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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

PKP Anielina, a za chwilę oddamy do użytku 
prowadzącą do niego ulicę Juliana Grzeszaka. 
Zmiana planu zagospodarowania przestrzen-
nego pozwoliła wybudować w intensywnie roz-
wijającym się Mińsku duże osiedle na Anielinie 
i dawnym poligonie wojskowym. Zlikwidowa-
no i poddano rekultywacji wysypisko śmieci, 
rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię 
ścieków oraz wybudowano Stację Uzdatniania 
Wody na Kędzieraku, a już powstaje nowy SUW 
przy ulicy Mireckiego, gdzie znajdzie się rów-
nież miejsce dla nowej siedziby Przedsiębior-
stwa Wodociągów i Kanalizacji.

Sieć placówek oświatowych w naszym mieście 
również przechodziła różne etapy przeobra-
żenia: powołano Szkołę Podstawową nr 6,  
a Zespoły Szkół połączyły najmłodszych z ich 
starszymi kolegami. Na bieżąco dbamy o po-
prawianie komfortu nauki małych mińszczan, 
dostosowując szkoły i przedszkola do ich po-
trzeb. Czas wolny najmłodsi mogą spędzać 
ze swoimi rodzicami na nowoczesnym placu 
zabaw w miejskim parku oraz na innych tego 
typu obiektach wybudowanych przy szkołach 
podstawowych, a niedawno udostępniliśmy 
nowy plac zabaw w zachodniej części miasta 
przy Aquaparku.

Na 25-letniej mapie mińskiego samorządu za-
częły pojawiać się instytucje kultury i sportu. 
Powołano Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, 
nabierała rozpędu działalność lokalnych klu-
bów wielu dyscyplin sportowych. Utworzono 
Miejski Dom Kultury i Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną, które to palcówki nie przestają zaska-
kiwać nas swoimi pomysłami na urozmaicenie 
czasu zarówno najmłodszym, jak i dorosłym 
mieszkańcom miasta. Ofertę kulturalną uzu-
pełniło powołane 10 lat temu Muzeum Ziemi 
Mińskiej, a Dział 7. Pułku Ułanów Lubelskich 
trzyma pieczę nad jednymi z cenniejszych pa-
miątek po tej silnie z Mińskiem związanej for-
macji. Nowy samorząd powołał orkiestrę dętą, 
powstał chór Mińskiego Towarzystwa Muzycz-
nego, Zespół Big Band i Orkiestra Kameralna. 
Z rodzimym folklorem przez lata poznawał nas 
Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dąbrówka” 
pod dyrekcją niezastąpionej Bogusławy Bed-
narskiej. Jak słychać, Mińsk Mazowiecki to 
Miasto Muzyki, a to nie wszystko, bo przecież 
za miesiąc przeżyjemy piąty już Festiwal 4M  
z udziałem największych gwiazd polskiej sceny 
muzycznej, następnie wielobarwny Festiwal 
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Szanowni Państwo.

W tym roku obchodzimy 25-lecie jednego  
z największych sukcesów polskich przemian 
– zawiązania Samorządu Terytorialnego. 
Instytucji służącej do reprezentowania in-
teresów wspólnoty lokalnej, załatwiania 
jej wspólnych spraw i rozwiązywania pro-
blemów.

27 maja 1990 roku odbyły się pierwsze wy-
bory samorządowe po wojnie. Do Rady Miej-
skiej w Mińsku Mazowieckim wybrano 28 osób,  
a byli to: Jacek Ciechanowicz, Stefan Miel-
nik, Jan Oklesiński, Wiesława Fusik, Stanisław 
Poziemski, Józef Czaczkowski, Jerzy Nowak, 
Marek Dargas, Czesław Ruta, Czesław Czyż-
kowski, Szymon Mirosz, Tadeusz Błaszczak, 
Włodzimierz Samulik, Krzysztof Paluch, Ste-
fan Wiśniewski, Jadwiga Frelak, Mirosław 
Krusiewicz, Zbigniew Grzesiak, Franciszek 
Zwierzyński, Piotr Olkowicz, Lucyna Wocial, 
Adam Gibała, Słąwomir Kuligowski, Marian 
Makowski, Jacek Głogowski, Jan Jerzak, Tade-
usz Laskowski, Krystyna Wąsowska. Niespełna 
miesiąc później na Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki wybrano Zbigniewa Grzesiaka  
i tak zostało przez kolejnych 5 kadencji. Za-
znaczyć należy, że pełnienie funkcji Burmi-
strza Miasta przez Zbigniewa Grzesiaka całe 
20 lat to historia w skali kraju rzadko spotyka-
na. Dwie dekady zarządzania miastem - wcale 
niemałym - to taki element życiorysu, który 
niewątpliwie zasługuje na wyrazy uznania  
i szacunku. Panie Burmistrzu – dziękujemy.

Początki samorządu były trudne, ale entu-
zjazm, z jakim go Państwo tworzyliście powo-
dował, że wszystkie wysiłki w budowaniu od 
nowa i bez wzorców nie poszły na marne i po 
25 latach możemy śmiało powiedzieć, że re-
forma ustrojowa przyniosła pozytywne wyniki. 
Znacząco zmienił się wygląd naszego miasta, 
podniesiono poziom świadczonych mieszkań-
com usług, a przede wszystkim zwiększył się 
wpływ obywateli na kształt władz lokalnych. 
W październiku 1991 roku ukazał się 1. Nr 
Tygodnika Samorządowego „MIM – Magazyn 
Informacyjny Mińska Mazowieckiego”, a ów-
czesny Burmistrz Zbigniew Grzesiak napisał 
wtedy słowem wstępu, że chciałby, „by ta ga-
zeta była zwierciadłem, w którym odbijają się 
wszystkie nasze sprawy”. A przez 25 lat było 
o czym pisać……

Zmodernizowano w mieście system dróg, wy-
budowano przejście dla pieszych i przejazd pod 
torami. Podróżujący koleją zyskali przystanek 

Orkiestr Dętych. We wrześniu wspominać bę-
dziemy naszego krajana na Festiwalu Himils-
bacha, którego początków upatrywać można 
w happeningu sprzed lat DeHa. Jesień to rów-
nież Festiwal Piotra Skrzyneckiego, na którym 
co roku goszczą artyści Piwnicy Pod Baranami. 
W tym roku po raz 20. wystartuje Mazowiecka 
Piętnastka. Najstarszy w Mińsku Mazowieckim 
klub sportowy MAZOVIA obchodzić będzie 90-
te urodziny, zaś miasto wzbogaci się o kolejną 
już halę sportową i nowoczesny stadion tre-
ningowy ze sztuczną murawą.

Zresztą, jaki jest dzisiaj Mińsk Mazowiecki, 
każdy widzi. Z niemałą dumą słucham miesz-
kańców naszego miasta chwalących nowe in-
westycje, oczarowanych miejską zielenią, 
urzeczonych muzyką, występem, czy wystawą 
wkomponowaną w ciągle zmieniającą się prze-
strzeń publiczną. To zasługa nas wszystkich. 
Dzisiaj nasze miasto obchodzi 594. rocznicę 
nadania praw Miejskich. W tym roku mija też 
600 lat od zanotowania najstarszej odnalezio-
nej w dokumentach wzmianki o grodzie nad 
Srebrną. Myślę, że najlepszym prezentem dla 
miasta będzie nasze dalsze zaangażowanie  
i wspólna praca wszystkich szczebli samorządu 
na rzecz naszych mieszkańców.

Jakkolwiek miałby się zmienić samorząd,  
w którymkolwiek kierunku miałby podążyć 
przez następne 25 lat, należy zawsze pamiętać 
o jednej ukształtowanej dawno temu w Polsce 
zasadzie

„Nihil novi sine communi consensu” 
–  Nic o nas bez nas. 
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29 maja uroczyście obchodzono w Miń-
sku Mazowieckim 594. rocznicę nadania 
praw miejskich, 25 lat istnienia Samo-
rządu Terytorialnego oraz 10. rocznicę 
odsłonięcia Pomnika Lotników. O godz. 
11 w Kościele pw. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny odprawiono mszę świę-
tą w tych intencjach, której przewod-
niczył ksiądz Marek Sędek. Następnie  
w uroczystej defiladzie przemaszero-
wano pod Pomnik Lotników, gdzie poza 
przemówieniami i wspomnieniami z bu-
dowy pomnika dokonano uroczystego 
odznaczenia radnego Mariusza Dzienio. 
Decyzją Ministra Obrony Narodowej Ma-
riuszowi Dzienio został nadany Srebrny 
Medal za Zasługi dla Obronności Kraju.

Dalsza część obchodów miała miejsce 
w amfiteatrze Miejskiego Domu Kultury, 
gdzie odbyła się Uroczysta Sesja Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki prowadzona 
przez Przewodniczącego Mariana Makow-
skiego oraz Wiceprzewodniczącego Toma-
sza Płochockiego. Minutą ciszy uczczo-
no tych, których już nie ma wśród nas,  
a w minionym ćwierćwieczu tworzyli sa-
morząd miejski. Po przemówieniach bur-
mistrza, przewodniczącego Rady Miasta, 
burmistrza seniora z gawędą o naszym 
mieście wystąpiła Angelika Wichrowska – 
uczennica Gimnazjum Miejskiego nr 3 im. 
Janusza Kusocińskiego. Poprzez aklama-
cję przyjęto rezolucję o upamiętnieniu 
25 lat Samorządu Miasta Miński Mazo-
wiecki.  Z tej okazji wszyscy goście otrzy-
mali pamiątkowe medale wykonane na 
tę okoliczność. Miasto Mińsk Mazowiecki 
z rąk Elżbiety Lanc, reprezentującej w 
tym dniu Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego, otrzymało pamiątkowy medal 
Pro Masovia, zaś okolicznościowymi dy-
plomami za działalności na rzecz rozwo-
ju społeczności lokalnej uhonorowano: 
Sekretarz Miasta Jadwigę Frelak, Dariu-
sza Kulmę – Wiceprzewodniczącego Rady 
Miasta, Elżbietę Sieradzińską – dyrektora 
Miejskiej Biblioteki Publicznej, Leszka Ce-
leja – dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej, 
Janusza Puchalskiego z Miejskiego Klu-
bu Sportowego „Mazovia”. Sportowcom, 
którzy w minionym roku poprzez wybitne 
osiągnięcia promowali miasto poza jego 
granicami wręczono pamiątkowe dyplomy 
i drobne upominki. 

W części artystycznej z bogatym reper-
tuarem wystąpił Regionalny Zespół Pieśni 
i Tańca „Dąbrówka”, którym od wielu lat 
kieruje pani Bogusława Bednarska. Na 
zakończenie uroczystości dla wszystkich 
przybyłych przygotowano tort, zaś 23. 
Baza Lotnictwa Taktycznego częstowała 
wojskową grochówką. (red.)

fot. z arch. UM MM
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- Siłownie plenerowe w akcji
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- O pracy w mediach z gimnazjalistami
- Piękna powtórka „Pięknej”
- „100 lat” dla Jedynki

KULTURA – str. 20 - 27
- Z imprez MDK 
- W Miejskiej Bibliotece Publicznej
- Muzeum Ziemi Mińskiej w Noc Muzeów

SPORT – str. 28 - 30
- 20. Mazowiecka XV
- Warcabowy sukces Natalii Sadowskiej
- Wielki sukces mińskiego TAEKWON-DO 
-  Zwycięstwo w Turnieju COCA-CUP

URZĄD MIASTA INFORMUJE – str. 31 - 32
- Informacje MKRPA
- SMS-y o zadłużeniu
- Fundusze Europejskie

Z PRAC RADY MIASTA - str. 33 - 34
- Uchwały podjęte na Sesji Rady Miasta 
  w dniu 25 maja 2015 roku
- Rezolucja Rady Miasta
- Informacja dot. zgłaszania kandydatów 
  na ławników sądowych

31 maja świętowaliśmy obchody 2. Miń-
skiego Dnia Rodziny, który został zorga-
nizowany pod Honorowym Patronatem 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcina Jakubowskiego w połączeniu  
z imprezami organizowanymi przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji (Ogól-
nopolskie Biegi Uliczne „XX Mazowiecka 
Piętnastka” i „I Mazowiecka Piątka”) oraz 
przez Miejski Dom Kultury (Rodzinny 
Piknik Kulturalny „Mleczne Skrzaty”).  

Wzorem ubiegłego roku, organizatorzy 
zapewnili w tym niezwykłym dniu wie-
le nieodpłatnych atrakcji i konkursów  
z nagrodami dla całych rodzin co, mamy 
nadzieję, pozytywnie wpłynęło na proro-
dzinny wizerunek Mińska Mazowieckiego. 
Na obchody Święta Rodziny w ramach Pro-

2. Miński Dzień Rodziny

gramu „Rodzinny Mińsk” przygotowano 
200 słodkich upominków (składających się 
z nutelli i kakao) dla rodzin, które wzięły 
udział w konkurencjach sportowych oraz 
umysłowych organizowanych przez ani-
matorów MOSiR, MDK oraz Fundacji EBU. 
Ponadto, spośród tych rodzin rozlosowa-
no 27 atrakcyjnych nagród rzeczowych, 
zachęcających do wspólnego i aktywnego 
spędzania czasu. Wśród nich można było 
znaleźć m.in. komplety piłek, zestawy 
do gry w badmintona oraz inne sprzęty 
sportowe, leżaki, ręczniki akcesoria do 
plażowania, sprzęty RTV i AGD, różnego 
rodzaju gry i zabawki, które pozytywnie 
wpływają na rozwój fizyczny oraz umysło-
wy dzieci. (red.)

fot. Marek Łodyga

Z ŻYCIA MIASTA
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5 maja, w Sali Kameralnej Pałacu  
Dernałowiczów w Mińsku Mazowieckim 
odbyła się uroczystość wręczenia Me-
dali za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. 
Jubileusze małżeńskie świętowały 32 
pary z Mińska Mazowieckiego.
 W imieniu Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej Medale za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie wręczył Dostojnym 
Jubilatom Burmistrz Miasta Mińsk Mazo-
wiecki Marcin Jakubowski. Pogratulował 
wszystkim Jubilatom tak długiego pożycia 
małżeńskiego oraz życzył dużo radości, 
szczęścia i wielu spokojnych dni w gronie 
rodziny i przyjaciół.
 Podczas uroczystego spotkania 
nie zabrakło również wspólnego toastu, 
pamiątkowych zdjęć oraz dobrej zabawy 
przy poczęstunku i muzyce. 

