
3MIM grudzień 2012 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

W numerze:

Słowem wstępu

Z ŻYCIA MIASTA…- str. 4 – 9
- 90-lecie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dąbrówki
- Debata Społeczna - relacja
- V Integracyjny Koncert Mikołajkowy
- Otwarcie trybun na Orliku 
  w Szkole Podstawowej Nr 5 
- Michał Elwiro Andriolli zaślubiony
- Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego 
  na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną 
- Szybka Kolej Miejska
- Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS 
  oficjalnie otwarte
- III Gala Wolontariatu
- Halowy Turniej Piłki Nożnej pod patronatem 
  Burmistrza Miasta

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI
10 grudnia 2012 roku – str. 10

TEMAT NUMERU – str. 11
- Certyfikat „Gmina Fair Play” 2012 – certyfikowa-
na Lokalizacja Inwestycji w Mińsku

OŚWIATA – str. 12-13
- VII Powiatowy Przegląd Piosenki Nauczycielskiej
- Sympozjum Naukowe „Mechatronika XXI wieku” 
  w Zespole Szkół Zawodowych nr 2
- Dynamiczny koniec roku w mińskim hufcu

URZĄD MIASTA INFORMUJE – str. 14 - 16
- Zmiany w gospodarce odpadami komunalnymi
- Wydział Gospodarki Komunalnej
- Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta
- Wydział Gospodarki Przestrzennej 
  i Nieruchomości

POŁOWA KADENCJI SAMORZĄDU 
–  str. 17-20

SPRAWY SPOŁECZNE – str. 21
- „Praca z osobami chorującymi psychicznie”
- Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego

KULTURA – str. 22 - 27
- Koncert muzyki współczesnej Chóru Kameral-
nego i Oktetu Wokalnego „Manufaktura Dźwięku”
- Urodziny Daniela Gałązki z Zespołem
- Sukcesy miejskich pianistów 
- Z imprez MDK
- W Miejskiej Bibliotece Publicznej

SPORT – str. 28 - 33
- „Gramy, kibicujemy i siebie szanujemy” 
- Forum Klubów i Organizacji Sportowych
- Spotkanie w „Ringu”
- II Turniej Badmintona
- Mikołajkowe Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego 
  w pływaniu Amatorów 20+
- Dwie siostry i Judo
- Międzynarodowa Walhalla
- Mazurskie zgrupowanie Mińskiego Klubu Sporto-
wego TAEKWON-DO

ORGANIZACJE – str. 33
-  Oj!czysty I Turystyczny Zlot Krasomówców 
   z Powiatów Wschodniego Mazowsza

