo ciepło 
przyjęta przez dzieci, które z wielkim 
entuzjazmem i zainteresowaniem testo-
wały działanie i funkcje poszczególnych 
eksponatów. Dlatego z ogromną radością 
informujemy, że Centrum Nauki Kopernik 
odwiedzi nas ponownie już w przyszłym 
roku. 

Remigiusz Grzela 
i „Wybór Ireny”
Tajemnicze losy Ireny Gelblum – kobiety 
o trzech obliczach i niezwykłej odwa-
dze zostały przybliżone naszym Czy-
telnikom podczas spotkania z Remigiu-
szem Grzelą, które odbyło się w dniu 13 
listopada. 
 Rozmowa z autorem książki 
„Wybór Ireny” okazała się fascynującym 

dialogiem o bohaterstwie, determinacji  
i zatraceniu siebie. 
 Tytułowa Irena wielokrotnie 
zmieniała tożsamość. Była Ireną Gel-
blum, Ireną Waniewicz, aż stała się Ireną 
Conti Di Mauro – włoską poetką. Dzielna 
łączniczka Żydowskiej Organizacji Bojo-
wej wspólnie z Lubą Gawisar prowadziła 
mieszkanie kontaktowe ŻOB - u (po aryj-
skiej stronie Warszawy, na ul. Pańskiej 5). 
Pod tym adresem ukrywali się m. in. An-
tek Cukierman, Marek Edelman, a także 
Kazik Ratajzer – wielka miłość Ireny. 
 Wojenna rzeczywistość zmusiła 
Irenę do życia, w którym prawda ściera-
ła się z fikcją. Dramatyczne wybory do-
prowadziły do zupełnego przeobrażenia 
osobowości, zmieniła nie tylko nazwisko 
i wygląd, ale też zachowanie i tempe-

rament. Remigiusz Grzela nie wyjawił 
wszystkich szczegółów z życia bohaterki, 
pozostawiając pewien niedosyt i nie uj-
mując Czytelnikom przyjemności płyną-
cej z lektury jego książki.    
Jesienne spotkania z cyklu „Biblioteka 
Podróży”

Śladem szeptu 
amazońskiego potoku…
30 października, wędrownicze ścieżki 
przywiodły do naszej biblioteki Stefa-
na Czernieckiego – znanego podróżnika  
i dziennikarza, laureata I edycji presti-
żowego Memoriału im. Piotra Moraw-
skiego. 
 Autor książek „Dalej od Buenos”, 
„Cisza” oraz niedawno wydanej „Czeka-
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Publicznej
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Publicznej

jąc na Duida” odwiedził Mińsk Mazowiec-
ki i opowiedział Czytelnikom o najskryt-
szych tajemnicach Ameryki Południowej 
i o emocjach, jakich doświadcza podczas 
odkrywania dziewiczych rejonów świa-
ta. Spotkanie pozwoliło oczami nasze-
go wędrowca dostrzec piękno Amazonii,  
a także wysłuchać wielu przerażających, 
a niekiedy zabawnych anegdot z życia  
w podróży po zakamarkach świata.

Pod gorącym 
słońcem Toskanii…
Natomiast 19 listopada Czytelnicy prze-
nieśli się myślami do Włoch, dzięki 
obecności w naszej bibliotece wspania-
łych gości – Anny Goławskiej i Grzegorza 
Lindenberga. 

 Nad salą konferencyjną zaświe-
ciło palące, toskańskie słońce. Otóż przy-
byli do nas miłośnicy tej części świata, 
która zachwyca pięknymi krajobrazami, 
wspaniałym winem i aromatyczną kuch-
nią. Anna Goławska i Grzegorz Linden-
berg opowiedzieli Słuchaczom o urokach 
Toskanii i Umbrii i zaprezentowali swoją 
książkę pt. „Toskania i Umbria. Przewod-
nik subiektywny”.    

Rozmowa z Magdaleną 
Zawadzką – refleksyjnie 
o życiu i miłości 
Życie nie jest teatrem, bo los nigdy nie 
daje nam gotowego scenariusza. Prze-
konała się o tym Magdalena Zawadzka – 
znakomita aktorka teatralna i filmowa, 
która doświadczyła wielkiej miłości, jak 
również utraty ukochanego. 
 21 listopada mieliśmy zaszczyt 
gościć w naszej bibliotece Panią Magda-
lenę Zawadzką, która wydała niedawno 
książkę pt. „Taka jestem i już!”. Autorka 
wspominała swojego męża Gustawa Holo-
ubka – człowieka nietuzinkowego i wybit-
nego aktora. Pani Magdalena Zawadzka 
opowiedziała także o swojej drodze ku 
życiowej dojrzałości. Po spotkaniu aktor-
ka rozmawiała z Czytelnikami i podpisy-
wała książki. 

II Mińskie Targi  Wydawców 
Publikacji Regionalnych 
„Nad Srebrną” 
22 listopada w naszej bibliotece miały 
miejsce II Mińskie Spotkania Wydawców 
Publikacji Regionalnych „Nad Srebrną”, 
poświęcone Mińskowi Mazowieckiemu  
i powiatowi mińskiemu. 
 Ubiegłoroczna edycja cieszyła 
się ogromnym zainteresowaniem, dlate-
go postanowiliśmy również w tym roku 
zaprezentować dorobek wydawniczy 
naszego regionu. Publikacje zaprezen-
towali następujący Wystawcy: Towarzy-
stwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 
Muzeum Ziemi Mińskiej, Wydawnictwo 
Zbroja, Stanisława Gujska, Fundacja Mi-
vena, Medial Piątkowski, Urząd Gminy 
Latowicz, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Latowiczu, Gminna Biblioteka Publicz-
na w Dębem Wielkim, Gminna Bibliote-
ka Publiczna w Cegłowie, Fotopia Diana 
i Przemysław Piątkowscy, Dragon Fruit 
Design Studio Graficzno – Artystyczne 
Małgorzata Lucyna Kłoszewska, Stani-
sławowskie Towarzystwo Historyczne, 
Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Stanisła-
wowskiej, Krzysztof Dmowski, Wydaw-

nictwo Świdermajer, Polskie Towarzystwo 
Turystyczno – Krajoznawcze Oddział Mińsk 
Mazowiecki, Gminna Biblioteka Publiczna 
w Mrozach, Biblioteka Pedagogiczna im. 
Heleny Radlińskiej w Siedlcach, Miejski 
Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim, Ofi-
cyna Wydawnicza Egros.   