65-lecie pożycia małżeńskiego:
Halina i Leon Rek

60-lecie pożycia małżeńskiego:
Bogusława i Stanisław Kaszuba

50-lecie pożycia małżeńskiego:
Zofia i Edward Baran
Marianna i Jerzy Boreccy
Wiesława i Wojciech Broniarek
Helena i Kazimierz Chochura
Krystyna i Jan Czarneccy
Teresa i Stanisław Dutkiewicz
Zofia i Jan Gołębiowscy
Teresa i Krystyn Goździk
Barbara i Kazimierz Kowalczyk
Krystyna i Stanisław Kręt

4 kwietnia br. swoje setne urodziny 
obchodziła mieszkanka Mińska Mazo-
wieckiego Pani Irena Jachimowicz. 
Z tej okazji Szanowną Jubilatkę odwie-
dzili Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcin Jakubowski, zastępca Kierowni-
ka Urzędu Stanu Cywilnego Magdalena 
Zagórska oraz przedstawiciele Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Mińsku Ma-
zowieckim.
 Pani Irena Jachimowicz przyjęła 
serdeczne gratulacje z okazji tak piękne-
go Jubileuszu oraz życzenia zdrowia, po-
myślności, miłości bliskich i wielu następ-
nych lat szczęśliwego i pogodnego życia. 
 Uroczystość przebiegła we 
wspaniałej atmosferze; nie zabrakło  
rodzinnych wspomnień i opowieści.  
Według Pani Ireny Jachimowicz receptą 
na długowieczność jest pogoda ducha, 
czas wypełniony codzienną pracą i radość 
z pomagania innym ludziom.

 Magdalena Zagórska
fot. z arch. UM MM

Jubileusz 100-lecia 
urodzin Pani Ireny 

Teresa i Romuald Kulbaccy
Barbara i Zdzisław Lipiak
Marianna i Stefan Masztalerz
Halina i Jan Matosek
Mirosława i Józef Nowak
Leokadia i Jerzy Osica
Barbara i Józef Papis
Maria i Mieczysław Piętka
Teresa i Bogdan Pytkowscy
Maria i Jan Ruta
Krystyna i Daniel Sadeccy

Anna i Wiesław Sadowscy
Jadwiga i Jan Sekular
Teresa i Rafał Śpiewak
Alicja i Ludwik Wiatrak
Aleksandra i Zdzisław Wiącek
Krystyna i Kazimierz Woźnica
Kazimiera i Józef Zadunajscy
Aleksandra i Zbigniew Zawilińscy
Janina i Tadeusz Zgódka 

Magdalena Zagórska
fot. z arch. UM MM

Z ŻYCIA MIASTA

Jubileusze małżeńskie



7MIM maj 2015 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
Z ŻYCIA MIASTA

Dokładnie siedemdziesiąt lat temu do-
biegł końca jeden z największych kon-
fliktów zbrojnych w historii ludzkości 
– II wojna światowa, która pochłonęła 
kilkadziesiąt milionów ofiar. Pamięć po-
ległych, żołnierzy i cywilów, uczczono 
8 maja 2015 roku na cmentarzu wojen-
nym w Mińsku Mazowieckim. 

 Organizatorem obchodów był 
Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński oraz 
Powiatowa Rada do Spraw Kombatantów. 
W uroczystości udział wzięli m.in. Bur-
mistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin 
Jakubowski, Wójt Gminy Mińsk Mazowiec-
ki Antoni Janusz Piechoski, Wójt Gminy 
Cegłów Marcin Uchman, Sekretarz Miasta 
Kałuszyn Arkadiusz Czyżewski, radni Po-
wiatu Mińskiego, radni Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki, przedstawiciele wojska, 
służb, inspekcji, straży i stowarzyszeń 
z terenu powiatu, poczty sztandarowe 
szkół, instytucji i związków kombatanc-
kich. W opiece nad wystawionymi pocz-
tami kombatanckimi pomagali uczniowie 

klasy przysposobienia wojskowego z Ze-
społu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego  
w Mińsku Mazowieckim. 
 Honorowymi gośćmi uroczy-
stości byli kombatanci, członkowie Po-
wiatowej Rady do Spraw Kombatantów 
i działających na terenie powiatu miń-
skiego związków: Związku Kombatantów 
Rzeczypospolitej Polskiej i Byłych Więź-
niów Politycznych z Prezesem Tadeuszem 
Włodarczykiem oraz Koła Związku Kom-
batantów RP i BWP w Kałuszynie z pre-
zesem Eugeniuszem Kuleszą, Światowego 
Związku Żołnierzy AK Obwodu „Mewa – 
Kamień” z prezesem Henrykiem Witkiem, 
Związku Kombatantów AK Obwodu „Mewa 
Kamień” z prezes Haliną Woźniak, Związ-
ku Inwalidów Wojennych z prezesem Jó-
zefem Jedynakiem, Związku Sybiraków. 
 Druga część obchodów odbyła 
się w Zespole Szkół nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego w Mińsku Mazowieckim, gdzie 
m.in. nastąpiło odznaczenie pamiątkowy-
mi medalami Związku Kombatantów RP i 
Byłych Więźniów Politycznych za działal-

70. rocznica zakończenia II wojny światowej

ność służącą upowszechnianiu i ochronie 
pamięci o II wojnie światowej. Otrzymali 
je Antoni Jan Tarczyński, Starosta Miński 
oraz Marcin Jakubowski, Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki. Ponadto pamiątkowy-
mi dyplomami Związku Inwalidów Wo-
jennych za działalność służącą ochronie 
pamięci narodowej uhonorowani zosta-
li: Antoni Janusz Piechoski, Wójt Gminy 
Mińsk Mazowiecki, Dyrektor ZS Nr 1 Mał-
gorzata Beczek i Przewodniczący Rady do 
Spraw Kombatantów Tomasz Górny. 
 W wyjątkowym programie arty-
stycznym, uczniowie ZS Nr 1 podzielili się 
swoimi refleksjami na temat wybranych 
przez siebie bohaterów: Krystyny Skar-
bek, Ireny Sendlerowej, Witolda Pilec-
kiego, Władysława Andersa i Stanisława 
Skalskiego. Dyrektor Małgorzata Beczek, 
w imieniu społeczności szkolnej, wręczy-
ła zgromadzonym na sali kombatantom 
czerwone róże jako symbol wdzięczności 
dzisiejszych pokoleń. 

źródło: www.powiatminski.pl
fot. z arch. Starostwa Powiatowego

Anna Misiołek odeszła nagle 28 maja 2015r. Miała 55 lat i niemal trzydziestoletni staż pracy w za-
wodzie nauczyciela matematyki. Od 1999r. pracowała w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II 
w Mińsku Mazowieckim, wcześniej w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim. 

 Jej odejście, u wszystkich którzy ją znali, spowodowało trudne do opisania poczucie pustki. Była 
wybitnym  matematykiem, choć do zawodu trafiła przez przypadek. Najbardziej skomplikowane matema-
tyczne wzory wyjaśniała w sposób prosty, przystępny, z poczuciem humoru. Potrafiła skutecznie pracować  
z uczniem słabym i zdolnym. 
 Uczniowie i rodzice zapamiętają ją jako oddanego dziecku wychowawcę. Dla nauczycieli 
była mistrzem w zawodzie. Wychowała nie tylko tysiące uczniów, ale i wielu nauczycieli. Szkole 
oddała dużą część swojego życia i serca. Stworzyła i przez wiele lat z ogromnym powodzeniem pro-
wadziła szkolny teatr POD SPODEM. Wyreżyserowała piętnaście koncertów charytatywnych „Trochę 
słońca”, do których napisała scenariusze. Wymyśliła i zrealizowała projekt stworzenia w szkolnych 
piwnicach sali teatralnej.
 Trudno w szkole przy Budowlanej znaleźć miejsce, którego by swoimi pomysłami nie dotknę-
ła. A wszystkie realizowała z takim samym zapałem i pasją. Robiła mikołajowe czapki na tuje przed 
szkołą, szyła stroje dla młodych aktorów, wymyślała rekwizyty z byle czego, projektowała z równą 
łatwością wystrój sali lekcyjnej, jak i kolorystykę elewacji szkoły czy szkolnego korytarza. Przygotowy-
wane przez nią przedsięwzięcia, happeningi, etiudy zawsze miały rysę oryginalności i wysoki poziom artystyczny.
 Działała z pasją, miała nieograniczoną wyobraźnię i dar tworzenia czegoś wielkiego z niczego. Cała jej aktywność koncentrowała 
się na pracy dla innych. Zawsze skromna, z ogromnym poczuciem odpowiedzialności. Potrafiła nazywać rzeczy po imieniu, a jednocześnie być 
wrażliwą na drugiego człowieka. Filar szkoły, tytan pracy, niewyczerpana studnia pomysłów.
 Aniu, na pewno chodzisz teraz po niebiańskich szczytach i zachwycasz się widokami. A kiedy schodzisz ze szlaku, pewnie urządzasz 
piękny ogród albo robisz firanki na szydełku. 
 Dziękujemy, że otrzymaliśmy cudowny dar w życiu i dane nam było Cię spotkać. Byłaś, jesteś i zawsze będziesz z nami.

Społeczność Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 

Dla Ani
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Siłownie plenerowe w akcji
Siłownie plenerowe to idealne miejsce 
do uzupełnienia swojego codziennego 
treningu. Duże zainteresowanie mińsz-
czan tego typu urządzeniami, spowo-
dowało, iż od lipca 2014 roku mamy 
możliwość korzystania z dodatkowych 
mechanizmów w pięciu lokalizacjach.

 Wśród stałych bywalców może-
my spotkać mińskich biegaczy, zawodni-
ków fitness, a nawet rowerzystów. Jedny-
mi ze stale wykorzystujących urządzenia 
są zawodniczki z Mińskiej Grupy Rowe-
rowej, trenujące cyklicznie w ramach  
„Damek”.
 W każdy czwartek o godzinie 
20.00 wszystkie chętne panie, zbierają 
się pod pomnikiem Lotników, skąd rozpo-
czyna się godzinna wycieczka rowerowa. 
Aktywnie rozpoczęty wieczór przenosi się 
na jedną z siłowni plenerowych. Wspólne 
rozciąganie oraz trening na maszynach 
to dobra okazja do poprawienia kondycji  
i zaczerpnięcia informacji na temat zdro-
wego trybu życia.

Kamil Bodziony, fot. z arch. MGR

Ruszyła kolejna edycja projektu Wolon-
tariatu Europejskiego (EVS) pod tytułem 
„SKY IS THE LIMIT” czyli „Granicą jest 
niebo”, realizowanego w ramach progra-
mu ERASMUS+. Głównym celem działań 
jest rozwój dialogu międzykulturowe-
go w zakresie językowym i społecznym, 
wzmocnienie tolerancji oraz świadomości 
kulturowej oraz rozwój kompetencji spo-
łecznych wśród dzieci i młodzieży. Orga-
nizatorem projektu jest Fundacja Rozwo-
ju Międzykulturowego EBU. 

 Ángela i Celia z Hiszpanii, 
Charlène i Maxime z Francji oraz Patricia 
z Niemiec przyjechali do Mińska na sześć 
miesięcy, aby pracować w charakterze wo-
lontariuszy, realizując działania z zakre-
su animacji kulturowej oraz aktywizacji 
społecznej na rzecz lokalnej społeczności.  
W okresie wakacyjnym dołączy do nich gru-
pa 15 wolontariuszy zagranicznych, którzy 
będą realizować coroczny program półkolo-
ni dla dzieci i młodzieży „Międzykulturowe 
Lato” oraz akcję miejską „Happy Minsk”. 
 W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
odbywają się wieczory dla dorosłych i star-
szej młodzieży, podczas których wolonta-
riusze przedstawiają kulturę swojego kraju 
i regionu. Za nami już „Niemiecki abend”, 
„Hiszpańska verbena” oraz „Francuskie 
tête-à-tête”. Co dwa tygodnie, w sobotę, 
dzieci mogą uczestniczyć w warsztatach 
międzykulturowych, poznając gry i zabawy 
rówieśników z innych krajów. Można rów-
nież umówić się na indywidualne konwersa-
cje po hiszpańsku, francusku lub niemiecku 

Wolontariat Europejski w Mińsku Mazowieckim

w ramach akcji „Pogadajmy”. W Miejskim 
Domu Kultury Charlène i Maxime przybli-
żają kulturę Francji w formie niedzielnych 
warsztatów rodzinnych oraz wieczorków  
z kulturą dla starszej publiczności. 
 W kwietniu wolontariusze popro-
wadzili serię warsztatów konwersacyjnych 
dla młodzieży gimnazjalnej w Gimnazjum 
Miejskim nr 2 oraz w Zespole Szkół Miej-
skich nr 2. Dla młodzieży licealnej przygo-
towali spotkania dotyczące Wolontariatu 
Europejskiego. 
 Wolontariusze prowadzą również 
zajęcia animacyjne, gry i zabawy dla dzie-
ci. Odwiedzili już Szkołę Podstawową nr 2, 
Szkołę Podstawową nr 4 oraz Salezjańską 

Szkołę Podstawową. Regularnie prowadzą 
zajęcia dla maluchów w przedszkolach. 
Wolontariusze angażują się też w życie Ze-
społu Szkół Specjalnych im. Janiny Poraziń-
skiej w Ignacowie, towarzysząc nauczycie-
lom w prowadzeniu zajęć oraz realizując 
autorskie warsztaty. 
 Fundacja EBU serdecznie zapra-
sza do udziału w wydarzeniach realizowa-
nych przez wolontariuszy EVS w kolejnych 
miesiącach. Można je śledzić na stronie 
www.ebu.org.pl oraz www.facebook.pl/
fundacjaebu. Zachęcamy również nauczy-
cieli, dyrektorów i animatorów kultury do 
kontaktu i współpracy. 

 oprac. na podst. mat. EBU



9MIM maj 2015 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
Z ŻYCIA MIASTA

Happening Przedszkolaków z okazji Dnia Dziecka

„Dzieci to nie ryby, swoje prawa zna-
ją!” - to hasło przewodnie happeningu 
przedszkolaków, którego organizatorem  
w Dniu Dziecka było Przedszkole Miej-
skie z Oddziałem Specjalnym i Oddzia-
łem Integracyjnym Nr 4 w Mińsku Mazo-
wieckim. 

 W tej uroczystości odbywającej 
się pod patronatem  Burmistrza Miasta Mar-
cina Jakubowskiego wzięły udział maluchy 
z siedmiu mińskich przedszkoli: ,,Chatka 
Puchatka”, ,,Klub Malucha”, ,,Przy Par-
ku”, ,,Funny Kids”, ,,Domowego Przed-
szkola” oraz Przedszkoli Miejskich Nr 6  
i 4. Celem  imprezy było przypomnie-
nie  o prawach dzieci oraz zintegrowanie 
działań mińskich przedszkoli. O godzi-
nie 9.30 przedszkolaki zgromadziły się 
pod przywództwem Króla Maciusia I pod 
Urzędem Miasta i okrzykiem zaprosiły 
Burmistrza do wspólnej zabawy. Barw-
ny korowód maluchów na czele które-
go wędrowali werbliści oraz Burmistrz  
i Król Maciuś I   pod czujnym okiem funk-
cjonariuszy policji , Straży Miejskiej oraz 
rodziców dzieci z przedszkola miejskiego 
Nr 4 przeszedł ulicami naszego miasta na 
plac przed Miejskim Domem Kultury. 