Szanowni Państwo,
 13 grudnia 2012 roku minęły dwa lata od dnia, 
w którym zostałem zaprzysiężony na Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki. Ten czas, będący również połową ka-
dencji Rady Miasta, to doskonały moment do dokonania 
podsumowań oraz przedstawienia Państwu planów dal-
szego działania władz miejskich. 
 Ostatnie dwa lata to okres intensywnych in-
westycji oraz znaczących zmian w różnych dziedzinach 
funkcjonowania miasta. Do największych osiągnięć na-
leży na pewno zaliczyć plac zabaw w parku nazwany 
„Ogrodem im. dr. Jana Huberta,” wspaniałą halę wido-
wiskowo – sportową przy ul. Kopernika, czy piękną i ele-
gancką salę ślubów w Pałacu Dernałowiczów. Do dyspozycji mieszkańców oddali-
śmy nowe miejsca parkingowe, a wśród nich niezwykle użyteczny „Parkuj i jedź”, 
wyremontowany Plac Dworcowy oraz płatny parking w centrum. O dodatkowe 
powierzchnie do parkowania wzbogaciły się ulice Kościuszki, Daszyńskiego i Spół-
dzielcza.  Z nowych nawierzchni drogowych mogą już cieszyć się mieszkańcy ulic 
Śniadeckich, Brzóski, Plater, Bratniej, Kazimierza III Wielkiego, Zacisze, Widok, 
Struga, Tatrzańskiej, Kusocińskiego, Berlinga, Konopnickiej, Mirosza, Łokietka  
i Szczepankowskiej. 
 Znaczne zmiany poczynione zostały w mińskiej oświacie. Utworzyli-
śmy nową Szkołę Podstawową nr 4 przy ul. Siennickiej, wyremontowano mocno 
wysłużonego „Kopernika”, zaś „Dąbrówce” przybyły nowe kuchnia i stołówka. 
Efektem skorzystania z rządowego projektu „Moje boisko – Orlik 2012” są kom-
pleksy sportowe przy Szkole Podstawowej nr 5 i Szkole Podstawowej nr 6. Wpro-
wadziliśmy dziennik elektroniczny, który potrafi SMS-em poinformować rodzica  
o absencji pociechy na lekcji, a unowocześniony nabór do przedszkoli odbywa się 
obecnie w pełni elektronicznie. 
 Organizowane z rozmachem festiwale 4 M i Festiwal im. Jana Himilsba-
cha, czy też coroczny Przegląd Piosenki im. Piotra Skrzyneckiego ukazały nowe 
kulturalne oblicze Mińska Mazowieckiego i przyciągają coraz większą publicz-
ność. Dzięki pełnemu wykorzystaniu Aquaparku z lodowiskiem ujawniają się nowe 
mińskie talenty w pływaniu i łyżwiarstwie, a otwarcie na organizacje sportowe 
promuje rozwój dyscyplin zespołowych. Z myślą o najuboższych rozpoczęliśmy  
budowę bloku socjalnego wspartą dotacją rządową. Wyremontowaliśmy również 
kilka budynków komunalnych, poprawiając standard życia wielu mińskim rodzi-
nom.
 Intensywnie pracując nad kolejnymi inwestycjami, staramy się nie za-
pominać o estetyce naszego miasta. To już kolejna zima, kiedy mogą Państwo 
zauważyć miłe dla oka świąteczne ozdoby na latarniach miejskich, a w wiosenno 
– letnim sezonie kwietniki.
 To dopiero połowa kadencji, a udało nam się naprawdę wiele zrobić. Nie 
spoczywamy na laurach. W trakcie realizacji są kolejne przedsięwzięcia. Budo-
wane są ulice Chochołowska, Leśna, Dźwigowa i Rudzkiego. Przed Pałacem Der-
nałowiczów powstaje nowy dziedziniec, a w okalającym go parku trwa moderni-
zacja głównej alei. Trwają prace nad projektem nowego budynku dla Przedszkola 
Miejskiego nr 5, który niewątpliwie poprawi komfort opieki nad najmłodszymi 
mińszczanami. 
 Na ostatniej sesji Rady Miasta, stosunkiem głosów 11 „za” i 10 „wstrzy-
mujących się”, przyjęto budżet na 2013 r. Zakłada on dalszy intensywny rozwój 
Mińska Mazowieckiego. Wiadomo już, że przy współudziale środków unijnych 
wyremontujemy miejskie targowisko i rozpoczęta zostanie budowa sali koncer-
towej przy Miejskiej Szkole Artystycznej. Miasto zakupi również nowoczesną au-
tomatyczną toaletę publiczną, która ustawiona zostanie w centrum miasta.  
 Drodzy Państwo, zarówno podziękowania, jak i słowa krytyki są waż-
nym elementem mojej służby mieszkańcom Mińska Mazowieckiego. Bo właśnie 
za służbę Państwu uważam swoją pracę na rzecz rozwoju miasta i poprawy wa-
runków życia jego mieszkańców. Żywię nadzieję, że wspólnymi siłami uczynimy 
nasze miasto jeszcze piękniejszym i nowocześniejszym, czego Państwu i sobie 
życzę.

Burmistrz Miasta  
Marcin Jakubowski
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90-lecie Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dąbrówki

21 listopada 2012 roku to data szczególna 
dla Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki 
w Mińsku Mazowieckim. Tego właśnie dnia 
odbyły się uroczystości wieńczące obcho-
dy 90-lecia jej istnienia.

O godzinie 8.30 cała społeczność szkol-
na zebrała się przed budynkiem Szkoły  
i w pochodzie, na którego czele znajdował 
się sztandar, podążyła w kierunku kościoła 
p.w. NMP. O godzinie 9.00 rozpoczęła się 
uroczysta Msza Święta, w której oprócz 
uczniów i wszystkich pracowników Szkoły, 
uczestniczyli zaproszeni goście. Liturgii 
przewodniczył ks. Paweł Cudny, a konce-
lebrowali ją: ks. Emil Parafiniuk – absol-
went „Dąbrówki”, który wygłosił piękną 
i bardzo ciekawą homilię o roli szkoły  
w życiu każdego człowieka, ks. Ryszard 
Woźniak – dyrektor Zespołu Szkół Sele-
zjańskich w Mińsku Mazowieckim oraz ks. 
Marek Widzyk – wicedyrektor tejże pla-
cówki oświatowej.