Katarzyna	Pskiet,	fot.	z	arch.	MBP

Zapowiedzi:
•	 9	 grudnia	 odbędzie	 się	 spotkanie		
z	Krzysztofem	Tomasikiem	w	ramach	pro-
mocji	książki	„Seksbomby	PRL-u”	
•	 15	 grudnia	 zapraszamy	 na	 spotkanie		
z	cyklu	biblioteka	podróży	–	„Busem	przez	
Świat”
•	 Biblioteka	 nie	 zapomni	 również		
o	najmłodszych	Czytelnikach,	w	grudniu		
z	 pewnością	 nie	 zabraknie	 świątecznych	
atrakcji.	

KULTURA
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WERNISAŻ CHABROWSKIEGO
9	 października	 br.	 w	 Muzeum	 Ziemi	
Mińskiej	odbył	 się	wernisaż	wystawy	ry-
sunku	 Marka	 Chabowskiego	 „Drewnia-
na	 architektura	 sakralna	 na	 obszarze	 II	
RP”.	 Podczas	wernisażu	 dr	 Justyna	Gór-
ska-Strejcher	z	Muzeum	Wsi	Radomskiej	
przybliżyła	 zebranym	 tematykę	 zabudo-
wy	 drewnianej	 na	 terenie	 Polski.	 Opra-
wę	muzyczna	 imprezy	zapewnili	Urszula	
Chrulska	 (skrzypce)	 i	 Jacek	 Nazarczuk	
(fortepian)	artyści	z	Miejskiej	Szkoły	Arty-
stycznej	w	Mińsku.	Ponad	150	prac	przed-
stawionych	w	dwóch	salach	wystawowych	
można	 było	 oglądać	 do	 końca	 listopada		
w	Muzeum	przy	ul.	Okrzei	16.	

LEGIONOWE PIEŚNI
11	listopada	br.	w	Muzeum	Ziemi	Mińskiej	
Dział	7	Pułku	Ułanów	Lubelskich	uczczo-
ny	został	Dzień	Niepodległości	gromkimi	
śpiewami	 pieśni	 legionowych.	 Koncert	
niepodległościowy	 rozpoczął	 się	 wspól-
nym	toastem	za	Niepodległość	Ojczyzny,	
a	 następnie	 odczytaniem	 „Żołnierskiej	
modlitwy	 przed	 bitwą”	 pochodzącej		
z	 modlitewnika	 żołnierskiego	 wydane-
go	 po	 Bitwie	 Warszawskiej	 1920	 roku.	
Uczestnicy	koncertu	otrzymali	przygoto-
wane	przez	Muzeum	teksty	pieśni	 legio-
nowych,	 które	 przy	 akompaniamencie	
fortepianowym	Tomasza	Wojtusia	wspól-
nie	i	z	wielką	werwą	odśpiewali.	Wspólne	
śpiewanie	pieśni	 legionowych	przeplata-
ne	 było	 znakomitym	występem	 Pani	 Ju-
styny	 Kowynia-Rymanowskiej	 i	 Pana	 Pa-
tryka	Rymanowskiego.

HISTORYCZNA TABLICA POW
23	 listopada	 br.	 przy	 skrzyżowaniu	 ulic	
Daszyńskiego	i	Kazikowskiego	została	od-
słonięta	 tablica	 historyczno-informacyj-
na	poświęcona	Polskiej	Organizacji	Woj-

skowej	 (POW)	 w	 Mińsku	 Mazowieckim.	
Odsłonięcia	 tablicy	 dokonał	 Zastępca	
Burmistrza	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	Pan	
Krzysztof	Michalik	w	asyście	Towarzystwa	
Przyjaciół	 7	 Pułku	 Ułanów	 Lubelskich,	
ZHP	Hufca	 „Mazowsze”	w	Mińsku	Mazo-
wieckim	oraz	Jednostki	Strzeleckiej	1009	
w	Mińsku	Mazowieckim.	Podczas	uroczy-
stości	melodie	wojskowe	 na	 trąbce	 grał	
Pan	Sławomir	Tkacz.

Monika	Roguska
fot.	z	arch.	MZM

Muzeum Ziemi Mińskiej 
KULTURA
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 W niedzielę 9 listopada, 
w kościele pw. św. Michała Archanioła, 
oktet wokalny Manufaktura Dźwięku 
Mińskiego Towarzystwa Muzycznego 
zaprezentował swój najnowszy doro-
bek wokalny – utwory polskiego rene-
sansu. 
 Pochodzące z XVI wieku – 
złotego czasu dla polskiej kultury  
i sztuki, gdy państwo Jagiellonów było  
u szczytu potęgi, dobrobyt magnaterii 
rósł, co sprzyjało szerzeniu się mecenatu 
możnych nad kompozytorami, dzięki cze-
mu polska muzyka mogła się rozwijać. 
 Koncert rozpoczęto od Mikołaja 
Gomółki, nadwornego kompozytora jed-
nego z Radziwiłłów. Największym dzie-
łem Mikołaja Gomółki, wydrukowanym 
za jego życia, i niestety jedynym za-
chowanym do dzisiejszych czasów, jest 
zbiór: Melodie na psałterz polski. Skom-
ponowane do słów Psałterza dawidowego 
Jana Kochanowskiego. Wyjątkowa w tym 
dziele jest prostota wykonawcza tych 
stu pięćdziesięciu pieśni, która była za-
mierzeniem kompozytora, i o której sam 
Mikołaj Gomółka napisał w przedmowie:
Są	łacniuchno	uczynione
Prostakom	nie	zatrudnione
Nie	dla	Włochów,	dla	Polaków
Dla	naszych,	prostych	domaków
 Oktet wykonał dwa jego Psalmy 
– Psalm 11 Panu ja ufam, a Wy mówicie 
oraz Psalm 40 Czekałem z cierpliwością. 
Następnie zabrzmiał utwór kolejnego 

kompozytora tego czasu Cypriana Bazy-
lika - jedna z najpiękniejszych i najbar-
dziej przejmujących Jego kompozycji 
– De profundis - Psalm 129 Z głębokości 
grzechów moich. W pełni zasługiwał on 
na miano Człowieka Renesansu – oprócz 
działalności muzycznej był pisarzem, 
tłumaczem, a przede wszystkim działa-
czem reformacyjnym, gdyż sam korzy-
stał ze sławnej tolerancji wyznaniowej 
panującej w I Rzeczpospolitej. Pozosta-
wił po sobie kilkanaście psalmów i pieśni 
religijnych.
 Kolejny kompozytor, które-
go muzykę przedstawiła Manufaktura 
Dźwięku, był nazywany najwybitniej-
szym polskim kompozytorem do czasu 
Fryderyka Chopina – Mikołaj Zieleński.  
O Jego maestrii świadczy jeden fakt – 
Jego największy utwór Magnificat jest 
napisany, nie na 3 czy 4 głosy, ale na 3 
chóry, czyli aż 12 różnych partii wokal-
nych. Jego sława trwa po dziś dzień rów-
nież dlatego, że przetrwało stosunkowo 
dużo jego utworów. On sam jako kom-
pozytor wykorzystywał głównie teksty 
religijne prawie zawsze pisane po łaci-
nie. Oktet zaśpiewał trzy Jego utwory: 
pochodzący z ewangelii wg św. Mateusza 
fragment opisujący uczyniona przez He-
roda rzeź niewiniątek - Vox in Rama. 
 (Krzyk usłyszano w Rama, płacz 
i jęk wielki. Rachel opłakuje swe dzieci  
i nie chce utulić się w żalu, bo ich już 
nie ma…)