 Tam na dzieci czekała Orkie-
stra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki pod 
batutą Marcina Ślązaka i w rytmie mar-
sza wprowadziła wszystkich przed tron 
Króla Maciusia I, który przekazał na ręce 
Pana Burmistrza spisane prawa dzieci  
i prosił o pilnowanie  przez cały rok, 
by nie były  łamane. Burmistrz obiecał 
zgromadzonym, że będzie otaczał dzieci 
szczególną opieką i planował dalsze inwe-
stycje mające na celu podniesienie atrak-
cyjności placów zabaw. Potwierdzeniem 
słów Burmistrza było przekazanie symbo-
licznego klucza do miasta przedstawicie-
lowi przedszkolaków.

  
 W dalszej części uroczystości 
maluchy przy muzyce granej przez or-
kiestrę dętą wesoło bawiły się w towa-
rzystwie Smoka, Kubusia Puchatka oraz 
młodzieży z Gimnazjum Miejskiego Nr 2. 
Przedszkolaki prezentowały przygotowa-
ne przez siebie (z dużą pomocą rodziców) 
transparenty oraz hasła promujące prawa 
dzieci. Przybyłe przedszkola otrzymały 
pamiątkowe plansze, soczki oraz miejskie 
wiatraczki. 

,,Jestem nauczycielką przedszkola. Prze-
mieniam świat” to napis na koszulkach 
organizatorów imprezy, którzy przygo-
towali ją po to aby każdy dzień naszych 
podopiecznych był dniem dziecka.

Katarzyna Karwowska
fot. z arch. PM nr4
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Supergimbus 2015

Już po raz dziewiąty „Supergimbus” – 
konkurs na najlepszego gimnazjalistę 
zintegrował ponad 250 trzecioklasistów 
z całego powiatu mińskiego. 
 W piątek 29 maja, od godziny 
11.00 sala gimnastyczna Zespołu Szkół 
Salezjańskich zaczęła wypełniać się 
uczestnikami konkursu w towarzystwie 
kibiców. Przy akompaniamencie zespo-
łu „Kreska” prowadzonego przez Jakuba 
Maguzę, osiemnastu reprezentantów gim-
nazjów zapoznawało się z nową techno-
logią podawania odpowiedzi. Do walki o 
tytuł Najlepszego Gimnazjalisty Powiatu 
Mińskiego zgłosili się przedstawiciele 
szkół z Żakowa, Stanisławowa, Dobrego, 
Okuniewa, Halinowa, Gimnazjum nr 3 
i nr 1 z Sulejówka, Kałuszyna, Stojadeł, 

Wielgolasu oraz Huty Mińskiej, Cegłowa, 
Jakubowa, a także z Mińska Mazowiec-
kiego – Gimnazjum im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej, Gimnazjum Miejskiego nr 1, 2  
i 3 oraz Gimnazjum Salezjańskiego. 
 Konkurs został rozpoczęty mo-
dlitwą i powitaniem ks. dyrektora Ry-
szarda Woźniaka: Wszyscy jesteście już 
zwycięzcami – takie słowa otuchy kiero-
wał do uczestników. Następnie głos zabrał 
Antoni Jan Tarczyński – starosta miński. 
Należy podkreślić ,że od początku istnie-
nia, impreza odbywa się pod patronatem 
starosty mińskiego oraz Burmistrza Miasta 
– Marcina Jakubowskiego. Patronat me-
dialny objęły lokalne media: „Lokalna”, 
„Strefa Mińsk” oraz „Tygodnik Mazowiec-
ki Nowy Dzwon”.

Po oficjalnym rozpoczęciu, prowadzenie 
konkursu przejęła para konferansjerów: 
Natalia Piotrowska i Maciej Małetka,  
z klasy I liceum. Pierwsze pytania miały 
na celu wyłonienie „Wielkiej Trójki” kon-
kursu. Łącznie padło 18 pytań z dziewię-
ciu kategorii m.in. z matematyki, historii 
i religii. W każdej kategorii przygotowa-
no 25 pytań, które losowo wybierało jury  
w składzie: Diana Gajc-Piątkowska (polo-
nistka w Szkołach Salezjańskich), Renata 
Ziółkowska (przedstawicielka Gimnazjum 
Miejskiego nr 2, zwycięzcy poprzedniej 
edycji) oraz Bożena Macheta (inspektor 
Wydziału Oświaty Urzędu Miasta). 
 Po długich i stresujących zma-
ganiach, wyłoniono trójkę finalistów.  
Tytuł Supergimbusa zdobył Patryk Bratuś 
z Gimnazjum nr 1 w Sulejówku. Drugie 
miejsce i tytuł najlepszego gimnazjalisty 
Mińska Mazowieckiego otrzymała Marta 
Jabłońska z Gimnazjum Miejskiego nr 2.  
Trzecie miejsce przypadło Katarzynie 
Stankiewicz z Gimnazjum w Cegłowie. 
Warto także podkreślić zaangażowa-
nie widowni, szczególnie kibiców Mar-
ty Jabłońskiej. Przedstawiciele mediów 
wsparcie grupy z „papieskiego” gimna-
zjum ocenili najwyżej.
 Już teraz zapraszamy serdecz-
nie na jubileuszową, dziesiątą już edycję 
Konkursu na Najlepszego Gimnazjalistę 
Powiatu Mińskiego. Do zobaczenia za rok, 
na „Supergimbusie 2016”.

Renata Bakuła
fot. z arch. Szkół Salezjańskich



11MIM maj 2015 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
Z ŻYCIA MIASTA

XX Mazowiecki Rajd Weteranów Szos „Magnet 2015” za nami

Tegoroczny rajd, mimo niepewnej wio-
sennej aury pory przywitał uczestników 
piękną pogodą. 8 maja od godzin popo-
łudniowych do bazy zlotu w internacie 
Zespołu Szkół przy ul. Budowlanej za-
częły zjeżdżać zabytkowe motocykle 
z najodleglejszych zakątków naszego 
kraju. Piątkowe powitanie uczestników 
przebiegło w integracyjnej atmosferze 
podczas wspólnej kolacji plenerowej 
przy ognisku. Nazajutrz, w sobotni po-
ranek motocykliści przejechali w eskor-
cie policji pod miński pałac, by punktu-
alnie o godzinie 10.00 wyruszyć w 90. 
kilometrową trasę urokliwymi drogami 
powiatu.
 W trakcie trwania rajdu  wi-
dzowie mogli oglądać wystawy plenero-
we m.in. Towarzystwa Pamięci 7. Pułku  
Ułanów, czy Biura Rekonstrukcyjnego inż. 
Zbigniewa Nowosielskiego. Kolportowa-
no też po raz czwarty bezpłatny biuletyn 

rajdowy – „Kuryer Magnetu”. W godzinach 
przedpołudniowych można było honorowo 
oddać krew w autokarze, który w ramach 
ogólnopolskiej akcji „Motoserce” towa-
rzyszył mińskiej imprezie. To zupełna no-
wość w programie Magnetu, ale ufamy, że 
w latach kolejnych obecność tego szczyt-
nego przedsięwzięcia stanie się normą, 
tym bardziej że podczas tej edycji zebra-
no ponad 15 litrów „płynu życia”. Kolejną 
wartościową nowością były pokazy udzie-
lania pierwszej pomocy prowadzone przez 
Harcerski Klub Ratowniczy „Mazowsze”.  
 Już od godziny 15.00 zaczęli 
wracać z rajdowych szranków zawodni-
cy. Posileni zlotową strawą przystąpili 
do prezentacji swych maszyn w konkur-
sie elegancji, by następnie rywalizować 
w próbie jak najwolniejszego prowadze-
nia motocykla. Tymczasem niestrudzenie 
pracowało jury próbując wyłonić triumfa-

torów rajdu. Było to nie lada wyzwanie, 
bo czas naglił, a z racji organizowanej 
w ramach  tegorocznego Magnetu, Run-
dy Eliminacji Mistrzostw Polski Pojazdów 
Zabytkowych doszło kilka kategorii wie-
kowych i dużo więcej przeliczeń do kla-
syfikacji ogólnej mistrzostw. I tu, mimo 
chęci wszystkich i pomocy komputera 
dochodziło do niechcianych komplikacji. 
Cóż, nie myli się tylko ten, który nic nie 
robi. Wszystko jednak udało się na czas  
i o godzinie 21.00 w salach pałacu roz-
począł się oczekiwany Bal Komandorski. 
Wręczono puchary i nagrody rzeczowe, 
a dekoracji zwycięzców dokonał Patron 
Honorowy imprezy, Burmistrz Mińska Ma-
zowieckiego Marcin Jakubowski. Bal trwa-
jący do późnych godzin upłynął w miłej 
atmosferze rozmów przerywanych tańca-
mi i deklaracjami o przyszłorocznym sta-
wiennictwie.

Daniel Gągol, fot. z arch. KDM „MAGNET”
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Z MIEJSKICH INWESTYCJI

Od 5 czerwca w Pałacu Dernałowiczów, który jest siedzibą Miejskiego Domu Kultury trwa wymiana stolarki okiennej i drzwio-
wej. Powyższe prace realizowane są w ramach projektu pn. „Poprawa stanu technicznego zabytkowego Pałacu Dernałowiczów  
w Mińsku Mazowieckim wraz ze wzbogaceniem oferty kulturalnej Miejskiego Domu Kultury”, który decyzją Zarządu Województwa 
Mazowieckiego otrzymał unijne dofinansowanie. Projekt obejmuje również zakup fortepianu, sprzętu projekcyjnego, schodoła-
zu, wymianę foteli w sali kameralnej oraz zakup i montaż rolet do zaciemniania okien. Zlikwidowanie barier architektonicznych 
umożliwi korzystanie z wszystkich wydarzeń organizowanych przez MDK przez osoby niepełnosprawne. Nowe inwestycje wpłyną na 
poprawę jakości dotychczas świadczonych usług oraz stworzą doskonałe warunki do poszerzenia obecnej oferty. Wszystkie prace 
wykonywane są zgodnie z zaleceniami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. 
Całkowita wartość projektu wynosi: 1 197 056,91 zł, a wartość dofinansowania: 717 516,45 zł.     

Dwie inwestycje zgłoszone przez Miasto Mińsk Mazowiecki uzyskały akceptację Zarządu Województwa Mazowieckiego oraz Komisji 
Zdrowia Semiku Województwa Mazowieckiego. Inwestycje zostały zakwalifikowane i umieszczone  na liście podstawowej Programu 
Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Mazowieckiego na 2015 rok.
Zaproponowane dofinansowanie przedstawia się następujące:
„Budowa boiska sportowego wraz z bieżną, skocznią i rzutnią” – ogółem 1 280 tys. zł. (780 tys. zł. - 2015 r. i 500 tys. zł. - 2016 r.)
„Budowa placu zabaw, modernizacja technologii uzdatniania wody w aquaparku, remont instalacji wentylacji hali podbasenia  
w aquaparku” – 100 tys. w 2015 r.

Wnioski o dofinansowanie powyższych zadań wraz z opiniami Marszałka Województwa Mazowieckiego zostały złożone w Minister-
stwie Sportu i Turystyki. Trwa etap weryfikacji.

WYMIANA PAŁACOWYCH OKIEN

PLANOWANE DOFINANSOWANIA
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Budowa Stadionu przy ul. Budowlanej
Wyłoniony w drodze przetargu. Wykonawca robót firma „Gardenia Sport, ul. Kłobucka 13, 02- 699 Warszawa” przystąpiła do re-
alizacji robót. Według harmonogramu w miesiącu czerwcu i lipcu 2015r przewiduje się do wykonania roboty rozbiórkowo- ziemne 
oraz wykonanie instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Rozbudowa budynku Miejskiej Szkoły Artystycznej wraz z salą koncertową MSA
Wyłoniony został w drodze przetargu wykonawca  - firma „Nafibud”, ul. Tadeusza Kościuszki 10, 17- 100 Bielsk Podlaski. 
Rozpoczęto roboty na budynku, wykonano demontaż zabezpieczeń budynku na okres zimowy, trwają roboty rozbiórkowe  
na „starej” części budynku szkoły. Wykonuje się również wewnętrzne instalacje elektryczne oraz instalacje wentylacyjne. 
Termin zakończenia robót budowlanych planuje się na 30.10.2015r.
 

Sala Sportowa przy Gimnazjum nr 2
Trwają roboty wykończeniowe w budynku - zamontowano stolarkę okienną, trwają roboty elewacyjne, roboty wykończeniowe 
wewnątrz budynku (tynki, gładzie, obudowy płytą GK), roboty sanitarne oraz budowa parkingów od ul. Budowlanej. 
Inwestycja pn. „Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 w Mińsku Mazowieckim” otrzymała dofinansowanie  
z Ministerstwa Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w kwocie 1 910 000,00 zł.

INWESTYCJE W TRAKCIE REALIZACJI

Z MIEJSKICH INWESTYCJI
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6. maja 2015 roku to szczególna data w 
historii Szkoły Podstawowej nr 6 im. H. 
Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim. W 
tym dniu „Szóstka” świętowała jubile-
usz 25-lecia. Szkoła została powołana 20 
sierpnia 1990 roku. Rada Miasta uchwałą 
z dnia 16 lutego 1998 roku nadała placów-
ce imię Henryka Sienkiewicza - wielkie-
go, duchowego patrona narodu polskiego, 
którego twórczość kształtuje postawy Po-
laków od pokoleń. SP 6 kształci w duchu 
autora, kształtuje młode umysły dla dobra 
Polski. Jubileusz skłania do refleksji nad 
minionym okresem, jest również oka-
zją, aby zatrzymać się i spojrzeć wstecz. 
Przez te lata szkoła zmieniała się tak, jak 
zmieniały się realia naszej ojczyzny.