Po zakończeniu Mszy Świętej uroczystości 
jubileuszowe kontynuowane były w gma-
chu Jubilatki, do której udano się świą-
teczną kolumną. Wchodzący do Szkoły 
witani byli  serdecznie przez nauczycieli 
i uczniów Dąbrówki. Na Galę Jubileuszo-
wą przybyli między innymi: pan Marcin 
Jakubowski – Burmistrz Miasta Mińsk Ma-
zowiecki, pan Michał Nurzyński – przed-
stawiciel Sekretarza Stanu Ministerstwa 
Obrony Narodowej, Posła Ziemi Mińskiej 
– Czesława Mroczka,  pracownicy Urzędu 
Miasta,  przedstawiciele Rady Miasta, dy-
rektorzy mińskich szkół i placówek, lokalni 
przedsiębiorcy, emerytowani  nauczyciele 
oraz pracownicy szkoły, absolwenci, kadra 
pedagogiczna, pracownicy administracji 
i obsługi,  uczniowie oraz lokalne media 
i sympatycy szkoły. Wszyscy zebrani mo-
gli  zapoznać się  z historią Dwójki i jej 
dorobkiem oraz wpisać się  do księgi pa-
miątkowej.

Część oficjalna uroczystości rozpoczęła 
się recytacją wiersza Marcina Araźnego 
z klasy Vf,  laureata konkursu pod ha-
słem Moja Szkoła. Następnie Pan Dyrek-
tor Sławomir Domański dokonał powi-
tania zaproszonych gości i uczestników 
Jubileuszu oraz wygłosił słowo wstępne. 
Następnie wprowadzono  Sztandar Szko-
ły, po czym  zebrani wysłuchali hymnu 
państwowego w wykonaniu chóru szkol-
nego oraz recytacji wiersza. Kolejnym 
punktem Gali Jubileuszowej były prze-
mówienia.

Pierwszy głos zabrał Pan Dyrektor, póź-
niej kolejno ciepłe słowa kierowali za-
proszeni goście. Na zakończenie tej 
części akademii wszyscy zebrani wysłu-
chali pięknego wykonania piosenki pt. 
Tolerancja. Następnie, po raz pierwszy 
w historii Szkoły, wręczono statuetki  
Zasłużony dla Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim. 
Otrzymali je: Bogusława Bednarska, 

Rada Miasta Mińsk Mazowiecki, Zbigniew 
Grzesiak, Marcin Jakubowski, Jadwiga 
Frelak, Antoni Jan Tarczyński, Tomasz 
Paudyna, Antoni Tułodziecki, Renata 
Rokicka, Janina Baranowska oraz Teresa 
Murawska. Wyprowadzeniem Sztandaru 
Szkoły zakończona została część oficjal-
na Jubileuszu.

Kolejnym punktem Gali był koncert 
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca 
Dąbrówka, zespołu, który jest jedną 
z piękniejszych wizytówek Szkoły. Po 
wspaniałym i gromko oklaskiwanym 
występie wręczono nagrody laureatom 
konkursów zorganizowanych z okazji Ju-
bileuszu. W tej części akademii wszyscy 
zebrani mogli także obejrzeć insceni-
zację przygotowaną na podstawie tek-
stów opowiadań nagrodzonych w kon-
kursie literackim pt. Na dworze Mieszka 
i Dąbrówki, tańce przygotowane przez 
Duet oraz  piękny występ zespołu Mię-
dzy nami. Uroczystość zakończyła się 
wierszem Natalii Plewczyńskiej z klasy 
Vg, laureatki konkursu Moja Szkoła, po 
czym wszyscy goście zostali zaproszeni 
na poczęstunek.

Jubileusz  Dąbrówki poprzedzony długi-
mi i pracochłonnymi  przygotowaniami,  
angażującymi niemal całą społeczność 
szkolną, stał się okazją do przedstawie-
nia dorobku Szkoły oraz umożliwił spo-
tkanie wielu absolwentów, pedagogów, 
pracowników oraz sympatyków szkoły.

Beata Araźna
fot. z arch. Urzędu Miasta
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Prawie 200 osób zgromadziło się na auli 
widowiskowej Zespołu Szkół nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim, podczas zorganizowanej 
tam Debaty Społecznej. Mieszkańcy, sa-
morządowcy i przedstawiciele instytucji 
publicznych dzielili się swoimi spostrzeże-
niami na temat bezpieczeństwa publicz-
nego w różnych dziedzinach. Wszystkie 
postulaty, prośby, sądy i opinie przyjęto ze 
zrozumieniem. Na wiele pytań, dotyczą-
cych między innymi planowanych inwesty-
cji czy też bezpośrednich działań Policji, 
odpowiadał wyczerpująco Komendant Sto-
łeczny nadinspektor Mirosław Schossler. 
Wielokrotnie głos zabierał też Wojewoda 
Mazowiecki Jacek Kozłowski.