Potem, O gloriosa Domina, fragment sta-
rochrześcijańskiego hymnu Quem terra, 
pontus aethera napisanego przez Wenan-
cjusza Fortunata. Oto tłumaczenie:
O	Wspaniała	Pani	Niebios	
Wyniesiona	ponad	gwiazdy.
Ty	wykarmiłaś	z	Twej	świętej	piersi	
Tego,	który	Cię	stworzył.	
 Kolejnym z utworów Mikołaja 
Zieleńskiego był fragment Psalmu 98 Vi-
derunt omnes fines Terre. 
(Ujrzały wszystkie krańce ziemi zbawie-
nie Boga naszego. Alleluja) 
 Ostatnim aktem koncertu i za-
razem ostatnim kompozytorem, którego 
muzykę przedstawiał zespół, był Wacław 
z Szamotuł. Pisał on wielogłosowe utwory 
religijne i świeckie do tekstów polskich  
i łacińskich. Niestety, do naszych czasów 
nie przetrwało zbyt wiele jego utwo-
rów. Oktet wykonał dwa Jego psalmy: 
Alleluja. Chwalcie Pana Boga  oraz Bło-
gosławiony człowiek , a cały koncert 
zakończył utwór, w którym technika 
kontrapunktyczna osiągnęła mistrzostwo 
całej epoki. Zarazem był to piękny ak-
cent na koniec: Modlitwa, gdy dziatki 
spać idą…
 Serdeczne i rzęsiste brawa słu-
chaczy doceniły wirtuozerię zespołu.
Dyrygentem oktetu wokalnego Manufak-
tura Dźwięku jest Emil Ławecki.

Rafał	Ostrowski	
fot.	Piotr	Gronek

M A N U FA K T U R A
D Ź W I Ę K U
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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.

Z PRACY RADY MIASTA

RADA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI VII KADENCJI: Mariusz Dzienio, Michał Góras, Maciej Cichocki, Monika Skrzyńska, Izabela Stolarczyk, 
Łukasz Lipiński, Zofia Markowska, Dariusz Kulma, Robert Ślusarczyk, Marian Makowski, Dariusz Gąsior, Kazimierz Markowski, Teresa  
Szymkiewicz, Robert Gałązka, Barbara Reda, Piotr Wojdyga, Jerzy Gryz, Kamil Bodziony, Waldemar Mirecki, Krystyna Milewska-Stasinowska, 
Tomasz Płochocki (	kolejność	jak	na	zdjęciu	)

I SESJA NOWEJ RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

PREZYDIUM RADY MIASTA: Łukasz Lipiński (Wiceprzewodniczący) 
Marian Makowski (Przewodniczący), Dariusz Kulma (Wiceprzewod-
niczący, Tomasz Płochocki (Wiceprzewodniczący)

BURMISTRZ MIASTA MARCIN JAKUBOWSKI

Uchwały podjęte na I sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 1 grudnia 2014 roku:
1) Uchwała Nr I.1.2014 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Miasta Mińsk Mazowiecki; 
2) Uchwała Nr I.2.2014 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczących Rady Miasta Mińsk Mazowiecki;
3) Uchwała Nr I.3.2014 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Burmistrzowi Miasta;
4) Uchwała Nr I.4.2014 w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta;
5) Uchwała Nr I.5.2014 w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miasta;
6) Uchwała Nr I.6.2014 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Mińsk Mazowiecki.

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM; Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Redaktor naczelny: Diana Rokicka. 
Adres Gazety: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  25 759  53 31, fax 25 758 40 25, e-mail: info@umminskmaz.
pl. Skład: Piotr Wojciechowski, fot. na okładce: projekt kartki świątecznej - Aleksandra Krzemińska z klasy III Publicznej Salezjańskiej Szkoły 
Podstawowej im. Św. Dominika Savio (wykorzystano również treść życzeń ułożonych przez Oliwię Grzyb z klasy V z tej samej szkoły).
Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów, tel. 22  760 41 64-66. 
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.

Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że korespondencję do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki można kierować na adres e-mail:
radamiasta@umminskmaz.pl lub Rada Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. nr 115.  
W sprawach dotyczących Rady Miasta można kontaktować  się również pod nr. tel.: (25) 758 33 35, 759 53 39. 
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WYNIKI GŁOSOWANIA
W WYBORACH NA BURMISTRZA 
MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 
W DNIU 16.11.2014r.  

JAKUBOWSKI Marcin Tomasz  - 7 118
- zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP

CZYŻEWSKA Anna Halina - 5 632
- zgłoszona przez 
Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 

KOJRO Andrzej  - 951
- zgłoszony przez 
Komitet Wyborczy Wyborców 
„Mińska Prawda” 

Razem  oddano 13 701 głosów ważnych

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 przyjmowani są interesanci  
w sprawach związanych 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
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Okręg Nr 1
1. DRÓŻDŻ Robert - 256  - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3  
2. MAKOWSKI Marian - 298 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4   
3. CHŁOPIK Michał - 45 - zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25 
4. SZELĄG Leszek - 172 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26 

Okręg Nr 2
1. SZYMKIEWICZ Teresa Maria - 276 - zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3 
2. JURCZAK Edyta Barbara - 216 - zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4 
3. GADAJ Maria Grażyna - 18 - zgłoszona przez KWW NMM - lista nr 23 
4. FLORCZAK Ewa Anna - 28 - zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
5. RUTA Tomasz - 154 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26 