 O godzinie 10.00 w Kościele pw. 
św. Jana Chrzciciela rozpoczęła się msza 
święta, którą w intencji społeczności 
szkolnej celebrował ks. Marian Sobieszek. 
„Piękny jubileusz 25-lecia szkoły wzywa 
wszystkich, żeby napełnieni mądrością  
i wiedzą niczego nie chowali dla siebie, ale 
(…) umieli służyć innym i dawać świadec-
two otaczającemu światu. Szkoła, która 

jest kuźnią umysłów i serc, winna być kuź-
nią patriotyzmu, miłości Boga i ojczyzny. 
Tworząc wspólnotę szkolną, należy trosz-
czyć się o tych wszystkich, którzy wstępują 
w jej mury, aby otrzymali kaganek wiedzy 
i miłości, tak jak czynił to wielki Patron – 
Henryk Sienkiewicz” – mówił ks. Marian.
 Po mszy wszyscy zaproszeni, na-
uczyciele, uczniowie oraz ich rodzice uda-
li się do szkoły, gdzie miał miejsce dalszy 
przebieg uroczystości. Pani dyrektor Anna 
Zalewska bardzo serdecznie powitała do-
stojnych gości, a wśród nich: burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki – pana Marcina 
Jakubowskiego, burmistrza seniora – pana 
Zbigniewa Grzesiaka, radnych, przedstawi-
cieli władz miasta i powiatu, przedstawicie-
li kuratorium, dyrektorów mińskich szkół, 
przedszkoli i innych placówek, księży miej-
scowych parafii, emerytów, absolwentów  
i pozostałych zacnych gości oraz nauczycie-
li i pracowników. 
 W przemówieniu pani dyrektor 
nawiązała do historii szkoły, zwróciła uwa-
gę, że w procesie edukacji staramy się 
wypracować takie wartości jak prawda, 
dobro, piękno umiłowanie ojczyzny, odpo-

wiedzialność. Podkreśliła, że staramy się, 
aby nasza szkoła była placówką na miarę 
XXI wieku, toteż skutecznie wspomagamy 
wszechstronny rozwój ucznia oraz integru-
jemy nasze działania ze środowiskiem ro-
dzicielskim i lokalnym. Poinformowała zgro-
madzonych, że jesteśmy organizatorem 11. 
konkursów szkolnych na szczeblu powiato-
wym. Podejmujemy działania promujące 
zdrowy styl życia, nasza placówka uczest-
niczy w projektach „Akademia przyszłości” 
i „Indywidualizacja procesu nauczania”. 
Anna Zalewska w ciepłych słowach wyrazi-
ła uznanie dla kadry pedagogicznej, która 
dba o wysoki poziom kształcenia, a także 
zapewnia każdemu wychowankowi opiekę  
i bezpieczeństwo. 
 Jubileusz był okazją do wręczenia 
pamiątkowych statuetek Sienkiewicza oso-
bom zasłużonym na rzecz rozwoju szkoły. 
Otrzymali je: burmistrz Miasta Mińsk Mazo-
wiecki, ks. Marian Sobieszek,  Bożena Na-
staga – pielęgniarka szkolna, która od 20 lat 
troszczy się nie tylko o uczniów, ale także  
i o pracowników szkoły oraz pan Tomasz 
Paudyna – dyrektor Studium Języków Ob-
cych w Mińsku Mazowieckim.

SREBRNY JUBILEUSZ 
SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 6
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 W czasie przemówień gości nie 
zabrakło gratulacji, życzeń, kwiatów, upo-
minków i ciepłych słów. Burmistrz wspomi-
nał, że 25-lecie szkoły to wydarzenie skła-
niające do refleksji. W procesie kształcenia 
najważniejsze jest to, żeby uczeń mógł się 
rozwijać, a szkoła mogła budować swój pre-
stiż, a do tego potrzebni są ludzie z pasją, 
pedagodzy z powołania. Dodał, że szkoła to 
młodość, beztroska i przyjaciele, najpięk-
niejsze lata w życiu każdego człowieka. 
Podziękował Dyrekcji i gronu pedagogicz-
nemu za trud włożony w kształtowanie oso-
bowości młodych Polaków i przekazywanie 
wiedzy wielu pokoleniom uczniów. Wyrazy 
wdzięczności skierował również do rodzi-
ców, którzy współtworzą szkolną społecz-
ność i wspierają działania nauczycieli. Do-
dał, że SP 6 to  najmłodszy oświatowy owoc 
samorządności. Nie omieszkał podziękować 
swemu poprzednikowi, panu Zbigniewowi 
Grzesiakowi, za wysiłek i działania, które 
stworzyły mocne podwaliny dla rozwoju 
szkoły i zapisały piękne karty jej historii. 
 Solidarna praca wszystkich pra-
cowników szkoły przyczyniła się do uświet-
nienia obchodów jubileuszu 25-lecia. Po 
części oficjalnej został zaprezentowany 
bogaty program artystyczny, w wykonaniu 
utalentowanych uczniów. Pani Małgorzata 
Tomkiewicz w mistrzowski sposób wyczaro-
wała przepiękną dekorację. W specjalnym 
programie wychowankowie zaprezentowali 
swoje talenty recytatorskie, wokalne oraz 
taneczne. Z okazji jubileuszu ukazał się 
okolicznościowy biuletyn z informacjami 

12 maja został podsumowany VI POWIA-
TOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
DLA GIMNAZJALISTÓW organizowany 
przez Gimnazjum Miejskie nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim. 
 Honorowy patronat nad konkur-
sem objęli: Mazowiecki Kurator Oświaty oraz 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.  Zgodnie  
z tradycją, chęć uczestnictwa w konkursie 
zgłosiło 22 szkoły gimnazjalne z powiatu 
mińskiego. Każda szkoła w etapie szkolnym 
wyłoniła 3 reprezentantów. 14 kwietnia  
w siedzibie GM1 odbyła się część pisemna,  
do której przystąpiło 65 gimnazjalistów. 
Do pracy w komisji zaproszono nauczy-
cieli języka angielskiego z różnych gim-
nazjów. Wśród nich znaleźli się: p. Anna 
Pałdyna – przewodnicząca, p. Justyna 
Bartczak, p. Katarzyna Błaszczak, p. Mag-
dalena Brewczyńska, p. Ewa Ogorzelska,  
p. Małgorzata Lipińska, P. Monika Milewska,  
p. Wanda Kamińska, p. Agnieszka Grabow-
ska. 
 Komisja konkursowa wyłoniła 10 
finalistów. W części ustnej, która miała 
miejsce  12 maja, uczniowie mieli zapre-
zentować jeden z wylosowanych tematów 
oraz wykazać się umiejętnością swobodnej 
konwersacji. Komisja konkursowa po zsu-
mowaniu wyników z obu części wyłoniła 5 
laureatów, którymi zostali:

zarówno na temat historii, jak i bieżących 
wydarzeń odbywających się w „Szóstce”. 
Przedstawienie stało się wspaniałą lekcją 
historii dla uczniów, a dla grona pedago-
gicznego i absolwentów okazją do snucia 
wspominkowych refleksji. Zaś dziś SP 6 jest 
prężnie rozwijającą się placówką. W jubi-
leuszowym roku opuści mury szkoły 1158. 
abiturient. Aktualnie uczy się w szkole 532. 
uczniów: 488. w oddziałach I-VI  i 44. w od-
działach „0”. 
 Uczniowie, którzy wykształcili się 
w SP 6, są żywą historią szkoły, składają się 
na jej dziedzictwo. To niezwykłe wydarze-

nie w życiu uczniów, nauczycieli, absolwen-
tów, które stwarza okazję, by prześledzić  
i ocenić dorobek edukacyjny i wychowaw-
czy oraz przypomnieć ludzi, których ofiar-
ność i praca zdecydowały o sukcesie szkoły. 
Na zakończenie uroczystości pani dyrektor 
życzyła wszystkim poczucia dumy i radość, 
że współtworzą historię mińskiej „Szóstki”. 
Spotkanie zakończyły towarzyskie rozmowy 
podczas okolicznościowego poczęstunku.

Bożena Swatko
fot. z arch. SP nr6

1. Dawid Radłowski z GM2 (pod opieką  
p. M. Zbuckiej / M. Brewczyńskiej)
2. Marta Mąka z GM1 (pod opieką p. Anny 
Pałdyny)
3. Joanna Chabrowska z GiLO (pod opieką 
p. Ewy Pogorzelskiej)
4. Julia Antosiewicz z GiLO (pod opieką  
p. Jowity Stusińskiej)
5. Celina Bojakowska Gimnazjum w Halino-
wie (pod opieką p. Krystyny Tulewicz)
 

 Nagrody dla laureatów i finalistów 
ufundował Burmistrz Miasta p. Marcin Ja-
kubowski. Poziom zaprezentowany przez 
uczniów był wysoki i bardzo wyrównany. 
Laureatom i finalistom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy dalszych sukcesów w tej 
przygodzie z językiem angielskim. Opieku-
nom i nauczycielom pracującym w komisji 
dziękujemy za zaangażowanie i zapraszamy 
w przyszłym roku.

Anna Pałdyna
fot. z ach. GM nr1

VI POWIATOWY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO 
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W dniach 1 do 3 maja br. członkowie 
starszej grupy zespołu teatralne-
go Kryształki – Absolwenci działają-
cego przy Szkole Podstawowej nr 2  
w Mińsku Mazowieckim  uczestniczyli  
w corocznych warsztatach teatralnych.  
W tym roku grupa wyjechała do San-
domierza. 

 Program pobytu zakładał reali-
zację następujących zadań: integrację 
grupy, doskonalenie warsztatu teatral-
nego poprzez udział dzieci w szeroko 
rozumianych ćwiczeniach teatralnych, 
opracowanie nowej etiudy teatralno-
tanecznej oraz zademonstrowanie jej 
na sandomierskim rynku, prezentację  
w miejscach publicznych etiud indy-
widualnych, zagranie spektaklu „Sieć”  
w kawiarni Iluzjon Art Cafe, poznanie 
historii Sandomierza.
  Od początku wiadomo było, 
że będzie się działo i rzeczywiście dzia-
ło się. Niezdecydowaną pogodę, jaką 
uczniowie zastali w dniu przyjazdu po-
żegnali wieczornym grillem połączonym 
z tworzeniem audycji radiowych. Przez 
kolejne dwa dni było już tylko słonecz-
nie, więc spokojnie można było reali-
zować program. Artystyczne spotkania    

z sandomierską społecznością rozpoczę-
to pokazem spektaklu „Sieć“ w kawiarni 
Iluzjon Art. Cafe. Dodatkowego smaczku 
temu pokazowi dodała obecność wśród 
gości uczestników Przeglądu Filmów Nie-
zwykłych. Z uwagi na przyjętą konwen-
cję występu można śmiało powiedzieć, 
że był to klasyczny performance. 
 Zaskoczenie gości, z którymi 
mińscy aktorzy siedzieli przy jednych 
stolikach było ogromne. W miarę roz-
woju akcji widać było zainteresowanie 
tematyką spektaklu i grą aktorów. Po 
występie, w ramach relaksu, dzieci po-
znawały historię Sandomierza, zwiedza-
jąc jego zabytki i słuchając opowieści 
przewodnika. Dalsze zajęcia warsztato-
we stanowiły ćwiczenia  ukierunkowane 
na kreatywne pisanie i pracę z tekstem. 
W ostatnim dniu pobytu dzieciaki miały 
za zadanie pokazać autorski performan-
ce grupowy. Jego tworzenie przebiegało 
w atmosferze burzliwej konfrontacji po-
mysłów, ale to oczywiste przy realizacji 
takich projektów. Pokaz odbył się na 
sandomierskim rynku. Chętne (warunek 
konieczny) dzieci odegrały indywidualne  
performance, z powodzeniem wciąga-
jąc do gry nieświadomych niczego prze-
chodniów.

Sandomierskie warsztaty 
grupy teatralnej KRYSZTAŁKI - ABSOLWENCI

 Tegoroczne warsztaty oce-
nić można jako bardzo owocne. Pomy-
słowość, jaką wykazywały się dzieci 
skutkowała wieloma nieoczekiwanymi,  
a bardzo ciekawymi rozwiązaniami.
 Opiekunka grupy, p. Małgorzata 
Szczygielska-Kluska dziękuje rodzicom 
dzieci za to, że po raz kolejny zdobyli 
się na wysiłek finansowy i zapewnili swo-
im pociechom wspaniałe przeżycia oraz 
doświadczenia, które z pewnością będą 
przydatne w ich dalszym życiu. Dyrek-
torowi Szkoły Podstawowej nr 2 p. Sła-
womirowi Domańskiemu za całoroczne 
udostępnianie sali na warsztaty teatral-
ne oraz inne formy pomocy.
 W warsztatach uczestniczyli: 
Ada Woźniewicz, Agnieszka Chabrzyń-
ska, Dominika Zwierz, Hubert Szcze-
pankiewicz, Jagoda Wiśniewska, Julia 
Waszkiewicz, Kacper Macheta, Karina 
Grabowska,  Michał Królak, Weronika 
Jackowska. 

oprac. na podst. mat. 
Małgorzaty Szczygielskiej-Kluski

fot. z arch. SP nr2 
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We wtorek, 19 maja gościem Gimnazjum 
Miejskiego nr 2 była pani Danuta Do-
brzyńska. Znana prezenterka Teleexpre-
su podczas spotkania z uczniami mówiła 
nie tylko o codziennej pracy dziennika-
rza i o specyfice tego zawodu, ale także o 
wspomnieniach z dzieciństwa spędzone-
go w Mińsku Mazowieckim.
 Pani Danuta Dobrzyńska jest ab-
solwentką Wydziału Dziennikarstwa i Nauk 
Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego, 
przez kilka lat była reporterką i prezen-
terką Panoramy, była również szefową re-
dakcji zagranicznej Agencji Informacji Te-
lewizji Polskiej oraz prezenterką magazynu 
wieczornego Info Dziennik w TVP Info. Od 
listopada 2011 roku pracuje w redakcji Te-
leexpressu w TVP1.
 Spotkanie z uczniami przygoto-
wane i poprowadzone przez uczennice kla-
sy medialnej (3f) – Kingę Wojciechowską 
i Martynę Kłoczewiak – rozpoczęło się od 
krótkiego wywiadu z panią redaktor. Dzięki 

tej rozmowie gimna-
zjaliści dowiedzieli się 
więcej o gościu i zo-
baczyli, że jest to nie 
tylko profesjonalist-
ka, ale także bardzo 
sympatyczna i otwar-
ta osoba. Redaktorki 
szkolnego miesięczni-
ka pytały o wspomnie-
nia z czasów szkol-
nych, o początki pracy 
w telewizji i o przygo-
towania codziennych 
wydań Teleexpressu. 
W części warsztatowej, poprowadzonej 
przez panią Danutę Dobrzyńską,  uczniowie 
dowiedzieli się jak należy redagować infor-
mację prasową zgodnie z zasadami dobrego 
dziennikarstwa. 
 Spotkanie zakończyło się niezwy-
kle miłym akcentem, na widowni zasiada-
ła również pani Aleksandra Wróbel, czyli 

wychowawczyni pani Danuty Dobrzyńskiej 
jeszcze z czasów Szkoły Podstawowej nr 
3, która mieściła się w budynku zajmowa-
nym obecnie przez gimnazjum papieskie.  
Obie panie nie kryły wzruszenia ze spotka-
nia po latach. 

oprac. na podst. mat. 
Agnieszki Kożuchowskiej (GM2)