Po godzinie 16 na auli widowiskowej Ze-
społu Szkół nr 1 w Mińsku Mazowieckim, 
rozpoczęła się Debata Społeczna z miesz-
kańcami powiatu mińskiego. Z zapro-
szenia policjantów skorzystało szerokie 
grono zaangażowanych w kwestie bezpie-
czeństwa samorządowców, przedstawi-
cieli instytucji publicznych, psychologów, 
pedagogów i wiele osób prywatnych.

Podczas ponad dwugodzinnego spotka-
nia, policjanci mieli możliwość poznania 
obszarów, w których mieszkańcy pro-
ponują podjęcie działań zmierzających 
do poprawy bezpieczeństwa. Dziedziny,  
w których wypowiadali się przybyli na 
debatę goście, dotyczyły między innymi 
stworzenia rozwiązań, które poprawiły-
by bezpieczeństwo w ruchu drogowym, 
podjęcia działań w stosunku do sprawców 
przemocy w rodzinie, zadbania o wizeru-
nek Policji, szybką i zdecydowaną reakcję 
na zgłoszenie, przybliżenie mieszkańcom 

dzielnicowego, a także wiele innych doty-
czących codziennego życia w społeczno-
ściach, takich jak zakłócanie ciszy nocnej 
w rejonie lokali rozrywkowych.

Podczas Debaty Społecznej, na pytania 
mieszkańców odpowiadali goście spe-
cjalni, Komendant Stołeczny Policji nad-
inspektor Mirosław Schossler i Wojewoda 
Mazowiecki Jacek Kozłowski. Komendant 
kilkakrotnie podkreślał wagę debaty  
i jej znaczenie dla pogłębienia kontaktu 
z lokalnymi społecznościami, udzielając 
wyczerpujących odpowiedzi wszystkim 
zadającym pytania. Na zakończenie głos 
zabrał Starosta Miński Antoni Jan Tarczyń-
ski, który przekazał wiele ciepłów słów  
o lokalnej Policji, podkreślając dotych-
czasowe zaangażowanie funkcjonariu-
szy w poprawę bezpieczeństwa miesz-
kańców.

Debata Społeczna pokazała, że są jeszcze 
dziedziny, w który należy zwiększyć dzia-
łania, podjąć dodatkową współpracę z in-
nymi służbami czy też instytucjami, żeby 
mieszkańcy mogli powiedzieć, że miejsce 
w którym żyją i mieszkają jest naprawdę 
bezpieczne - pod każdym względem. To 
zadanie na dzisiaj i jutro, zadanie, które 
policjanci z Mińska Mazowieckiego będą 
realizować i starać się wypełnić swoje 
ustawowe obowiązki jak najlepiej, po to 
żeby zdobyć jeszcze więcej społecznego 
zaufania, ale też po to, żeby wizerunek 
policjanta, wynikał z dobrej współpracy 
ze społeczeństwem i skutecznej realiza-
cji wszystkich zadań, związanych z bez-
pieczeństwem publicznym.

D. Niezdropa 
fot. z arch. Urzędu Miasta

3 grudnia br. w auli Zespołu Szkół nr 1 im. 
Kazimierza Wielkiego odbył się V Integra-
cyjny Koncert Mikołajkowy. Organizatorzy 
imprezy  Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci 
Upośledzonych Umysłowo „Dzieciom Ra-
dość”  i Zespół Szkół Specjalnych w Igna-
cowie zapewnili wspaniałą zabawę mu-
zyczną, którą prowadził zespół BAHAMAS. 
Do zabawy wszystkich dzieci zachęcały 
żywe  maskotki misia i pieska oraz klow-
na na szczudłach. Wiele emocji wzbudziły 
występy cyrkowców:  iluzjonisty, ekwi-
librysty i pary fakirów, która dała popis 
wytrzymałości kładąc się na potłuczonym 
szkle, gwoździach i połykając pochodnie.                                                                                
Na zakończenie koncertu każde dziecko 
otrzymało słodki upominek od Mikołaja. 