Okręg Nr 3
1. MATWIEJ Patryk Jan - 242 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. GRYZ Jerzy - 424 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. KAMIŃSKA Wiesława Jadwiga - 51 - zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
4. CZURA Dariusz - 75 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 4
1. DMOWSKA Bożena Aniela -152 - zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. KRÓLAK Michał - 169 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. WIERZCHOWSKA Barbara Elżbieta - 37 - zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. PAWLAK Florian - 11 - zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
5. PIWOWARCZYK Radosław - 15 - zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
6. KULMA Dariusz - 341 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 5
1. CICHOCKI Maciej Bogdan - 298 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. MAJ Wojciech Tomasz - 255 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. PERCZYŃSKI Tadeusz - 63 - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. BARAN Katarzyna Barbara - 48 -zgłoszona przez KWW NMM - lista nr 23
5. ŁUKASIAK Paulina Marta - 35 - zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
6. ZWIERZ Bogusław Antoni - 137 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 6
1. ŚLUSARCZYK Robert Krystian - 341 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. SADOCH Janusz - 185 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. KOJRO Andrzej - 56 -zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
4. LICHOTA Piotr Mateusz - 67 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 7
1. SKRZYŃSKA Monika Małgorzata - 287- zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. ŁODYGA Marek - 224 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. ŻELAZO Wacław - 55 - zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
4. OŁDAK Kamil Przemysław - 252 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26
 
Okręg Nr 8
1. GÓRAS Michał Tadeusz - 265 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. OSTROWSKA-DŹWIGAŁA Jadwiga Izabela - 228 - zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. WRÓBLEWSKI Eugeniusz - 18 - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. SOSNOWSKI Grzegorz Walenty - 13 - zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
5. KUREK Irena Agnieszka - 23 - zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
6. ANTOSIEWICZ Paweł - 150 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26
7. KIEŁCZYKOWSKI Jacek - 133 - zgłoszony przez KWW JACKA KIEŁCZYKOWSKIEGO - lista nr 27

Zestawienie wyników z wyborów do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
przeprowadzonych w dniu 16-11-2014r.

Na poszczególne listy kandydatów i kandydata z tych list 
oddano następującą liczbę głosów ważnych:
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Okręg Nr 9
1. STOLARCZYK Izabela Beata - 266 - zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. SZMIDT Ewa - 192 - zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. KWASS Ewa Antonina - 69 - zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
4. CYRAN Grzegorz zgłoszony - 251 - przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 10
1. BŁASZCZAK Tadeusz Michał - 183 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. DZIENIO Mariusz Robert -217 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. LESZCZYŃSKA Małgorzata - 56 - zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. STASKA Kacper - 9 - zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
5. GOŹDZIK Konrad Dobromir - 23 - zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
6. FRANKIEWICZ Ewelina Magdalena - 112 - zgłoszona przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 11
1. JUREK Leon Włodzimierz - 201 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. BODZIONY Kamil Łukasz - 216 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. FLOROWSKA-UCHMAN Monika - 91 - zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. BIERNACKA Monika Małgorzata - 62 - zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
5. KUŚMIERSKI Ireneusz Piotr - 102 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 12
1. MARKOWSKA Zofia Hanna - 144 - zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. GROBLEWICZ Bogusław - 119 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. JAKIMCIO Tadeusz Bogumił - 99 - zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
4. ŁUKASIAK Maria Grażyna - 29 - zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
5. SENKTAS Aneta - 124 - zgłoszona przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 13
1. STEFAŃSKI Waldemar Bogusław - 57 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. WOLAN Adam - 102 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. MIRECKI Waldemar Jan - 179 - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. BRYZEK-MUSZYŃSKA Edyta Danuta - 41 - zgłoszona przez KWW NMM - lista nr 23
5. WILGA Maciej -28 - zgłoszony przez KWW MIASTO NASZYCH MARZEŃ - lista nr 24
6. ZGÓDKA Barbara - 36 - zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
7. RECZEK Sebastian - 109 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 14
1. GILANT Sylwia - 84 - zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. SZCZYGIELSKI Albert Marek - 85 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. BAGIŃSKA Barbara Anna - 30 - zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. MENDYK Bartosz - 129 - zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
5. MAGDZIAK Tomasz - 28 - zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
6. MARKOWSKI Kazimierz - 152 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 15
1. GÓRECKI Józef - 86 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. SUCHOCKI Marek - 131 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. KOSIEWICZ Sylwester Mieczysław - 43 - zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
4. CZERWIŃSKA Małgorzata - 46 - zgłoszona przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
5. LIPIŃSKI Łukasz - 158 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 16
1. SZPETNAR Paweł Mirosław - 101 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. GAŁĄZKA Robert - 155 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. SADOCH Ewa Anna - 58 - zgłoszona przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. GAŃKO Mariola - 26 - zgłoszona przez KWW NMM - lista nr 23
5. ANTOSIEWICZ Michał - 15 - zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
6. GROMEK Sławomir Zygmunt - 27 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26



24 MIM listopad 2014www.minsk-maz.pl

Okręg Nr 17
1. SKARŻYŃSKI Daniel Marcin - 187 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. WOJDYGA Piotr Wojciech - 252 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. GAŃKO Wojciech - 33 - zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
4. BARTNICKI Krzysztof Adamki - 113 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 18
1. TKACZYK Zygmunt - 152 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. REDA Barbara Elżbieta - 207 - zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. KRÓL Jakub - 14 - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
4. GŁUCHOWSKI Adrian - 18 - zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
5. KACZOREK Sławomir - 13 - zgłoszony przez KWW MIŃSKA PRAWDA - lista nr 25
6. SOĆKO Andrzej Jan - 82 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 19
1. BANDYCH Ewelina - 133 - zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. PŁOCHOCKI Tomasz Jacek - 322 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. MIĄSKO Krzysztof - 106 - zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
4. CZERECHÓW Rafał Dariusz - 60 - zgłoszony przez KWW MIASTO NASZYCH MARZEŃ - lista nr 24

Okręg Nr 20
1. GĄSIOR Dariusz - 149 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. KUĆ Andrzej - 146 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. AUGUSTYNIAK Dariusz - 21 - zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
4. WAWRYSZUK Mateusz Adrian - 120 - zgłoszony przez KWW MIASTO NASZYCH MARZEŃ - lista nr 24
5. SMOLIŃSKI Mariusz Stanisław - 89 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

Okręg Nr 21
1. MILEWSKA-STASINOWSKA Krystyna Bożena - 175 - zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
2. SARNA Izabela Edyta - 151 - zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
3. ŁUKASIAK Arkadiusz Jacek - 59 - zgłoszony przez KWW NMM - lista nr 23
4. HUTKOWSKA Ewa - 152 - zgłoszona przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26

NOWO WYBRANA RADA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI VII KADENCJI:

1. MAKOWSKI Marian - 298 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
2. SZYMKIEWICZ Teresa Maria - 276 - zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
3. GRYZ Jerzy - 424 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
4. KULMA Dariusz - 341 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26
5. CICHOCKI Maciej Bogdan - 298 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
6. ŚLUSARCZYK Robert Krystian - 341 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
7. SKRZYŃSKA Monika Małgorzata - 287- zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
8. GÓRAS Michał Tadeusz - 265 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
9. STOLARCZYK Izabela Beata - 266 - zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
10. DZIENIO Mariusz Robert -217 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
11. BODZIONY Kamil Łukasz - 216 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
12. MARKOWSKA Zofia Hanna - 144 - zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
13. MIRECKI Waldemar Jan - 179 - zgłoszony przez KKW SLD LEWICA RAZEM - lista nr 6
14. MARKOWSKI Kazimierz - 152 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26
15. LIPIŃSKI Łukasz - 158 - zgłoszony przez KWW MIŃSKIE FORUM - lista nr 26
16. GAŁĄZKA Robert - 155 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
17. WOJDYGA Piotr Wojciech - 252 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
18. REDA Barbara Elżbieta - 207 - zgłoszona przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
19. PŁOCHOCKI Tomasz Jacek - 322 - zgłoszony przez KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP - lista nr 4
20. GĄSIOR Dariusz - 149 - zgłoszony przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3
21. MILEWSKA-STASINOWSKA Krystyna Bożena - 175 - zgłoszona przez KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - lista nr 3

WYBORY SAMORZĄDOWE
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Na poszczególne listy kandydatów i umieszczonych na nich kandydatów 
w OKRĘGU WYBORCZYM Nr 1 - MIASTO MIŃSK MAZOWIECKI,
oddano następujące liczby głosów:

Lista nr 3 - KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ - 4281
1. MILEWSKI Daniel George - 1511
2. CZYŻEWSKA Anna Halina - 1543
3. JARZĘBSKI Dominik - 162
4. LASKOWSKI Adam - 199
5. STĘPIEŃ Piotr Ryszard - 72
6. BARTNICKA Małgorzata - 125
7. IDŹKOWSKA Sylwia Elżbieta - 83
8. OSICA-FOLTYN Agnieszka Ewa - 61
9. NOJSZEWSKI Andrzej - 93
10. ZAWADKA-ZIELIŃSKA Dorota - 116
11. BORYSZEWSKA Magdalena - 41
12. NIEMCZAK Anna Maria - 45
13. PIWEK Ryszard - 124
14. KONIECZNA Marta Dorota - 106

Lista nr 7 - KW NOWA PRAWICA — JANUSZA KORWIN-MIKKE - 552
1. REDUCH Izabela - 226
2. GRUBA Marcin Krzysztof - 142
3. DĘBAŁA Jacek - 58
4. PRZYBYLSKA Sylwia Izabela - 36
5. KROPIELNICKI Sebastian - 44
6. KOSONÓG Agnieszka Irena - 14
7. KUŚMIERZ Małgorzata Elżbieta - 32

Lista nr 20 - KWW WSPÓLNOTA SAMORZĄDOWA-RAZEM - 4190
1. KRUSIEWICZ Mirosław - 956
2. WYSZOGRODZKI Grzegorz - 545
3. CICHOŃ Alicja Emilia - 319
4. SAMOCIUK Mirosław Janusz - 526
5. GIBAŁA Anna - 107
6. SZCZERBA Ewa - 144
7. SMUGA Robert - 480
8. SADO Agnieszka - 162
9. BOGUCKI Arkadiusz Janusz - 215
10. WICIK-KOWALCZYK Aleksandra Anna - 155
11. PARTYKA Andrzej Mirosław - 39
12. ZAWADKA Kamil - 151
13. GĄGOL Daniel Damian - 201
14. ROGUSKI Krzysztof Edward - 190

Lista nr 21 - KWW TWÓJ POWIAT - 3027
1. GRZESIAK Zbigniew - 938
2. TARCZYŃSKI Zdzisław - 389
3. DĘBIŃSKA Anna - 212
4. NALEWKA Ewa Zofia - 88
5. ROGULSKI Jan Henryk - 95
6. WOŹNICA Stanisław Maciej - 154
7. ZIĘBA Zofia - 102
8. BECZEK Małgorzata Joanna - 69
9. NIEDZIAŁEK Dariusz - 193
10. SAMULIK Włodzimierz Tomasz - 197
11. GAWŁOWSKI Andrzej Marek - 42
12. PAROL Krzysztof Marek - 157
13. BRODA Ewa - 136
14. ROMBEL Małgorzata - 255

Zestawienie wyników z wyborów do Rady Powiatu Mińskiego
przeprowadzonych w dniu 16-11-2014r.

PEŁNE ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W POSZCZEGÓLNYCH OKRĘGACH WYBORCZYCH  
W WYBORACH DO RADY POWIATU MIŃSKIEGO ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE WWW.POWIATMINSKI.PL pod adresem:

http://powiatminski.pl/pl/news/pokaz/8803/Wybory_do_Rady_Powiatu_Minskiego
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WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Nowi odbiorcy odpadów komunalnych
Szanowni Państwo!!!

  Od 1 stycznia 2015 r. usługi w zakresie odbierania odpadów  
komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych w Mińsku  
Mazowieckim  zamieszkałych oraz niezamieszkałych świadczyć będzie  
wyłonione w drodze przetargu konsorcjum MPK Sp. z o.o.  
z siedzibą w Ostrołęce przy ulicy Kołobrzeskiej 5 i CZYŚCIOCH  
Sp. z o.o. z siedzibą w Białymstoku przy ulicy Kleeberga 20.