Trzy trzyosobowe reprezentacje placó-
wek oświatowych z Mińska Mazowiec-
kiego wzięły udział w tegorocznej edy-
cji Gimnazjalnego Konkursu Wiedzy o 
Historii Mińska Mazowieckiego. W miej-
skim finale rywalizacji, który odbył się 
w czwartek, 28 maja, w sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiec-
ki uczestniczyli uczniowie Gimnazjum 
Miejskiego nr 1 im. Władysława Ander-
sa, Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana 
Pawła II i Gimnazjum i Liceum Ogól-
nokształcącego im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej. 
 W pierwszej rundzie konkurso-
wych zmagań kandydaci do zwycięstwa 
musieli rozwiązać pisemny test dotyczą-
cy historii Mińska Mazowieckiego oraz 
funkcjonujących do 1914 roku na terenie 
miasta organizacji pozarządowych. Po 
przerwie przeznaczonej na ocenę tego 
sprawdzianu przedstawiciele GiLO im. 
PMS i GM 2 powalczyli w ramach pisemnej 
dogrywki o ostateczne zwycięstwo w ry-
walizacji. Miano jej zwycięzców przypadło 
przedstawicielkom szkoły mieszczącej się 
przy ulicy Pięknej 7a. Tym samym repre-
zentantki tej zasłużonej dla Mińska Mazo-
wieckiego powtórzyły swój ubiegłoroczny 
sukces. Warto podkreślić, że w składzie 
zwycięskiej ekipy znalazły się Ewelina Ja-
strzębska, Weronika Dyrkacz i Aleksandra 
Niedziałkowska. Opiekunką triumfatorek 
była Małgorzata Kiełczykowska. Drugie 
miejsce w konkursie wywalczyły uczenni-
ce GM 2 – Marta Jabłońska, Marta Were-

miuk i Martyna Kłoczewiak. Do udziału w 
konkursowych potyczkach przygotowały 
je Lilla Małgorzata Kłos i Ewa Borkowska. 
Trzecie miejsce na podium zajął zespół 
GM 1, który utworzyli Maja Linosz, Kaja 
Linosz i Jan Kudlak. Opiekunką drużyny 
z „Andersa” była Małgorzata Roguska. 
Warto podkreślić, że wszystkie trzy ekipy 
otrzymały pamiątkowe puchary i dyplomy 
oraz okolicznościowe nagrody rzeczowe. 
W uroczystości podsumowania konkursu 
i wręczenia nagród wziął udział zastęp-
ca burmistrza miasta Mińsk Mazowiecki 
Krzysztof Michalik, który w kilku wygło-

szonych zdaniach docenił zaangażowanie 
młodzieży w poznawanie historii miasta. 
Na zakończenie dodajmy, że w skład ko-
misji sędziowskiej weszli tym razem Mał-
gorzata Przybysz, Tomasz Adamczak i Mi-
chał Culek. Konkurs został dofinansowany 
ze środków przyznanych TPMM przez Mia-
sto Mińsk Mazowiecki. 
 Dziękujemy za pomoc w jego 
przygotowaniu Urzędowi Miasta Mińsk 
Mazowiecki, firmie KNK Neptun Mińsk Ma-
zowiecki i Markowi Łodydze (www.nasze-
slubne.pl). 

(tpmm) 

O pracy w mediach 
z gimnazjalistami

Piękna powtórka „Pięknej”
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Wspomnień czar…
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika w Mińsku Mazowieckim od 
21 do 24 maja 2015 roku uroczyście ob-
chodziła 100-lecie swojego powstania. 
Jubileusz rozpoczęły oficjalne uroczy-
stości w hali widowiskowo-sportowej. 
Przedstawiono w nich zarówno historię, 
jak i dzisiejsze oblicze „Kopernika”.

 Uroczystość swoją obecnością 
uświetnili m.in. radna Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego –Teresa War-

gocka, Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki – Marcin Jakubowski, 

przedstawiciel Kuratorium Oświaty 
w Warszawie –Joanna Wielhorska, 
dyrektor Departamentu Edukacji 
Publicznej i Sportu w Urzędzie Mar-
szałkowskim Województwa Mazo-
wieckiego w Warszawie – Mirosław 
Krusiewicz, proboszcz parafii pw. 
św. Antoniego – ks. infułat Jan 
Byrski, zastępca dyrektora Ma-
zowieckiego Zarządu Dróg Woje-
wódzkich w Warszawie – Mariusz 
Kozera, radni Rady Miasta na 
czele z przewodniczącym panem 
Marianem Makowskim, absol-
wenci rocznika ’69, dyrektorzy 
placówek oświatowych, przed-
stawiciele instytucji współ-
pracujących z oświatą, służby 

mundurowe, obecni i emerytowani na-
uczyciele, rodzice, uczniowie i absolwen-
ci. Wszyscy zaproszeni goście otrzymali 
zestaw jubileuszowych pamiątek.
 Część oficjalną zainaugurował 
obecny dyrektor szkoły pan Tomasz Cie-
chański, który w swoim przemówieniu 
podkreślił jak ważna jest rola nauczyciela 
w kształtowaniu i wychowaniu młodego 
pokolenia. Następnie głos zabrali byli dy-
rektorzy szkoły, którzy podzielili się swo-
imi wspomnieniami oraz życzyli dalszych 
sukcesów szkolnej społeczności. Ponadto 
dokonano odsłonięcia tablicy upamięt-
niającej 100-lecie istnienia placówki. Na 
ręce dyrektora złożono liczne gratulacje 
i podziękowania oraz wręczono pamiątki. 
Burmistrz Miasta w imieniu samorządu 
lokalnego sprezentował szkole teleskop. 
Pan Mariusz Kozera, w imieniu marszał-
ka województwa mazowieckiego pana 
Adama Struzika, przekazał szkole medal 
Pro Mazovia oraz uhonorował dyplomami 
uznania zasłużonych nauczycieli i pra-
cowników. Na zakończenie części oficjal-
nej minutą ciszy uczczono pamięć nieży-
jących nauczycieli „Kopernika”.
 Podczas części artystycz-
nej młodzi artyści zabrali wszystkich  
w sentymentalną podróż przez stule-
cie placówki. Goście podziwiali talenty 
wokalne, taneczne i aktorskie uczniów. 
Na zakończenie dyrektor Ciechański za-
prosił wszystkich na poczęstunek, który 

„100 LAT” DLA JEDYNKI
OŚWIATA
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stanowił okazję do wspomnień i rozmów. 
Goście mogli przywołać dawne czasy  
i przy okazji zobaczyć jak zmienił się 
„Kopernik”. 
 Kolejną atrakcją obchodów 
100-lecia był piątkowy koncert Czerwo-
nych Gitar, podczas którego publiczność 
świetnie się bawiła. Zaś w sobotę hala 
widowiskowo- sportowa ponownie wy-
pełniła się po brzegi. Podczas XIV festynu 
rodzinnego „Spotkania z Jedynką” można 
było podziwiać talenty uczniów, oglądać 
okolicznościowe wystawy, wziąć udział 
w loterii fantowej, czy też odwiedzić 
szkolną kawiarenkę, gdzie czekały przy-
gotowane przez rodziców słodkości. Dla 
najwytrwalszych na zakończenie festynu 
przygotowano tradycyjną grochówkę. 
Istotnym akcentem, podkreślającym do-
niosłość obchodów, było posadzenie dębu, 
który będzie „przyglądał się” kolejnym 
latom życia mińskiej „Jedynki”.
 Zwieńczeniem jubileuszowych 
obchodów stała się niedzielna Msza 
święta odprawiona w kościele pw. św. 
Antoniego z Padwy w intencji obecnych  
i nieżyjących już osób tworzących histo-
rię „Kopernika”.
 Uroczystości jubileuszowe  
z okazji 100-lecia istnienia Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  
w Mińsku Mazowieckim przeszły do histo-
rii. Przed nami otwierają się kolejne kar-
ty, które zapiszą nowe pokolenia.

Anna Gizińska i Anna Wasążnik
fot. z arch. ZSM nr1

OŚWIATA
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JANUSZ KONDRATOWICZ  
Jak powstawały największe polskie prze-
boje: „Tyle słońca w całym mieście”, 
„Zielone wzgórza nad Soliną”, „Kwia-
ty we włosach”, „Powrócisz tu”, „Biały 
krzyż”, „Papierowy księżyc”, „Trzy-
nastego”, czy „10 w skali Beauforta”, 
kim był człowiek, który je tworzył? 14 
maja podczas spotkania z cyklu Giganci 
Piosenki o tajemnicach polskiego show 
biznesu opowiadał Rafał Podraza, autor 
książki – wywiadu rzeki z Januszem Kon-
dratowiczem. Wieczór uświetnił mini 
recital piosenek Janusza Kondratowicza  
w wykonaniu Marcina Błądzińskiego. 

BURLESKA
Dym na scenie, sceniczne oświetlenie, 
ultrafiolet wydobywający magiczny ko-
lor z kostiumu i piór, cekiny oraz wszech-

obecny brokat – to właśnie jest burleska. 
Jej polska mistrzyni – Pin Up Candy swo-
imi występami zachwyca publiczność  
w Paryżu, Berlinie, Wiedniu czy Zurichu. 
Scenicznymi kreacjami bawiła widzów 
programów takich jak Mam Talent czy 
Dzień Dobry TVN. Ambasadorka polskiej 
burleski wystąpiła ze swoim show 16 
maja w MDK, jej nowatorski występ był 
połączeniem wielu stylów tańca oraz te-
atralnego performance’u. 

POWARSZTATOWE INSPIRACJE
Zwieńczeniem pięciu weekendowych 
spotkań warsztatów „Teatru Ruchu In-
spiracje” był spektakl, który pod arty-
styczną opieką Bartłomieja Ostapczuka, 
17 maja wystawili uczestnicy zajęć. Był 
to zbiór 20. krótkich etiud teatru pan-
tomimy. 

Ideą realizowanego przez Mazowiecki 
Instytut Kultury we współpracy z MDK 
projektu jest aktywna edukacja, skiero-
wana na uczestnictwo w twórczym dzia-
łaniu, wymianie doświadczeń i integracji 
artystycznej. Projekt ma charakter edu-
kacyjny, wypełnia lukę w tym kierunku 
sztuki, będąc także odpowiedzią na po-
trzeby młodego środowiska o twórczych 
zainteresowaniach.

ZIMA POD STOŁEM 
Z cyklu „Kierunek Francja” 21 maja 
w MDK odbyła się projekcja spektaklu 
Teatru TV na podstawie utworu legen-
darnego „artysty multimedialnego” 
Rolanda Topora – francuskiego grafika  
i malarza, pisarza, dramaturga, reżysera 
i aktora, światowej sławy artysty o pol-
skich korzeniach. Telewizyjna insceniza-
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cja sztuki Topora to surrealistyczna baśń  
o miłości emigranta ze wschodniej Europy  
i francuskiej tłumaczki, pokazana z wiel-
ką wrażliwością.

BAJKI PIÓREM I KAŁAMARZEM
Gdy jesteśmy mali, często zadajemy 
pytania. Czynimy tak, bo poszukujemy 
prawdy. Kiedy dorastamy, nadal lubimy 
rozmawiać, dyskutować, spierać się. 
Można powiedzieć, że w ten sposób two-
rzymy kulturę, bo kultura to między in-
nymi dialog. Dochodzimy do wniosku, że 
racja nie zawsze jest po naszej stronie 
i że druga strona ma prawo głosić swo-
ją opinię. Jeżeli potrafimy tak myśleć, 
jesteśmy tolerancyjni. Prawda, dialog, 
tolerancja – to pojęcia związane z twór-
czością Ignacego Krasickiego, jednego  
z błyskotliwszych ludzi XVIII wieku. Uzna-
wali oni godność człowieka za najwyższą 

wartość. Marzyli, żeby ludzie współpra-
cowali, lubili się i żyli w pokoju. Wy-
stawione 24 maja przedstawienie uka-
zało utwory Krasickiego w entourage’u 
epoki, jego sposób myślenia i pogląd na 
naturę ludzką – sceptyczny, pozbawiony 
patosu, wyrażający wiarę w umiarkowa-
nie i rozum. Bohaterowie – Adam Pióro, 
przedstawiciel oświecenia, Wincenty Ka-
łamarz, przedstawiciel sarmatyzmu oraz 
Mim, jako niemy komentator – kłócą się  
i godzą, rozprawiając o człowieku.

KTOŚ TU BYŁ 
Z cyklu Teatralna Scena Kameralna „Te-
SKa” 28 maja Teatr Polonistyki Uniwer-
sytetu Warszawskiego wystawił spektakl 
poetycki stworzony na podstawie twór-
czości Wisławy Szymborskiej. Aktorzy 
mówili frazami z 51 wierszy poetki. 

Spektakl przedstawiał historie osób, któ-
re doświadczają nieobecności – zarówno 
tej metaforycznej, jak i dosłownej. Była 
to poruszająca opowieść o stracie, prze-
mijaniu, relacjach międzyludzkich i po-
szukiwaniu siebie. 

MAKUSZYŃSKI DLA DZIECI
Już po raz 32. w Miejskim Domu Kultury 
odbył się Konkurs Recytatorski dla Dzie-
ci im. Kornela Makuszyńskiego. 27 maja 
2015 r. recytatorzy z naszego powiatu 
spotkali się, aby wyłonić spośród nich 
reprezentację na finał konkursu, który 
odbędzie się w Siedlcach. Komisja kon-
kursowa w składzie: Beata Kacprzyk, Ha-
lina Lewsza i Halina Tunkiewicz uznała, 
że najlepiej zaprezentowali się następu-
jący deklamatorzy:
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Rodzinna majówka  
Dopisała pogoda, dopisała publicz-
ność. Rodzinny Piknik Kulturalny 
Mleczne Skrzaty zorganizowany przez 
Miejski Dom Kultury we współpracy  
z Miejską Komisją Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych i Miastem Mińsk 
Mazowiecki odbył się w tym roku w 
ramach 2 Mińskiego Dnia Rodziny 31 
maja. Oprócz bogatego programu ar-
tystycznego dodatkowymi atrakcjami 
były sportowe zmagania rodzin.