W koncercie uczestniczyli wszyscy pod-
opieczni Stowarzyszenia „Dzieciom 
Radość” oraz zaproszeni uczniowie ze  
Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim,  

V Integracyjny Koncert Mikołajkowy

Janowie,  Kałuszynie, Dobrem, Szkoły 
Podstawowej nr 1, 2, 4, 5, 6   w Miń-
sku Mazowieckim, Specjalnego Ośrod-
ka Szkolno-Wychowawczego w Mińsku 
Mazowieckim oraz podopiecznych Ma-
zowieckiego Stowarzyszenia na Rzez 
Dzieci i Młodzieży  z Mózgowym Poraże-
niem Dziecięcym „Krok Dalej”, Stowa-
rzyszenia na Rzecz Osób Niepełnospraw-
nych Kubuś w Halinowie, Domu Pomocy 
Społecznej w Kątach , Warsztatów Te-
rapii Zajęciowej Caritas w Mińsku Ma-
zowieckim, Powiatowego Środowisko-
wego Domu Samopomocy w Mińsku Maz.                                                                                                                                     
Tak wspaniała impreza powstała dzięki 
dofinansowaniu z budżetu Powiatu Miń-
skiego, Miasta Mińsk Mazowiecki oraz 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji 
Osób Niepełnosprawnych. (red.)

fot. z arch. Urzędu Miasta

Debata Społeczna - relacja
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W piątek 23 listopada 2012 r. w Szkole 
Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim 
miało miejsce uroczyste otwarcie trybun 
sportowych przy kompleksie boisk Orlik. 
Warto podkreślić, że jest to pierwsze 
przedsięwzięcie zrealizowane z inicjaty-
wy lokalnej przy dużym zaangażowaniu 
Rady Rodziców.

 Uroczystość rozpoczęła dyrektor Ewa 
Szczerba, która powitała wszystkich za-
proszonych gości. Po wygłoszeniu  okolicz-
nościowych przemówień i podziękowań  od 
społeczności szkolnej, z którymi wystąpił 
przedstawiciel Samorządu Uczniowskie-
ago Miłosz Soroka, odbyło się poświęcenie  
nowych trybun oraz uroczyste przecięcie 
wstęgi. Tego symbolicznego gestu doko-
nali Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski, 
radny Jerzy Gryz, przewodnicząca Rady 
Rodziców przy Szkole Podstawowej nr 5 
Agnieszka Sado,  przewodnicząca Samo-
rządu Uczniowskiego Lena Olkowicz oraz 
dyrektor szkoły Ewa Szczerba.

Na zakończenie uroczystości został ro-
zegrany  towarzyski mecz  w piłkę nożną 
między drużynami najstarszych klas VI A  
i VI D. Młodym piłkarzom, w tym jednej 

zawodniczce, na nowo otwartych trybu-
nach kibicowali koledzy i koleżanki. Spo-
tkanie zakończyło się zwycięstwem klasy 
VI A, która wygrała 4:1.

Dyrekcja SP Nr 5
fot. z arch. Urzędu Miasta

Otwarcie trybun na Orliku w Szkole Podstawowej Nr 5

Michał Elwiro Andriolli zaślubiony 
Dnia 25 listopada obchodziliśmy kolej-
ną rocznicę zaślubin Elwiro Michała An-
driollego i Natalii Heleny Tarnowskiej.  
Z tej okazji Muzeum Ziemi Mińskiej 
przy współpracy z Fundacją Andriollego  
i PTTK w Mińsku Mazowieckim przygoto-
wało kostiumową inscenizację wydarzeń 
sprzed 137 lat. 

Inscenizacja „Zaślubiny Andriollego” 
odbyła się w historycznym rzymsko-
katolickim kościele parafialnym p.w. 
Narodzenia NMP w Mińsku Mazowiec-
kim, przy ul. Kościelnej 1, o godzinie 
17.00. Aktorami w tym przedstawieniu 
byli uczniowie, absolwenci i nauczycie-
le Zespołu Szkól Nr 1 w Sulejówku oraz  
Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych  
im. I.J. Paderewskiego w Sulejówku. Sce-
nariusz inscenizacji przygotowali oraz 
wyreżyserowali:

- Tomasz Jackiewicz – laureat ogólnopol-
skiego konkursu krasomówczego w Go-
lubiu-Dobrzyniu, student I roku filologii 
polskiej Uniwersytetu Warszawskiego, ab-
solwent LO w Sulejówku.

- Maciej Koszewski – laureat ogólnopolskie-
go konkursu krasomówczego w Golubiu-
Dobrzyniu, student I roku filologii polskiej 
Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyń-
skiego, absolwent LO w Sulejówku.

- Krystyna Pachnik – na-
uczycielka języka pol-
skiego w Gimnazjum nr 1 
i w Liceum Ogólnokształ-
cącym w Sulejówku Go-
ścinnie wystąpili Marcin 
Jakubowski Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki  
i Arkadiusz Śliwa Burmistrz 
Miasta Sulejówek. Zgro-
madzeni widzowie byli 
pod wrażeniem pięknej 
muzyki, która towarzy-
szyła przedstawieniu oraz 
strojów z epoki, w których 
wystąpili młodzi artyści. 
Dyrektor Muzeum Ziemi 
Mińskiej Leszek Celej już 
planuje jak uczcić kolejną 
rocznicę ślubu Elwiro Mi-
chała Andriollego, wybit-
nego artysty, związanego 
z naszym miastem. 