  Właściciele nieruchomości lub ich zarządcy zainteresowani  
najmem, dzierżawą pojemników do zbierania odpadów komunalnych  
od wyżej wymienionego konsorcjum oraz w innych sprawach  
dotyczących gospodarowania, w tym zbierania odpadów komu-
nalnych mogą kontaktować się z pracownikiem MPK Sp. z o.o.  
Adamem Melcarzem, tel. 607 698 335, e-mail: a.melcarz@mpk.net

                                                                          Burmistrz Miasta  
Mińsk Mazowiecki

 Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych od właścicieli 
nieruchomości w 2015 roku zamieszczone są na stronie internetowej miasta 
www.minsk-maz.pl w zakładce Gospodarka odpadami: 
http://www.minsk-maz.pl/342,gospodarka-odpadami.html

Mandat do Sejmiku Województwa Mazowieckiego z Okręgu Wyborczego nr 6 zdobyli:

Z listy nr 1 — KOMITET WYBORCZY PSL :
1. ORZEŁOWSKA Janina Ewa  33219 
2. KRUPIŃSKI Marian  12566 
3. AUGUSTYNIAK Mirosław Jan  13717 
4. DOMŻAŁA Cecylia  10276 

Z listy nr 3 — KW PRAWO I SPRAWIEDLIWOŚĆ :
1. TCHÓRZEWSKI Karol  28258 
2. ŻOCHOWSKI Krzysztof Jan  11386 
3. WARGOCKA Teresa Anna  11059 
4.  PIŁKA Marian  11329 

Z listy nr 4 — KW PLATFORMA OBYWATELSKA RP :
1. LANC Elżbieta  12826 

ZESTAWIENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA I PODZIAŁU MANDATÓW W POSZCZEGÓLNYCH OKRĘGACH WYBORCZYCH  
W WYBORACH DO SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO ZNAJDUJE SIĘ NA STRONIE www.mazovia.pl pod adresem:

http://www.mazovia.pl/wybory-samorzadowe-2014/komunikaty/art,8,komunikat-wojewodzkiej-komisji-wyborczej 
-z-22-listopada-2014-r-.html

URZĄD MIASTA INFORMUJE

WYBORY SAMORZĄDOWE
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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

Lista Partnerów, którzy przystąpili do Programu „Rodzinny Mińsk” i wspólnie 
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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
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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

7% zniżki

36. Przedsiębiorstwo 
Komunikacji Samo-
chodowej w Mińsku 
Mazowieckim S. A.

ul. Warszawska 222 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
25/759-57-00

bilet miesięczny 
normalny (bez ulg 
ustawowych) 
po terenie Miasta 
i Gminy Mińsk 
Mazowiecki  
w komunikacji 
regularnej

bilet miesięczny 25% zniżki

37. Yamaha Szkoła  
Muzyczna

ul. Dąbrówki 8 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
662-681-616 
www.yamahaminsk.pl 
biuro@yamahaminsk.pl

opłata miesięczna 
za naukę w szkole

za jedno dziecko

za drugie dziecko

za trzecie i kolejne 
dziecko

5% zniżki

10% zniżki

15% zniżki

38. Miński Klub Sportowy 
„TAEKWON-DO” 

ul. Dąbrówki 28/1  
(nad „Biedronką”) 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
25/759-27-64 
608-497-616 
602-361-229 
www.mks-taekwondo.com

treningi  
Taekwon-Do

zajęcia FITNESS

 
nauka pływania

karnet miesięczny 

karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

20% zniżki (druga osoba) 
50% zniżki (trzecia osoba)

20% zniżki (druga osoba) 
50% zniżki (trzecia osoba) 
 
20% zniżki (druga osoba) 
50% zniżki (trzecia osoba)

Zniżka liczona jest  
od ceny karnetu

39. P.H.U. „Maylo” 
G. Ślusarczyk,  
P. Łukaszewski s.c.

ul. Warszawska 86 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
25/759-67-98

odzież dziecięca

wyprawka  
niemowlęca

akcesoria

zabawki

10% zniżki

10% zniżki

 
10% zniżki

5% zniżki

Mińsk Mazowiecki, dn. 28.11.2014r.

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

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 nadrukowanym okresem ważności.

Burmistrz	Miasta	
Marcin	Jakubowski

WYDZIAŁ ROZWOJU MIASTA

 Od 20 listopada 2014 roku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki obowiązuje uchwała w sprawie zwol-
nień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis. Jest to uchwała skierowana do przedsiębiorców  
i inwestorów, którzy zamierzają rozwijać swoją działalność na terenie miasta, realizować nowe inwestycje i tworzyć nowe miejsca 
pracy.
 Zwolnieniu z podatku od nieruchomości podlegają nowo wybudowane na terenie miasta Mińsk Mazowiecki budynki lub 
ich części o powierzchni użytkowej co najmniej 400 m2 oraz budowle lub ich części – związane z prowadzeniem działalności go-
spodarczej. 
Zwolnienie przysługuje na okres:
1) 2 lat, jeżeli w nowej inwestycji utworzono co najmniej 40 nowych miejsc pracy i utrzymano je przez ten okres;
2) 3 lat, jeżeli w nowej inwestycji utworzono co najmniej 70 nowych miejsc pracy i utrzymano je przez ten okres;
3) 4 lat, jeżeli w nowej inwestycji utworzono co najmniej 100 nowych miejsc pracy i utrzymano je przez ten okres.

 Jako nową inwestycję należy rozumieć nowo wybudowane przez przedsiębiorcę budynki lub ich części oraz budowle lub 
ich części, których budowa zostanie zakończona po wejściu w życie uchwały tj. po 20 listopada 2014 roku.
 Zwolnienie dotyczy wyłącznie działalności gospodarczej o charakterze produkcyjnym, usługowym,  
z wyłączeniem handlu i może być przyznane z tytułu tej samej inwestycji tylko raz.
 Szczegółowe warunki uzyskania zwolnienia z podatku od nieruchomości, wzór wniosku o udzielenie zwol-
nienia z podatku od nieruchomości oraz zasady korzystania ze zwolnienia zawarte zostały w uchwale Nr XLV/435/14 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 października 2014 roku w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości  
w ramach pomocy de minimis.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

ZWOLNIENIA Z PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

Remont Skweru 
Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego 
zakończony

 W listopadzie br. na Skwerze Prezydenta Ryszarda  
Kaczorowskiego zakończono remont istniejącego parkingu dla  
samochodów osobowych. Wydzielono 45 miejsc postojowych,  
w tym jedno dla osób niepełnosprawnych. Prace polegały na wy-
mianie starej nawierzchni betonowej na kostkę brukową, szla-
chetną. Prace wykonał Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o., a ich 
koszt to ok. 290 tys. zł. (red.)

fot.	z	arch.	UM	MM
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Nowe zasady prowadzenia zbiórek publicznych
Informuję, że 18 lipca 2014 roku weszła w życie ustawa z dnia 14 marca 2014 roku o zasadach prowadzenia zbiórek publicznych 
(Dz. U. z 2014 r. poz. 498).
Najważniejsze wprowadzane zmiany:
- pozwolenia na zbiórki publiczne zastąpione zostaną zgłoszeniem zbiórki publicznej, decyzje wydawane przez różne organy
  administracji zostaną zastąpione zgłoszeniem, dane ze zgłoszenia będą zamieszczane na portalu zbiórki.gov.pl;
- obsługa zgłoszeń zbiórek publicznych prowadzona będzie wyłącznie w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji;
- zgłoszenie, aktualizację danych, sprawozdanie będzie można wysłać elektronicznie, z wykorzystaniem gotowych formularzy,
  z użyciem profilu zaufanego ePUAP albo  bezpiecznego podpisu elektronicznego oraz w formie tradycyjnej, papierowej;
- wszystkie informacje dotyczące zbiórek będą dostępne na portalu zbiorki.gov.pl;
- zbiórki elektroniczne (np. przelewy na rachunek bankowy, wysyłka SMS-ów, wpłaty  online) można będzie prowadzić 
  bez dodatkowych formalności – nowa ustawa  dotyczy wyłącznie zbiórek organizowanych bezpośrednio w miejscach  publicznych;
- obniżone zostaną koszty związane z organizacją zbiórek publicznych – zniesiona  zostanie opłata skarbowa dla organizatorów 
  zbiórek oraz obowiązek publikacji sprawozdań w prasie.