 Piknik rozpoczęło interaktywne 
przedstawienie dla najmłodszych pt. „To 
już lato, co Ty na to?”. Akcja toczyła się 
na nadmorskiej plaży, a cała historyjka  
z poszukiwaniem zagubionych rzeczy, 
była tylko pretekstem zachęcającym 
dzieci do ciągłego poszukiwania cze-
goś nowego, do zwiedzania i poznawa-
nia świata i ludzi, do podróżowania, bo 
temu właśnie mają służyć wakacje.
 Jednym z założeń pikniku jest 
promocja zdrowego trybu życia. Stąd po-
mysł na program „W zdrowym ciele zdro-
wy duch”. Na scenie odbyła się familiada 

- turniej dla rodzinnych drużyn z pytania-
mi z zakresu zdrowego trybu życia. A już 
poza sceną w parkowym plenerze zorga-
nizowany został kącik sportowy dla dzie-
ci i rodziców. Było mnóstwo konkursów 
z nagrodami - przeciąganie liny, skoki  
w workach, slalomy, skoki na dużych 
piłkach i przechodzenie w tunelu. Naj-
młodsze dzieci zachwyciła kartonowa 
eco- wioska, którą mogły zbudować i po-
malować farbami. 
 W plenerze zaprosiliśmy rów-
nież do przeżycia niesamowitej przygo-
dy w świecie komiksu – czyli na wizytę 
w Wiosce Galijskiej. Potencjalni kandy-
daci na wojowników galijskich mierzyli 
się m.in. z rzutem podkową lub rybą na 
odległość, walką ślepych Rzymian, na-
szyjnikiem dla Kleopatry, lekcją muzyki 
u Kakofonixa, portretem Falwalli, dietą 
dla Obelixa czy poszukiwaniem składni-
ków do magicznego napoju.
 Na scenie tymczasem  wystąpił 
zespół Sol et Luna z koncertem, które-
go tytuł to najdłuższe słowo w języku 
polskim - „Konstantynopolitańczyko-

 W kategorii klas I-III: Kamila 
Perkowska ze Szkoły Podstawowej w Ha-
linowie, Wiktoria Orzechowska ze Szko-
ły Podstawowej w Dobrem oraz Bartosz 
Jurkowski ze Szkoły Podstawowej w No-
wej Pogorzeli.
 W kategorii klas IV-VI: Borys 
Mierzejewski ze Szkoły Podstawowej  
w Mariance, Izabela Duszyńska ze Szkoły 
Podstawowej w Dębem Małym oraz Ga-
briela Radzikowska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Mińsku Mazowieckim.
 Zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy i życzymy sukcesu podczas finału 
w Siedlcach, który odbędzie się 9 czerw-
ca w sali widowiskowej PODLASIE przy 
ul. Sienkiewicza 63.
 Początek przesłuchań w kate-
gorii klas I-III o godz. 9.00, w kategorii 
klas IV-VI  o godz. 12.00. O godz. 11.45 
organizatorzy przewidują występ teatru 
Supełek ze Szkoły Podstawowej nr 6 w 
Siedlcach. Zespół zaprezentuje spektakl 
„Krasnal Ktoś”.

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK
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wianeczka”. Było to teatralizowane 
przedstawienie tradycyjnych piosenek 
dla dzieci wykonywanych z akompania-
mentem akustycznego, czasem nietra-
dycyjnego instrumentarium. W zabaw-
nych interludiach artyści imitowali głosy 
zwierząt, wciągając dzieci w muzyczny 
dialog. W programie były również trady-
cyjne wierszyki i wyliczanki. 
 Na scenie z ponad godzinnym 
koncertem zaprezentowała się również 
Monika Adamska z zespołem dając popis 
wokalnych możliwości w gatunku mu-
zycznym określanym jako mrokpop. 
 W czasie pikniku swoje tanecz-
ne umiejętności zaprezentowały działa-
jące w MDK grupy tańca hip – hip, 
a szczudlarski duet przez cały dzień za-
praszał mińszczan do zabawy. 
 Partnerem tegorocznego pikni-
ku była Fundacja Rozwoju Międzykultu-
rowego EBU. Wolontariusze zorganizo-
wali dla najmłodszych uczestników wiele 
konkursów i zabaw dotyczących miejsc 
i zwyczajów europejskich krajów.
 W ramach Mińskiego Dnia Rodzi-
ny w czasie pikniku odbyły się sportowe 
konkurencje: europejskie zgadywan-
ki, rzuty ringo, robienie czapek skrzat, 
plenerowe warcaby oraz rodzinny golf. 
Pozostałe 5 konkurencji zorganizował 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. Za-
liczenie 8 konkurencji z 10 uprawniało 
do wzięcia udziału w losowaniu atrak-
cyjnych nagród. Wszystkie rodzinne 
drużyny, które ukończyły konkurencje 
otrzymywały słodki upominek ufundowa-
ny przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz 
upominek mleczny ufundowany przez 
OSM Garwolin.  
 W tym wyjątkowym dniu dzieci 
mogły bezpłatnie korzystać ze wszyst-
kich atrakcji plenerowych, w tym m.in. 
z dmuchanych zamków i zjeżdżali, kul 
zor-i, water ball oraz malowania twarzy.
 Finałem pikniku był koncert 
Margaret. Młoda wokalistka przyciągnęła 
na pałacowy dziedziniec rzesze fanów. 
Publiczność fantastycznie bawiła się przy 
największych hitach piosenkarki „Thank 
You Very Much” czy „Start a fire”. Po 
koncercie Margaret cierpliwie rozdawała 
autografy i pozowała do zdjęć. Wszyscy 
fani mogli czuć się usatysfakcjonowani.
 A sam piknik – pełen atrakcji 
i niespodzianek mamy nadzieję podobał 
się wszystkim mińszczanom, i tym dużym 
i tym małym – w końcu z myślą o rodzi-
nach został przygotowany. 

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK
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Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich or-
ganizuje co roku, w dniach 8 - 15 maja, 
„Tydzień Bibliotek”. W tych dniach Bi-
blioteka pod hasłem „wybieram biblio-
tekę” zaproponowała czytelnikom cały 
wachlarz możliwości spędzania czasu  
w książkowym klimacie. Chętnych do 
wspólnej zabawy w bibliotecznych mu-
rach nie brakowało!

Oddział dla Dzieci rozpoczął obchody 
„Tygodnia Bibliotek” spotkaniem z Mał-
gorzatą Strzałkowską, autorką książki 
„Mazurek Dąbrowskiego. Nasz hymn na-
rodowy”. 8 maja młodzi słuchacze po-
znali tajemnice narodzin wyjątkowej 
pieśni. Małgorzata Strzałkowska zajmu-
je ważne miejsce w polskiej literaturze 
dziecięcej. Jest autorką scenariuszy dla 
programów dziecięcych TVP 1, współ-
pracowała z czasopismami takimi jak: 
„Świerszczyk” oraz „Dziecko”, a jej 
książki znajdują się na Liście Skarbów 
Muzeum Książki Dziecięcej. 

9 maja w Bibliotece odbyły się warsztaty 
dla dzieci, prowadzone przez Fundację 
EBU, podczas których maluchy uczest-
niczyły między innymi w zadziwiających 
eksperymentach chemicznych. Z kolei 12 
maja wspólnie świętowaliśmy „Imieninki 
Minki” – naszej ukochanej bibliotecznej 
Pandy. Tego dnia dzieci miały okazję wy-
klejać pandowe buźki z papierowych tale-

rzyków i wysłuchać bajkowych opowieści. 
W spotkaniu uczestniczyła znana pisarka 
– Stanisława Gujska. 14 maja do bibliote-
ki zawitał teatr ECHO ze spektaklem „Po-
dróże Profesora Kalafiora - Azja”. 

Hucznym zakończeniem „Tygodnia Bi-
bliotek” okazał się „Wieczór Piżamowy  
w bibliotece - Piracka Biblioteka Skar-
bów”. Mali żeglarze w strojach nocnych 
przeżywali niezapomniane, morskie przy-
gody. Pirackie drużyny musiały się zmie-
rzyć w wielu konkurencjach, takich jak 
wyścigi w śpiworach, czy też obieranie 
„na czas” ziemniaków (jak przystało na 
pokładowych majtków). Każdy mały „wilk 
morski” wykazał się także niezrównaną 
tężyzną fizyczną, uczestnicząc w przecią-
ganiu liny. A zatem był to wieczór pełen 
wyzwań!

Przez dorosłych czytelników tegoroczny 
„Tydzień Bibliotek” z pewnością jeszcze 
długo będzie kojarzył się z postacią prof. 
Zbigniewa Religi. A to za sprawą spotka-
nia z Dariuszem Kortko, który wspólnie  
z Judytą Wartołą napisał książkę pt. „Re-
liga. Biografia najsłynniejszego polskiego 
kardiochirurga”. Rozmowa z autorem na-
kreśliła w wyobraźni uczestników portret 
niezwykłego człowieka i wybitnego leka-
rza, który odważył się zmienić zasady, ja-
kie obowiązywały dotychczas w medycz-
nym świecie. 

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek

Jest taki wyjątkowy dzień w roku, w któ-
rym bibliotekarze przyjmują życzenia,  
a tematy związane z rolą i misją bibliote 
k odżywają na nowo w rozmowach i ser-
cach miłośników książki. Taką szczególną 
datą w kalendarzu jest 8 maja - Dzień 
Bibliotekarza i Bibliotek. Z tej okazji 15 
maja odbyło się uroczyste spotkanie zor-
ganizowane w Bibliotece już po raz piąty. 
Wspólne świętowanie rozpoczęło wystą-
pienie Elżbiety Sieradzińskiej, Dyrektora 
MBP. Następnie w imieniu starosty miń-
skiego Antoniego Jana Tarczyńskiego ży-
czenia dla wszystkich bibliotekarzy prze-
kazała Urszula Soroka z Wydziału Oświaty 
i Promocji Starostwa Powiatowego. Go-
sćie mieli także przyjemność wysłuchać 
życzeń od Burmistrza Marcina Jakubow-
skiego odczytanych przez Dianę Rokicką  
z Wydziału Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta. 

Dzień Bibliotekarza to także czas pod-
sumowań i wyróżnień dla tych, których 
praca w wyjątkowy sposób przyczyniła 
się do rozwoju czytelnictwa i promocji 
bibliotek. Stowarzyszenie Bibliotekarzy 
Polskich przyznało medale „W Dowód 
Uznania” Marioli Chojeckiej kierownikowi 
Gminnej Biblioteki Publicznej w Dobrem  
i p.o. dyrektora Gminnego Ośrodka Kultu-
ry oraz Bożenie Dąbrowskiej z Biblioteki 
Publicznej w Kałuszynie. Zaś „Honorową 
Odznakę” SBP przyznało Danucie Grze-

Majowy zawrót głowy, czyli „Tydzień Bibliotek” pełen atrakcji!
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Publicznej
gorczyk dyrektorowi Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Cegłowie, która tego dnia 
otrzymała również nagrodę książkową za 
jubileusz czterdziestolecia pracy. Nato-
miast dyrektor Elżbiecie Sieradzińskiej 
wręczono nagrodę książkową z okazji 
trzydziestolecia jej pracy. 

Zgodnie z tradycją bibliotekarze złożyli 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą pierw-
szą księgarnię i czytelnię w Mińsku Mazo-
wieckim prowadzoną przez Zuzannę Ma-
łyszczycką, Kornelię Skrodzką, Leokadię 
Magdalenę Lipską i Marię Donner. 

Dodatkową atrakcją tegorocznych ob-
chodów Dnia Bibliotekarza był koncert 
uczniów Miejskiej Szkoły Artystycznej 
pod kierunkiem nauczyciela MSA Piotra 
Grabowicza. Goście mieli również okazję 
obejrzeć wystawę przygotowaną przez 
członków Koła SBP, działającego przy 
Miejskiej Bibliotece Publicznej, na temat 
działalności bibliotek publicznych powia-
tu mińskiego.

Noc Muzeów 
Centrum Nauki Kopernik 
16 maja w naszym mieście została zor-
ganizowana Noc Muzeów. Z tej okazji  
w bibliotece już po raz drugi odbyła się 
wystawa interaktywna „Eksperymentuj!” 
Centrum Nauki Kopernik.  Uczestnicy wy-
stawy poprzez zabawę zdobyli cenną wie-
dzę jak powstaje film, poznali możliwości 
swojej pamięci i przekonali się, jak szyb-
ko bije ludzkie serce. Wystawa wyjawiła 
sekretne metody rozwiązywania matema-
tycznych łamigłówek i szyfrów. Pod okiem 
animatorów z Centrum Nauki Kopernik 
każdy uczestnik dokładnie poznał działa-
nie poszczególnych eksponatów i otrzy-
mał ogromną porcję wiedzy z zakresu 
biologii, fizyki i matematyki. Dodatkową 
atrakcją był „Kopernik na kółkach” – wi-
dowiskowa, mobilna animacja, w której 
każdy miał  okazję poeksperymentować, 
wykonując proste doświadczenia. Mamy 
nadzieję, że Centrum Nauki Kopernik 
odwiedzi nas również w przyszłym roku  
z kolejną wystawą.

MBP, fot. z arch. biblioteki

Zapowiedzi:
• 16 czerwca, godz. 18:30 – spotkanie  
z cyklu „Biblioteka Podróży” z Iloną Wi-
śniewską i książką „Białe. Zimna wyspa 
Spitsbergen” 
• 17 czerwca, godz. 9:00 – spotkanie dla 
dzieci z Łukaszem Wierzbickim, pod ha-
słem: „Afryka Kazika”
• 23 czerwca, godz. 11:00  – spotkanie  
z Markiem Boruckim - „Wielcy zapomnia-
ni. Polacy, którzy zmienili świat”

KULTURA
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Czerwony dywan, nowojorska taksów-
ka, ekspresja tańca i światła, a przede 
wszystkim postać Janusza Głowackie-
go – to wszystko na długo pozostanie  
w pamięci osób zgromadzonych 30 
maja przed Biblioteką w Mińsku Mazo-
wieckim. 

W sobotni wieczór, o godzinie 21:00 Galę 
otworzył przyjazd pod Bibliotekę Janusza 
Głowackiego w żółtej, nowojorskiej tak-
sówce. Na czerwonym dywanie wyjątko-
wego gościa powitała Elżbieta Sieradziń-
ska – dyrektor MBP oraz Remigiusz Grzela 
– prowadzący imprezę: pisarz, dzienni-
karz i prozaik. Słyszane w tle jazzowe 
nuty, grane na trąbce przez Rafała Gań-
ko dodały tej chwili niepowtarzalnego 
charakteru. Następnie Remigiusz Grzela 
przedstawił portret Janusza Głowackiego 
jako utalentowanego twórcy i zarazem 
nietuzinkowego człowieka, zaś sam Ja-
nusz Głowacki opowiedział o znajomości 
z Janem Himilsbachem i dziękował za 
pamiątkową statuetkę, którą otrzymał  
z rąk Jadwigi Frelak – Sekretarza Miasta. 

Część artystyczną Gali wspaniale wypeł-
nił spektakl „OKO” krakowskiego zespołu 
Art Color Ballet. Zaprezentowane na du-
żej scenie, niezwykłe połączenie tańca, 
techniki fluo i światła sprawiło, że bi-
blioteczna impreza nabrała barw i stała 
się niezapomnianym obrazem w pamięci 
widzów.

Podczas uroczystości został rozstrzygnię-
ty konkurs „Gwiazda Literatury 2015”, 

którego przedmiotem był plakat ilustru-
jący wybrane dzieło lub sylwetkę Janu-
sza Głowackiego. 

Zwycięzca konkursu – Krzysztof Jagodziń-
ski otrzymał czytnik e-booków. Drugą 
nagrodę, bon o wartości 300 zł do sie-
ci Empik, zdobył Marcin Lipiński, uczeń 
mińskiego Liceum Plastycznego. Przy-
znano także dwa wyróżnienia dla Artura 
Kłosińskiego i Łukasza Stosio ze Szkół Sa-
lezjańskich. Nagrody laureatom wręczył 
przewodniczący jury Krzysztof Rusiecki 
– artysta, malarz i pedagog.