MZM
fot. z arch. Urzędu Miasta
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26 listopada został rozstrzygnięty Konkurs 
Plastyczny na kartkę świąteczną. Komi-
sja konkursowa przyznała jedną nagrodę 
główną, po trzy nagrody z miejscami: 1, 2 
i 3 w dwóch kategoriach wiekowych (I-III 
i IV-VI) oraz po pięć wyróżnień w każdej 
kategorii. Wręczenie nagród zwycięzcom 
i wyróżnionym oraz wręczenie drobnych 
upominków dla wszystkich, którzy wzięli 
udział w konkursie odbyło się 30 listopada 
2012 roku, o godz. 12.00 w Sali Kameral-
nej Miejskiego Domu Kultury. 

Wszystkim, którzy wzięli udział w konkur-
sie składamy serdeczne podziękowania 
oraz zachęcamy do udziału w następnych 
przedsięwzięciach. 

NAGRODA GŁÓWNA: 
Marta Obłoza – klasa V e, Szkoła Podsta-
wowa Nr 2 im. Dąbrówki

KATEGORIA I-III:
I miejsce: Adela Płochocka – klasa II e, 
Szkoła Podstawowa Nr 2
II miejsce: Zuzanna Wtulich – klasa II,  Ze-
spół Szkół Salezjańskich
III miejsce: Karolina Bodziony – klasa III, 
Świetlica Środowiskowa CARITAS

Wyróżnienia:
Jakub Sterczewski – klasa II e,
Amelia Walecka – klasa I c, Szkoła Podsta-
wowa Nr 2
Adrian Piotrowski – klasa I d, Szkoła Pod-
stawowa Nr 5
Alicja Rojek – klasa V c, Szkoła Podsta-
wowa Nr 6
Oliwia Zielińska – klasa I c, Zespół Szkół 
Miejskich Nr 1

KATEGORIA IV-VI:
I miejsce: Julia Szklanko – klasa V c, Ze-
spół Szkół Miejskich Nr 1
II miejsce: Julia Matejuk – klasa V a, Ze-
spół Szkół Miejskich Nr 1

III miejsce: Katarzyna Baranowska – klasa 
IV, Zespół Szkół Salezjańskich

Wyróżnienia:
Karol Górski – klasa VI a, Zespół Szkół 
Miejskich Nr 1
Justyna Reda – klasa V b, Szkoła Podsta-
wowa Nr 6
Martyna Patoka – klasa V e, Szkoła Pod-
stawowa Nr 2
Przemysław Komorowski – klasa V c, Ze-
spół Szkół Miejskich Nr 1
Anna Nowicka – klasa VI a, Zespół Szkół 
Miejskich Nr 1

Pozostali uczesnicy konkursu:
Zespoł Szkół Miejskich Nr 1
Aleksandra Makowska kl. II a
Tatiana Piwowar kl. I a
Oliwia Żera kl. VI a
Wiktoria Percyma kl. I c
Alicja Kożuchowska kl. I a
Patryk Zawada kl. I c
Damian Suproniuk kl. Ic
Szkoła Podstawowa Nr 2
Klaudia Tomporowska kl. II e
Natalia Krakowiak kl. II e
Łukasz Świątek kl. VI b
Joanna Chabrowska kl. VI a
Kinga Krasna kl. II b

Karolina Gałązka kl. IV e
Magdalena Grzelczak kl. VI f
Szkoła Podstawowa Nr 4
Karolina Wojdat kl. Ia
Jakub Niepiekło kl. I a
Patrycja Piotrkowicz kl. I
Karolina Labak kl. I b

Szkoła Podstawowa Nr 5
Roksana Pasieczna kl. III d
Agata Kustosz kl. II b
Bartłomiej Kotara kl. III a
Kamila Wnuk kl. II c

Szkoła Podstawowa Nr 6
Klaudia Paczkiewicz kl. V b
Wiktoria Głąbska kl. IV c
Julia Śliwa kl. IV c
Aleksandra Gańko kl. V b
Klaudia Wąsowska kl. IV c

Świetlica Środowiskowa CARITAS
Łukasz Witkowski kl. IV

Zespół Szkół Salezjańskich
Wiktoria Wiącek kl. II
Wiktoria Górska kl. II
Eliza Kaźmierczak kl. II

(red.)
fot. z arch. Urzędu Miasta

Rozstrzygnięcie Konkursu Plastycznego 
na Bożonarodzeniową Kartkę Świąteczną
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Od początku obecnej kadencji samorzą-
du Burmistrz Marcin Jakubowski zabiega 
o usprawnienie komunikacji z Warszawą 
poprzez doprowadzenie linii Szybkiej Ko-
lei Miejskiej do Mińska Mazowieckiego. 