Dodatkowe informacje o nowej ustawie można znaleźć na stronie internetowej Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji 
– www.mac.gov.pl.               

                                                                                                          Kierownik	Wydziału	Spraw	Obywatelskich
																																																																																																										mgr	inż.	Magdalena	Zagórska								

W dniach 26 października – 8 listopada w 
Mińsku Mazowieckim odbyła się kolejna 
edycja programu „Szkoła Bez Granic” or-
ganizowanego przez Mińskie Stowarzysze-
nie Na Rzecz Współpracy z Lacey „MiLa”. 
W tym roku udział wzięło 3 uczniów z La-
cey (Waszyngton, USA) ze szkoły Timber-
line High School: Victoria Glasman, Hailey 
Goodman oraz Amanda Rich. Ich opiekun-
ką była Kim Glasman razem z Prezes La-
cey-Mińsk Mazowiecki Sister City Associa-
tion – Mary Kos-Kirker. Podczas pobytu w 
Mińsku goście u rodzin goszczących, które 
na ten czas zastąpiły ich amerykańskie 
rodziny.

Podczas wizyty w Mińsku Mazowieckim 
grupa uczniów uczęszczała na zajęcia do 
Zespołu Szkół Ekonomicznych, Liceum na 
Pięknej i Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
– “Mechanik”. Podczas spotkań z mińską 
młodzieżą amerykańscy uczniowie opo-
wiedzieli jak wyglada życie nastolatków 
w Lacey, a także odpowiedzieli na wiele 
pytań na temat życia w Ameryce i tamtej-
szego system nauczania.

Podczast pobytu grupa podróżowała do 
Warszawy i Krakowa. W Warszawie odwie-
dzili Centrum Nauki Kopernik, Muzeum 
Historii Żydów Polskich, Starówkę i prze-
szli Trasą Królewską. W Krakowie zwiedzi-

li Kopalnię Soli w Wieliczce, obóz koncen-
tracyjny – Auschwitz, Stare Miasto oraz 
Wawel. Uczestnicy mieli również okazję 
spotkać się z Burmistrzem Mińska Mazo-
wieckiego Panem Marcinem Jakubowskim 
– honorowym obywatelem Lacey.
Dla naszych gości był to czas niesamowi-
tej i niezapomnianej przygody, podczas 
której poznali wielu nowych przyjaciół. 
Wspólnie twierdzą, że ten czas minął zbyt 
szybko i są smutni, że muszą wracać do 
domu. Wiedzą jednak, że będą mieli wie-
le wspaniałych historii do opowiedzenia 
swoim przyjaciołom i rodzinie, a wspomi-
nienia z pobytu w Polsce zostaną na całe 
życie.

Paweł	Stąpór
fot.	z	arch.	UM	MM

Szkoła Bez Granic 2014
WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA
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SPORT

18 października 2014 roku zakończył się cykl 
biegów pod nazwą „I Jesienne Grand Prix Miń-
ska Mazowieckiego w biegach przełajowych”, 
będący alternatywną dla biegów ulicznych 
oraz znakiem nowej jakości Mińskiego Klubu 
Biegacza Dreptak. 

 Cykl Grand Prix rozegrano na dy-
stansie 10,2 km dla mężczyzn oraz 6,5 km dla 
kobiet. Organizatorem cyklu biegów był Miński 
Klub Biegacza Dreptak. Zarząd Klubu - Prezes 
Sławomir Zduńczyk i zastępcza Bożena Tu-
lej wspomagani członkami klubu czuwali nad 
sprawną organizacją imprezy oraz działalnością 
biura zawodów. Natomiast sekretarz klubu Mi-
rosław Sujak wraz z członkami klubu, Wolonta-
riuszami, Harcerzami z 2 drużyny harcerskiej 
GROT oraz Grupą Medyczną OSP Ładzyń czuwał 
nad właściwym przebiegiem, oznaczeniem oraz 
zabezpieczeniem trasy biegu.  
 Bazą dla biegów był obiekt sportowy 
zlokalizowany przy ul. Sportowej 1 należący do 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku 
Mazowieckim oraz kompleks leśny Nadleśnictwa 
Mińsk (leśnictwo Stankowizna), po terenie któ-
rego wyznaczona została trasa biegów. Celem 
cyklu było zaprezentowanie jego uczestnikom 
walorów turystycznych, historycznych okolicz-
nych lasów oraz przedstawienie biegania jako 
najprostszej formy wypoczynku w zestawieniu  
z myślą przewodnią Klubu „….bo naszą pasją 
jest bieganie….”. 
 Cykl Grand Prix został podzielony 
na cztery biegi, które zorganizowano w dniach  
6 i 20 września, 4 oraz 18 października. Zain-
teresowanie zawodami przerosło oczekiwania 
jego organizatorów i już na 2 tygodnie przed 
rozpoczęciem cyklu biegów wyczerpany został 
limit zgłoszeń, który organizatorzy przewidzie-
li z uwagi na przepustowość leśnych ścieżek 
na 100 zawodniczek i zawodników. W całym 
cyklu ostatecznie udział wzięło 132 zawodni-
czek i zawodników reprezentujących biego-
we kluby sportowe oraz będących amatora-
mi pasjonatami biegania z centralnej Polski,  
w tym 63 zawodników z miasta Mińsk Mazo-
wiecki. Po dwumiesięcznej rywalizacji spor-
towej w dniu 18 października po czwartym 
biegu nastąpiło podsumowanie wyników rywa-
lizacji. Zwycięzcami I Jesiennego Grand Prix 
Mińska Mazowieckiego w Biegach Przełajowych, 
a zarazem mistrzami Mińska Mazowieckiego  
w biegach przełajowych w sezonie 2014 zostali:

Kategoria OPEN Kobiet:
1	 miejsce	 -	 Zuzanna	 Pyszel	 -	 MKS	 Polonia		
Warszawa
2	miejsce	-	Magdalena	Pawlak	-	VMAX	Adamów
3	miejsce	-Joanna	Snopkiewicz	-	Biegacz	Cegłów

Kategoria OPEN Mężczyzn:
1	 miejsce	 -	 Florian	 Pyszel	 -	 MKS	 Polonia		
Warszawa
2	miejsce	-	Zbigniew	Lamparski	-	MKB	Dreptak	
Mińsk	Mazowiecki
3	miejsce	-	Sebastian	Reczek	-	 KS	 Zielono-
Czarni

Kategorie wiekowe Kobiet:
Kobiety	K16	-16-19	lat	(1998-95)
1	miejsce	-	Paulina	Zatorska	-	 Rębierz	Kolonia
2	miejsce	-	Paulina	Czyżowska		MKB	 -	 Dreptak	
Mińsk	Mazowiecki
3	miejsce	-	Monika	Słodownik	 Mrozy
Kobiety	-	K20	-20-29	lat	(1994-85)
1	miejsce	 -	Agnieszka	 Kołodziejczyk	 -	 Virtual	
Runner	Club
2	miejsce	-	Agnieszka	Nowosielska	-	Mińsk	Ma-
zowiecki
3	miejsce	-	Katarzyna	Makowska	-	Radom
Kobiety	-	K30	-30-39	lat	(1984-75)
1	miejsce	-	Katarzyna	Biardzka	-	Huta	Mińska
2	miejsce	-	Karolina	Lewandowska	-	Dream	Run
3	miejsce	-	Ewelina	Kaska-Łobodowska	-	Sien-
nica
Kobiety	-	K40	-	40-49	lat	(1974-65)
1	 miejsce	 -	 Jolanta	 Bartnik	 -	 MKB	 Dreptak	
Mińsk	Mazowiecki
2	miejsce	-	Agata	Boniakowska	-	Biegacz	
Cegłów
3	miejsce		Ewa	Koper	-	Barcząca
Kobiety	-	K50	-	50	lat	i	więcej	 (1964	i	starsze)
1	miejsce	-	Krystyna	Domań	-	Mińsk	Mazowiecki
2	 miejsce	 -	 Małgorzata	 Pyszel	 -	 Mińsk	 Mazo-
wiecki
3	miejsce		Wanda	Judka	-	Mińsk	Mazowiecki

Kategorie wiekowe Mężczyzn:
Mężczyźni	-	M16	-16-19	lat	(1998-95)
1	miejsce	-	Łukasz	Zajma	-	Transbór
2	miejsce	Dawid	Michalak	-	MKB	Dreptak	Mińsk	
Mazowiecki
Mężczyźni	-	M20	-	20-29	lat	(1994-85)
1	miejsce	-	Robert	Rowicki	-	MKB	Dreptak	Mińsk	
Mazowiecki
2	miejsce	-	Paweł	Czyżowski	-	Yulo	Run	Team	
Siedlce
3	miejsce	-	Karol	Smutek	-	Mińsk	Mazowiecki
Mężczyźni	-	M30	-	30-39	lat	(1984-75)
1	miejsce	-	Mariusz	Piotrowski	MKB	 -	 Dreptak	
Mińsk	Mazowiecki
2	miejsce	-	Artur	Dominowski	-	COSZŻW	Mińsk	
Mazowiecki
3	miejsce	 -	Marek	Czyżowski	 -ZSZ	nr	 2	Mińsk	
Mazowiecki
Mężczyźni	-	M40	-	40-49	lat	(1974-65)
1	miejsce	-	Krzysztof	Piętka	-	Mińsk	Mazowiecki
2	 miejsce	 -	 Michał	 Michalak	 -	 MKB	 Dreptak	
Mińsk	Mazowiecki

3	miejsce	 -	Krzysztof	Michalak	 -	MKB	Dreptak	
Mińsk	Mazowiecki
Mężczyźni	-	M50	-	50-59	lat	(1964-55)
1	miejsce	-	Zbigniew	Koper	-	MKB	Dreptak	Mińsk	
Mazowiecki
2	miejsce	-	Kazimierz	Radomski	-	KB-Rebus.pl
3	miejsce	-	Janusz	Wieczorek	-	MKB	 Dreptak	
Mińsk	Mazowiecki
Mężczyźni	-	60	lat	i	więcej	(1954	i	starsi)
1	miejsce	-	Krzysztof	Wycisłowski	-	MKB	Drep-
tak	Mińsk	Mazowiecki.

 Zwycięzcy otrzymali puchary z rąk 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Roberta Smugi, Asystenta Burmistrza miasta 
Mińsk Mazowiecki Alicji Cichoń oraz przedstawi-
ciela Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowiec-
kim Agaty Kubickiej. Wszyscy uczestnicy Grand 
Prix, którzy ukończyli 3 z 4 zaplanowanych bie-
gów otrzymali na mecie pamiątkowe medale.
 Na zakończenie I Jesiennego Grand 
Prix w biegach przełajowych przystąpiono do 
losowania nagród pocieszenia. Nagrody zaku-
pione przez organizatorów oraz przekazane 
przez fundatorów trafiły w ręce 40 szczęśliwych 
uczestników biegów.
 I Jesienne Grand Prix Mińska Mazo-
wieckiego w Biegach Przełajowych jest zada-
niem publicznym i jego organizacja została dofi-
nansowana z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki.
 Wśród partnerów biegu znaleźli się: 
Urząd Miasta w Mińsku Mazowieckim, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowiec-
kim, Nadleśnictwo Mińsk, Bank Spółdzielczy  
w Mińsku Mazowieckim, biuro rachunkowe  
Camelot Sp. z o.o. (taniarachunkowosc.pl),  
tygodnik mazowiecki Nowy Dzwon, portal  
minskmaz.com, Druga drużyna harcerska GROT, 
Powiatowe Centrum Wolontariatu w Mińsku  
Mazowieckim, salon sportowy Fansport. 
 Po Mazowieckiej Piętnastce -  I Je-
sienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego w bie-
gach przełajowych jest kolejnym wydarzeniem 
biegowym w naszym mieście. Organizatorzy 
składają podziękowania dla partnerów cyklu 
Grand Prix za wsparcie organizacyjne i finanso-
we imprezy.

MOSiR,	fot.	z	arch.	MOSiR
www.mosir.org.pl

I Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego 
w Biegach Przełajowych



35MIM listopad 2014 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki



36 MIM listopad 2014www.minsk-maz.pl