Janusz Głowacki na Gali „Alei Gwiazd Literatury”
Kulminacyjnym momentem uroczystości 
było odsłonięcie przez Janusza Głowac-
kiego, w towarzystwie Jadwigi Frelak 
oraz Elżbiety Sieradzińskiej, gwiazdy 
znajdującej się na chodniku przed Biblio-
teką. Na zakończenie, nasz gość podpi-
sywał książki i fotografował się z mińsz-
czanami.

Tegoroczna Gala odbyła się pod patrona-
tem: Marcina Jakubowskiego – Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki, Stowarzyszenia 
Pisarzy Polskich, Stowarzyszenia Filmow-
ców Polskich, Stowarzyszenia Biblioteka-
rzy Polskich, „Radia dla Ciebie”, serwisu 
internetowego „Lustro Biblioteki”, Tygo-
dnika „Strefa Mińsk” oraz portalu inter-
netowego „Wirtualny Mińsk Mazowiecki”.
Dziękujemy za wsparcie sponsorom: 
Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu  
w Wyszkowie, Studium Języków Obcych  
w Mińsku Mazowieckim, Bankowi Spół-
dzielczemu w Mińsku Mazowieckim oraz 
firmie PHU „KONSTANS”.

W ubiegłym roku pierwszą Gwiazdę  
w „Alei Gwiazd Literatury” odsłoniła Ju-
lia Hartwig, kolejną Janusz Głowacki. 
Kto odsłoni następną za rok? Czas poka-
że, a dziś Miejska Biblioteka Publiczna 
serdecznie dziękuje czytelnikom za tak 
liczne przybycie i już zaprasza wszyst-
kich na przyszłoroczną Galę. 

MBP, fot. z arch. biblioteki

Publicznej
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Muzeum Ziemi Mińskiej
ul. Stefana Okrzei 16

05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 752 25 81, 500 186 482

e-mail: muzeum-minskmaz@wp.pl, 
www.muzeum-minskmaz.home.pl,

www.ulani-minskmaz.home.pl

Muzeum Ziemi Mińskiej w „Noc Muzeów”
W sobotę, 16 maja, w ramach Nocy 
Muzeów, mieszkańcy naszego miasta  
i okolic mogli odwiedzić Miejską Biblio-
tekę Publiczną oraz siedzibę główną  
i dział Muzeum Ziemi Mińskiej. 

W Miejskiej Bibliotece Publicznej już od 
godz. 15.00 prezentowano wystawę „Eks-
perymentuj !” Centrum Nauki Kopernik 
oraz „Kopernik na kółkach”. Nauka przez 
zabawę cieszyła się dużym zainteresowa-
niem dzieci i młodzieży, a i dorośli z za-
ciekawieniem obserwowali eksperymenty 
swoich pociech.

Od godz. 19.00 można było zwiedzać 
Muzeum Ziemi Mińskiej przy ul. Okrzei  
i jego Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich 
przy ul. gen. K. Sosnkowskiego. 

W willi hr. Łubieńskiej zaprezentowano 
wystawę „Księstwo Warszawskie 1807-
1815”, przeniesioną z Pl. Kilińskiego pra-
cownię zegarmistrzowską Lucjana i Wła-
dysława Dąbrowskich oraz wystawę „Jak 

żyli nauczyciele w II Rzeczpospolitej?”, 
po mieszkaniu nauczycielskim oprowa-
dzała wnuczka Państwa Sylwestrowiczów 
Pani Maria Ekiel-Jeżewska. W ogrodzie 
muzealnym wyeksponowano instalacje 
Jacka Siudzińskiego oraz prace Małgo-
rzaty Lucyny Kłoszewskiej. Jak co roku 
Muzeum wyświetliło film „Muzeum utra-
cone” przygotowany na ten dzień przez 
Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego oraz Narodowy Instytut Muzeal-
nictwa i Ochrony Zbiorów.

Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich przygotował nie lada 
gratkę i  udostępnił dla zwiedzających 
bardzo cenną, prywatną kolekcję odznak 
pułkowych i wojskowych z okresu między-
wojennego. 

Zwiedzający nie zawiedli i zapewnili 
świetną frekwencję podczas całej Nocy 
Muzeów. 

Monika Krzemińska
fot. z arch. MZM
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20. MAZOWIECKA XV
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miń-
ski Klub Biegacza DREPTAK oraz MKS Ma-
zovia byli organizatorami największej 
imprezy biegowej w mieście Ogólnopol-
skich Biegów Ulicznych 20 Mazowiec-
kiej Piętnastki i 1 Mazowieckiej Piątki. 

 Biegi główne poprzedzały bie-
gi dziecięce i młodzieżowe (204 zawod-
ników), Bieg Przedszkolaka (57 dzieci), 
Krawaciarza i Biegi Rodzinne (16 rodzin), 
więc plac przy ul. Chełmońskiego był wy-
pełniony bardzo licznie zarówno przez 
zawodników jak i kibiców. W jubileuszo-
wą edycję biegów został wpisany również 
Miński Dzień Rodziny, który swoim hono-
rowym patronatem objął Burmistrz Mia-
sta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski. 
W obchody 2 Mińskiego Dnia Rodziny włą-
czył się również MDK z Piknikiem Mleczne 
Skrzaty. W trakcie trwania tych dwóch 
imprez prowadzano 10 konkurencji spor-
towo-rekreacyjnych w iście międzyna-
rodowym towarzystwie wolontariuszy  
z Fundacji EBU. Wszyscy, którzy pokonali 
co najmniej osiem konkurencji otrzymali 
nagrodę gwarantowaną, natomiast o go-
dzinie 15.00 i 17.00 odbyły się losowa-
nia, podczas których wręczonych zostało 
mnóstwo cennych nagród rzeczowych. 
Dodatkowo, w ramach obchodów Dnia 
Rodziny organizatorzy zapewnili mnóstwo 
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bezpłatnych stanowisk dla dzieci, tj. 
malowanie twarzy, kucyki, ścianka wspi-
naczkowa, fotobudkę, dmuchane zabaw-
ki, eurobungee oraz inne równie cieka-
we atrakcje. Dzień Rodziny, tak hucznie 
obchodzony podczas tegorocznej edycji 
biegów, był przyjemnym ich akcentem, 
ale najważniejsi  tego dnia byli biegacze 
świętujący jubileusz.
 W dwudziestej edycji biegu Ma-
zowiecka Piętnastka wystartowało 219 
zawodników – 41 kobiet i 178 mężczyzn,  
natomiast w Mazowieckiej Piątce, wpi-
sanej w cykl Grand Prix Traktu Brzeskie-
go, wystartowało 249 zawodników, tj. 
95 kobiet i 154 mężczyzn. Łączna liczba 
zawodników, którzy ukończyli bieg to 468 
to na dzień dzisiejszy rekord. Tegoroczny 
dystans 15 km wygrali Okseniuk Sergi oraz 
Michajlowa Daria, a Piątkę Veretskij Pavlo 
i Trzaskalska Izabela, natomiast wyniki Mi-
strzostw Mińska Mazowieckiego na obu dy-
stansach przedstawiają się następująco:

XX Mazowiecka Piętnastka:
1. Kulma Katarzyna, Lamparski Zbigniew
2. Lemanowicz Izabela, Tymiński Paweł
3. Szlązak Beata, Lemanowicz Łukasz
4. Kulma Martyna, Lipiec Sebastian
5. Domań Krystyna, Piotrowski Mariusz
6. Wicik-Kowalczyk Aleksandra, Reczek 
Sebastian

I Mazowiecka Piątka:
1.Pachacz Elwira, Pyszel Florian
2. Mucha Magdalena, Czyżkowski Paweł
3. Świokło Emilia, Zduńczyk Sławomir
4. Koperska Anna, Michalak Michał
5. Szubert Agnieszka, Truszczyński 
    Radosław
6. Majszyk Renata, Murawski Mariusz

Równie wspaniałym akcentem imprezy 
była obecność inicjatorów przedsięwzię-
cia Janusza Boguckiego, Janusza Szymań-
skiego, Andrzeja Ryszawy, Krystyny Sian-
kowskiej – wdowy po Piotrze Siankowskim 

oraz Zbigniewa Grzesiaka, którzy w towa-
rzystwie Dyrektora MOSiR Roberta Smugi 
wspominali pierwsze edycje biegu. Go-
ściem honorowym imprezy był również 
Wielki Mistrz skoków wzwyż Artur Partyka 
oraz Tadeusz Kotowicz, który przebiegł 
z nami już „300km” tj. wziął udział we 
wszystkich biegach Mazowieckiej Pięt-
nastki. Dodatkowo ogromną niespodzian-
ką zarówno dla zawodników jak i kibiców 
był wielki tort, którego skosztowało po-
nad 300 osób, jak również konkurs z na-
grodami rozegrany wśród dzieci, młodzie-
ży, kibiców i zawodników.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli 
udział w biegu, kibicom i publiczności 
oraz wszystkim zaangażowanym w jego 
organizację i wsparcie, wszystkim spon-
sorom, darczyńcom i przyjaciołom Ogól-
nopolskich Biegów Ulicznych.

MOSiR, fot. Marek Łodyga

Warcabowy sukces Natalii Sadowskiej
Po słabszym początku (przegrana w pierwszej partii) lecz fantastycznym 
finiszu (wygrane 4 z 5 ostatnich partii) zawodniczka klubu MKS Mazovia 
Mińsk Mazowiecki Natalia Sadowska zdobyła srebrny medal Mistrzostw 
Świata Kobiet w warcabach 100-polowych, które odbyły się w chińskim 
Wuhan w dniach 12-23 maja 2015 r.
 1 miejsce zajęła Zoja Golubieva z Łotwy, a brązowy medal przypadł 
Oldze Kamycheevej z Holandii. Jest to pierwszy seniorski medal Mistrzostw 
Świata Natalii w karierze. Natalia wielokrotnie zdobywała medale Mistrzostw 
Świata w juniorkach, a także wygrała w 2013 roku Puchar Świata seniorek  
w Wageningen (Holandia).
 Medal oznacza dla Natalii także zdobycie tytułu Arcymistrzyni Między-
narodowej. Kolejną gratyfikacją jest fakt, iż w przyszłym roku odbędzie się mecz  
o Mistrzostwo Świata kobiet SADOWSKA - GOLUBEVA !!

Zapraszam na profil sekcji warcabowej Mazovii na facebooku:
https://www.facebook.com/MksMazoviaMinskMazowieckiSekcjaWarcabowa?fref=ts

Strona Mistrzostw Świata: http://wcw2015.fmjd.org/
Oficjalna strona PZWarc: http://warcaby.pl/

Łukasz Kosobudzki, źródło fot. http://wcw2015.fmjd.org/photos  
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W turnieju Coca Cola Cup 2015 na Mazowszu 
triumfuje drużyna Gimnazjum Miejskiego nr 1
 23 maja na boisku  warszawskiej 
Agrykoli  finał województwa mazowieckiego 
turnieju  piłki nożnej Coca Cola Cup 2015 nale-
żał do chłopców z Gimnazjum Miejskiego nr 1  
z Mińska Mazowieckiego.
 W sobotnim finale zagrali: Adrian 
Abelski (3a), Alan Gańko (3a), Konrad Biesiada 
(3a), Szymon Staska (3a), Mateusz Góras (3a), 
Mateusz Grudziński (2a), Marcin Kacprowicz 
(2a), Jakub Teodorski (2a), Michał Prasuła (1a). 
W poprzednich etapach drużynę wspierali rów-
nież Czarek Gańko (1a) i Łukasz Królak (1a). Do 
zwycięstwa drużynę prowadzili trenerzy Alan 
Grabek i Robert Stelmach.
 Mateusz Góras  został uznany najlep-
szym golkiperem finału wojewódzkiego.
 Na boisku nie brakowało emo-
cji, efektownych goli, bramkarskich parad  
i rywalizacji w duchu fair play. Rywalizacja stała 
na bardzo wysokim poziomie. Nasi piłkarze po-
konali GM3 z Wołomina (3:0), ZSP z Nowej Wsi 
(3:0), PG Białobrzegi (8:0), GPR z Warszawy (5:1)  
i w ostatnim meczu Gimnazjum nr 28  
z Warszawy (4:1).
 Coca Cola Cup to jeden z najwięk-
szych piłkarskich turniejów młodzieżowych  
w Polsce. Rozgrywany nieprzerwanie od 17 lat, 
co roku angażuje ok. 40 000 gimnazjalistów  
z całego kraju. Do  tegorocznej edycji zgłosiło 
się prawie 25 000 gimnazjalistów i ponad 14 
000 gimnazjalistek pragnących podążać drogą 

ambasadora Roberta Lewandowskiego – najlep-
szego obecnie polskiego piłkarza, w przeszło-
ści uczestnika Coca Cola Cup. Do rywalizacji  
o udział w krajowym finale stanęło 408 zespo-
łów z województwa mazowieckiego. W wielkim 
finale krajowym, który odbędzie się w czerw-
cu w Gdańsku, zagra 16 drużyn chłopięcych  

Zwycięstwo w Turnieju COCA-COLA CUP

i 16 dziewczęcych. Stawką jest wyjazd na obóz 
szkoleniowy do Madrytu, gdzie pod okiem pro-
fesjonalnych trenerów z zagranicy będą mieli 
okazję m.in. doskonalić swoje umiejętności 
piłkarskie.

Iwona Dróżdż, fot. z arch. ZSM nr1

W dniach 27 – 31 maja w Jesolo we Włoszech 
odbyły się XIX Mistrzostwa Świata Seniorów  
i XIII Mistrzostwa Świata Juniorów w Ta-
ekwon-Do ITF. W zawodach wzięło udział 
1019 zawodników z 52 krajów, w tym repre-
zentacja narodowa Polski.
 Reprezentacja Polski potwierdziła 
swoją dominującą pozycję na świecie przy-
wożąc z mistrzostw 40 medali: 8 złotych, 13 
srebrnych i 19 brązowych.
 Polacy zajęli 3 miejsce w general-
nej klasyfikacji medalowej mistrzostw, naszą 
kadrę wyprzedziły tylko reprezentacje Nowej 
Zelandii i Rumunii.
 Jednym z kadrowiczów reprezentu-
jących Polskę był zawodnik Mińskiego Klubu 
Sportowego TAEKWON-DO Karol Łuniewski – 
posiadacz stopnia mistrzowskiego II DAN.
 Selekcjonerzy reprezentacji Polski 
zdecydowali się wystawić Karola we wszyst-
kich konkurencjach zawodów, zarówno indywi-
dualnych jaki i drużynowych.
 Mińszczanin spisał się znakomicie 
zdobywając wraz z kolegami z drużyny Mistrzo-
stwo Świata w kategorii juniorów w konkuren-
cjach układów formalnych oraz walk, a także 
brązowe medale w konkurencjach technik 
specjalnych i testów siły. Indywidualnie Karol 
Łuniewski zdobył brązowy medal w walkach 
juniorów w kategorii do 75 kg.
 W drodze po drużynowe złoto  
w konkurencji układów formalnych Karol wraz 
z kolegami, pokonali po kolei drużyny Anglii, 
Włoch i Norwegii, a w konkurencji walk repre-
zentacje Słowenii, Norwegii, Rosji i Rumunii. 
W konkurencji walk indywidualnych, w pierw-
szej rundzie, wyeliminował reprezentanta Ir-
landii, a następnie zostawił w pokonanym polu 

reprezentantów Argentyny i Włoch, przegry-
wając nieznacznie dopiero półfinałową walkę 
z reprezentantem Ukrainy – późniejszym zdo-
bywcą Mistrzostwa Świata.
 Drużyna juniorów reprezentacji 
Polski, w której wystąpił mińszczanin, została 
najlepszą drużyną Mistrzostw Świata 2015.
Igor Koczyrkiewicz (MKS TKD Mińsk Maz): Bar-
dzo cieszymy się z osiągnięć Karola na mistrzo-
stwach. Z uwagą w naszym klubie śledziliśmy, 
dzięki Polskiemu Związkowi Taekwon-Do, rela-
cję internetową „na żywo” z zawodów – przez 
cały czas trwania imprezy mieliśmy zarówno 
podgląd na maty, gdzie rozgrywane były po-
szczególne konkurencje, jak i do raportów  

z wynikami. Po zeszłorocznym debiucie Karola 
na Mistrzostwach Europy byliśmy ciekawi jak 
teraz zaprezentuje się na tle najlepszych na 
świecie zawodników w tej kategorii wiekowej. 
Po wynikach widać, że Karol sprostał wyzwa-
niu. Jeszcze raz brawo! Liczymy w klubie na 
kolejne powołania dla niego. Niech jego wy-
stęp będzie też motywacją dla innych naszych 
zawodników.
 Karolowi gratulujemy występu na 
Mistrzostwach Świata i życzymy kolejnych po-
wołań do reprezentacji.