W sprawę zaangażowały się również sa-
morządy gmin Mińsk Mazowiecki, Dębe 
Wielkie oraz Halinowa. Nasze starania 
spotkały się też z wolą współpracy ze stro-
ny Zarządu Transportu Miejskiego w War-
szawie. Pomyślnemu sfinalizowaniu tego 
przedsięwzięcia stanęły jednak na drodze 
postawione przez ZTM w Warszawie wa-
runki finansowe. Według wstępnych sza-
cunków wydłużenie wszystkich obecnych 
kursów linii S2 do Mińska Mazowieckiego 
pociąga za sobą wzrost kosztów o rząd 
wielkości 20 mln zł. Obsługa komunikacyj-
na SKM poza granicami administracyjnymi 
stolicy opłacana miałaby być ze środków 
gminnych w 40% ogólnego kosztu. Dodat-
kowo z budżetu Warszawy finansowano 
by cały przebieg linii podmiejskich na jej 
terenie. Uwzględniając podział kosztów, 
nasze miasto musiałoby wydać na obsługę 
SKM nawet 8 mln zł rocznie. Takie warun-
ki finansowe są absolutnie nie do przy-
jęcia zarówno przez Mińsk Mazowiecki, 
jak i pozostałe gminy powiatu mińskiego.  

O ile pozostałe problemy, takie jak ko-
rekta ofert i rozkładów innych przewoźni-
ków, czy brak dostępności odpowiedniej 
liczby taboru SKM, udałoby się zapewne 
rozwiązać, o tyle proponowane finanso-
wanie jest dla budżetu Mińska Mazowiec-
kiego po prostu nierealne.

Pomimo braku możliwości spełnienia 
przedstawionych warunków, władze mia-
sta Mińsk Mazowiecki są zdeterminowane 

w dążeniu do zwiększenia zasięgu funk-
cjonowania połączeń aglomeracyjnych. 
Dlatego też Burmistrz Marcin Jakubow-
ski zamierza nadal prowadzić negocjacje  
z ZTM Warszawa, jak również niezależnie 
od tego podjąć w najbliższym czasie roz-
mowy z Kolejami Mazowieckimi dotyczące 
dodatkowych bezpośrednich połączeń ko-
lejowych z Warszawą. Takie rozwiązanie 
mogłoby być alternatywą dla propozycji 
warszawskiej SKM-ki. (red.)

Szybka Kolej Miejska

 Centrum Obsługi Telefonicznej to do-
wód, że dla ZUS opinie i oczekiwania  
wyrażane przez Klientów nie są zbierane  
w celu zapełniania kolejnych segregato-
rów. Ponieważ Klienci oczekują od nas roz-
woju kanałów komunikacji, słowa zmieniły 
się w czyn i powołano właśnie COT - jed-
no miejsce gdzie Klienci mogą zadzwo-
nić, sprawdzić i wyjaśnić swoje sprawy  
w ZUS.

5 grudnia prezes ZUS, Zbigniew Der-
dziuk, w towarzystwie tak znamienitych 
gości jak posłowie na Sejm RP, Panowie  
Sławomir Piechota i Marek Plura, uroczy-
ście otworzył Centrum Obsługi Telefonicz-
nej ZUS obsługujące cały kraj, a zlokalizo-
wane w Mińsku Mazowieckim i Węgrowie,  
tj. na terenie działania siedleckiego 
Oddziału ZUS. W uroczystości otwarcia 
uczestniczyli przedstawiciele regional-
nych władz samorządowych i dyrektorzy 
oddziałów ZUS, w tym Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski.

COT to specjalna usługowa infolinia Za-
kładu Ubezpieczeń Społecznych, będąca 
jednym z elementów Platformy Usług 
Elektronicznych (PUE) ZUS. Można tu 
zasięgnąć zarówno informacji o charak-
terze ogólnym jak i w sprawach indy-
widualnych, np. o kwocie składek zgro-
madzonych na indywidualnym koncie. 
Za pośrednictwem COT można również 

zarezerwować wizytę w placówce ZUS,  
a nawet złożyć niektóre z udostępnianych 
przez Zakład wniosków, niewymagają-
cych podpisu elektronicznego. Przeka-
zanie jakichkolwiek spersonalizowanych 
wiadomości przez konsultantów COT po-
przedzone jest uwierzytelnieniem dzwo-
niącego klienta, który musi podać w tym 
celu specjalny identyfikator i PIN, nada-
wane przy okazji rejestracji własnego 
profilu na Platformie Usług Elektronicz-
nych. Konsultanci Centrum Obsługi Te-

lefonicznej dostępni są od poniedziałku 
do piątku w godzinach 8.00 - 18.00. Poza 
tymi godzinami, a także w weekendy, do 
dyspozycji klientów ZUS pozostaje Auto-
matyczny System Informacyjny COT.