Igor Koczyrkiewicz,
fot. z arch. MKS TAEKWON-DO

Wielki sukces mińskiego TAEKWON-DO
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INFORMACJA
SMS-y o zadłużeniu

 Stosownie do § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli 
należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 656), wierzyciel może informować zobowiązanego - poprzez krótką wiadomość tekstową (SMS) - m.in. o upływie terminu 
zapłaty należności pieniężnych, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie 
należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych. 
 W związku z powyższym, Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki zamierza przystąpić do powiadamiania ludności  
w ww. sprawach. 
 Zatem, prosimy o kontakt wszystkich podatników, którzy podali swój numer telefonu w dokumentach złożonych  
w tut. Urzędzie, a nie chcą korzystać z takiej formy powiadomień oraz tych, którzy chcą z niej korzystać, a dotychczas nie podali 
numeru telefonu. 
 Kontaktować należy się poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki (pokój Nr 1 lub Nr 2 lub Nr 4) stosownego 
pisma, bądź przesłanie informacji na adres skrzynki poczty elektronicznej: podatki@umminskmaz.pl, bądź telefonicznie.
 Numery telefonów kontaktowych: 25 759-53-44,   25 759-53-70,   25 759 53 65,   25 759 53 66.  
        

Kierownik Referatu Dochodów
Mińsk Mazowiecki, 14.05.2015 r.               Krystyna Kulma 

Informacja o dyżurach 
Przedszkoli Miejskich 

w okresie wakacji 2015

1 - 10 lipca 2015r.
– Przedszkole Miejskie Nr 2 
  ul. Rodziny Nalazków 3
– Przedszkole  Miejskie Nr 5 
  ul. Konstytucji 3 Maja 11

Do PM Nr 2 w pierwszej kolejności przyj-
mowane będą dzieci uczęszczające do PM  
Nr 2, 4 i 6, a do PM Nr 5 – uczęszczające  
do PM Nr: 1, 3, 5.

13 - 31 lipca 2015r.
– Przedszkole Miejskie 
  Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 10
– Przedszkole Miejskie Nr 6 
  ul. Warszawska 250/81

Do PM Nr 3 w pierwszej kolejności przyj-
mowane będą dzieci uczęszczające do PM 
Nr 1, 3 i 5, a do PM Nr 6 – uczęszczające  
do PM Nr: 2, 4 i 6.

3 - 14 sierpnia 2015r.
– Przedszkole Miejskie Nr 1 
  ul. Kościuszki 22
– Przedszkole Miejskie Nr 4 
  ul. Tuwima 2

Do PM Nr 1 w pierwszej kolejności przyj-
mowane będą dzieci uczęszczające do PM  
Nr: 1, 3 i 5, a do PM Nr 4 – uczęszczające  
do PM Nr 2, 4 i 6.

Zainteresowani rodzice dzieci uczęszcza-
jących w roku szkolnym 2014/2015 do 
Przedszkoli Miejskich wszelkie formalności 
dotyczące zapisu dziecka załatwiają bezpo-
średnio w dyżurującej placówce.

Zapraszam do skorzystania z ofe-
rowanych przez przedszkola usług 
opiekuńczo – wychowawczych  
w okresie wakacyjnym.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski
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I N F O R M A C J A
 Informuję, iż w dniu 28 maja 2015 r. ustaliłem, a w dniu 1 czerwca  2015 r. podałem  do  publicznej  wiadomości   
wykaz  obejmujący  nieruchomość  lokalową  położoną  w  Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki 6 (lokal nr 8)  przeznaczoną 
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz otychczasowej najemczyni lokalu.
 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1   
na okres od dnia  1 czerwca 2015 r. do dnia 22 czerwca 2015 r.

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
 Zawiadamiam, że w dniu 28 maja 2015 r. ustaliłem, a w dniu 1 czerwca 2015 r. podałem do publicznej wiadomości 
wykaz obejmujący działkę gruntu nr 2339/4 o powierzchni 170 m 2 stanowiącą zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00079653/1 
własność Miasta Mińsk Mazowiecki, położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Błonie, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz wła-
ściciela nieruchomości przyległej oznaczonej numerami 2339/2, 2340 i 2342, w celu poprawienia warunków zagospodarowania 
tej nieruchomości.
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji  
3 Maja 1 od dnia 1 czerwca 2015 r. do dnia 22 czerwca 2015 r.

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

W dniu 12.05.2015r Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki podpisał z Województwem  
Mazowieckim umowę o dofinansowanie    projektu współfinansowanego ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pod nazwą:

Poprawa atrakcyjności turystycznej Mińska Mazowieckiego poprzez tworzenie  
kompleksowej oferty turystyczno-rekreacyjnej
Program:   Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013
Priorytet VI.
Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji
Działanie 6.2. 
Turystyka
Nr umowy:
RPMA.06.02.00-14-036/14-00 z dnia 12.05.2015r.
Poziom dofinansowania z EFRR: 43,81%
Projekt obejmuje między innymi następujące inwestycje:
- Przebudowa Placu przy MDK wraz z budowa oświetlenia i fontanny
- Budowa miejsc rekreacji  i aktywnego wypoczynku
- Urządzenie terenów zielonych – pl. Kilińskiego oraz  ul. 1 Maja wraz z wieżą ciśnień
- Toaleta miejska
W ramach projektu zaplanowano następujące działania:
- Druk przewodnika turystycznego
- Druk map i informatorów turystycznych
- Utworzenie punktów informacji turystycznej 
Szczegóły na stronie: http://www.minsk-maz.pl/218,fundusze-zewnetrzne.html

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego  
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego                                         
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Uchwały podjęte na V sesji Rady Miasta w dniu 25 maja 2015r. 
 
1. Uchwała Nr V.50.2015 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta  Mińsk  Mazowiecki wraz 
    ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2014r.
2. Uchwała Nr V.51.2015 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z tytułu wykonania budżetu za rok 2014 
3. Uchwała Nr V.52.2015 w sprawie wyrażenia zgody na rozwiązanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka 
    z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.
4. Uchwała Nr V.53.2015  w sprawie przyjęcia przez Miasto Mińsk Mazowiecki zadań w zakresie utrzymania czystości i porządku 
    na drogach powiatowych w Mińsku Mazowieckim.
5. Uchwała Nr V.54.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków 
   do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz zmian w Regulaminie 
   określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród za ich osiągnięcia 
   dydaktyczno – wychowawcze.
6. Uchwała Nr V.55.2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta.
7. Uchwała Nr V.56.2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015.
8. Uchwała Nr V.57.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015-2026
9. Uchwała Nr V.58.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego 
    zasobu miasta.
10. Uchwała Nr V.59.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie opłaty targowej. 

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.

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 Bur-
mistrza 
w środy od godz. 12.00 do 17.00 
w każdą pierwszą środę miesią-
ca przyjmowani są interesanci  
w sprawach związanych z gospodar-
ką 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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Z upływem bieżącego roku kończy się kadencja 
ławników sądów powszech-nych wybranych w 
2011 roku. W związku z tym obecnie rady gmin 
przystępują do wykonywania czynności zwią-
zanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem 
wyborów ławników sądowych na kadencję 
2016-2019.
 
Zgodnie z pismem Prezesa Sądu Okręgowego 
w Siedlcach z dnia 18 maja 2015 r. Nr A-0120-
2/15 – Kolegium Sądu Okręgowego w Siedlcach 
ustaliło, że  Rada Miasta Mińsk Mazowiecki 
powinna wybrać następującą liczbę ławników: 
- do Sądu Rejonowego w Mińsku Mazowieckim  
– 5, 
- do Sądu Okręgowego w Siedlcach – 7, w tym 
do orzekania w sprawach z zakresu prawa  
pracy – 1.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa 
pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba 
wykazująca szczególną znajomość spraw pra-
cowniczych.

Termin zgłaszania kandydatów na ławników 
na kadencję 2016-2019 przez uprawnione pod-
mioty upływa 30 czerwca 2015 r. o godz.16.00.
 
Zgłoszenia, które wpłyną do Rady Miasta po 30 
czerwca 2015 r., a także zgłoszenia, które nie 
spełnią wymagań formalnych – pozostawia się 
bez dalszego biegu, co Rada Miasta stwierdza 
w drodze uchwały. 
Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandyda-
tów jest niedopuszczalne.
 
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:
- posiada obywatelstwo polskie i korzysta  
z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
- jest nieskazitelnego charakteru,
- ukończył 30 lat, 
- jest zatrudniony, prowadzi działalność gospo-
darczą lub mieszka w miejscu kandydowania 
co najmniej od roku,
- nie przekroczył 70 lat,
- jest zdolny, ze względu na stan zdrowia,  
do pełnienia obowiązków ławnika,
- posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych  
i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od któ-
rych orzeczenia można żądać skiero-wania 
sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby 
zajmujące stanowiska związane ze ściganiem 
przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.

Ponadto nie można być ławnikiem jednocze-
śnie w więcej niż jednym sądzie.

 Zgodnie z przepisami określającymi tryb zgła-
szania radom gmin kandydatów na ławników 
– podmiotami uprawnionymi do zgłaszania 
Radzie Miasta kandyda-tów są: prezesi wła-
ściwych sądów, stowarzyszenia, inne organi-
zacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane 
na podstawie przepisów prawa, z wyłącze-
niem partii politycznych oraz co najmniej 50 
obywateli mających czynne prawo wyborcze, 
zamieszkujących stale na terenie gminy doko-
nującej wyboru. 

Kandydat na ławnika potwierdza wyrażenie 
zgody na kandydowanie własnoręcznym podpi-
sem w odpowiedniej rubryce karty.

Zgłaszanie kandydatów na ławników dokonuje 
się na karcie zgłoszenia, do któ-rej kandydat 
ma obowiązek dołączyć dokumenty, a które 
powinny być opatrzo-ne datą nie wcześniejszą 
niż 30 dni przed dniem zgłoszenia:

1) informację z Krajowego Rejestru Karnego 
dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowa-
dzone przeciwko niemu postępowanie o prze-
stępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub 
przestępstwo skarbowe,
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie 
był pozbawiony władzy rodzicielskiej a także, 
że władza rodzicielska nie została mu ograni-
czona ani zawieszona,
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, 
wystawione przez lekarza, o którym mowa  
w art. 55 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 
2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej fi-
nansowanych ze środków publicznych (Dz. U.  
z 2008 r. Nr 164, poz.1027, z późn. zm.), 
stwierdzające brak przeciwwskazań do wyko-
nywania funkcji ławnika,
5) dwa zdjęcia zgodne z wymaganiami stoso-
wanymi przy składaniu wniosku o wy-danie do-
wodu osobistego.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokona-
nego na karcie zgłoszenia przez stowarzysze-
nie, inną organizację społeczną lub zawodo-
wą, zarejestrowaną na pod-stawie przepisów 
prawa, dołącza się również aktualny odpis  
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub 
zaświadczenie potwierdzające wpis do innego 
właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące 
tej organizacji, opatrzone datą nie wcześniej-
szą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia. 

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokona-
nego przez obywateli dołącza się listę osób 
zawierającą: imię (imiona), nazwisko, numer 
ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamiesz-
kania i własnoręczny podpis każdej z 50 osób 
zgłaszających kandydata. Osobą uprawnioną 

do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia 
kandydata na ławnika przez obywateli jest 
osoba, której nazwisko zostało umieszczone 
jako pierwsze na liście.

Jeżeli zgłoszenia kandydatów nie będą speł-
niały wymagań formalnych, Rada Miasta po-
dejmie uchwałę o pozostawieniu ich bez dal-
szego biegu.

Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajo-
wego Rejestru Karnego oraz opłaty za badanie 
lekarskie i za wystawienie zaświadczenia le-
karskiego ponosi kandydat 
na ławnika.

Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu  
z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu 
lub zaświadczenia z innego właściwego reje-
stru lub ewidencji ponosi podmiot, którego 
dotyczy odpis lub zaświadczenie. 

Wybory ławników odbędą się najpóźniej  
w październiku 2015 roku.

Karty zgłoszeń kandydatów na ławników moż-
na odbierać, po czym wypełnio-ne składać  
w Biurze Rady Miasta Urzędu Miasta Mińsk Ma-
zowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój nr 116 
w godzinach pracy Urzędu Miasta.

Karty dostępne są również na stronie Biulety-
nu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki – www.bip.minsk-maz.pl.

Szczegółowe informacje dotyczące trybu zgła-
szania kandydatów można uzy-skać pod nr tel. 
(25) 759-53-39, (25) 758-33-35.

Kartę zgłoszenia wraz załącznikami  podmiot 
zgłaszający kandydata na ławnika lub kandy-
dat, który nie został wybrany na ławnika, po-
winien odebrać w nieprzekraczalnym terminie 
60 dni od dnia przeprowadzenia wyborów.  
W przypadku nieodebrania dokumentów w ter-
minie wyżej wskazanym, dokumentacja zosta-
nie znisz-czona w terminie 30 dni.

Przewodniczący Rady Miasta
/-/ Marian Makowski

Mińsk Mazowiecki, dnia 01.06.2015 r.

INFORMACJA
dotycząca trybu i terminu zgłaszania Radzie Miasta Mińsk Mazowiecki 

kandydatów na ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016 - 2019

Z PRACY RADY MIASTA
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