801 400 987 - dla telefonów stacjonar-
nych

22 560 16 00 - dla telefonów stacjonar-
nych i komórkowych

Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS oficjalnie otwarte
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 Fot. z arch. UM 

13 grudnia 2012 roku o godzinie 17.00  
w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazo-
wieckim odbyła się III Gala Wolontariatu, 
podczas której wręczona została statuetka 
Wolontariusza Roku 2012 oraz statuetka za 
rozwój i promowanie wolontariatu Poma-
gam Pomagać 2012.

Najpierw głos zabrał Marcin Stefanowicz, 
koordynator Powiatowego Centrum Wolon-
tariatu w Mińsku, który otwierając uroczy-
stość i witając zebranych powiedział, że na 
terenie powiatu mińskiego potrzebne było 
miejsce, które  propagowałoby i wspierało 
rozwój wolontariatu. W 2009 roku, dzięki 
pomocy Powiatowego Centrum Pomocy 
Rodzinie udało się stworzyć Powiatowe 
Centrum Wolontariatu. Od tamtego czasu 
przeszkolonych zostało kilkuset wolontariu-
szy, którzy następnie z pomocą PCW nawią-
zali współpracę pomiędzy organizacjami 
i osobami, które potrzebowały wsparcia. 
Aby jednak wysiłek ten nie popadł w zapo-
mnienie trzeci już raz PCW zorganizowało 
Galę Wolontariatu służącą wyróżnieniu  
i docenieniu osób, które są zaangażowane 
w pomoc na rzecz innych.

Po tym krótkim wstępie nastąpiło rozdanie 
nagród. Statuetkę Wolontariusza Roku 2012 
otrzymał Bartłomiej Fetner, a wyróżnienia  
„Niezapominajka” z Kałuszyna oraz Pan 
Włodzimierz Dybek. Natomiast statuet-
kę Pomagam Pomagać 2012 odebrały Pani 
Anna Świątek oraz Pani Monika Tymińska, 
opiekunki Wolontariatu ,,Starszy Brat –Star-
sza Siostra” z Latowicza. Nagrody wręczy-
li Pan Janusz Zdzieborski, dyrektor PCPR  
w Mińsku Mazowieckim oraz Pan Krzysztof 
Płochocki, wicestarosta miński.

Następnie głos zabrali nagrodzeni . ,,To dla 
nas wielka satysfakcja i bardzo dziękujemy 
za docenienie tego, co robimy. Ale chciała-
bym podkreślić, że nasza praca nie byłaby 
możliwa, gdyby nie nasi podopieczni i spon-
sorzy, którzy nas wspierają. Staramy się  
w naszym środowisku lokalnym zaszczepiać 
jak najwięcej dobra i chęci pomocy innym. 
Każdy gdzieś się spieszy, ma swoje sprawy, 
ale warto dostrzec drugiego człowieka, 
który czasem potrzebuje po prostu dobre-
go słowa, uśmiechu i zwykłego, ludzkiego 
gestu solidarności” – powiedziała Monika 
Tymińska. Bartłomiej Fetner  dziękował za 

wyróżnienie i obiecywał, że będzie jeszcze 
ciężej pracował. Natomiast Pan Włodzi-
mierz Dybek podkreślił w imieniu wszyst-
kich wolontariuszy, że nie pomagają oni  
innym dla jakiegokolwiek splendoru, lecz  
z potrzeby serca, bo daje to olbrzymią sa-
tysfakcję. ,,Myślę, że wszyscy potraktuje-
my, zarówno statuetki, jak i dyplomy, jako 
argument do bardziej intensywnej pracy 
dla wszystkich potrzebujących w Mińsku, 
gdyż powinniśmy kochać to miasto i ludzi, 
którzy w nim mieszkają” – podkreślił. Pod-
czas gali można było również obejrzeć pre-
zentację multimedialną podsumowującą 
działania PCW za rok 2012.

Po oficjalnej części odbyła się część arty-
styczna, w której udział wzięli Kabaret ,,Po-
dobny Do Mnie” z Warszawy w programie 
„Książki, filmy i lasery” oraz po raz drugi na 
gali grał zespół ,,Muzyka Końca Lata”.

M. Tymińska

III Gala Wolontariatu

Za nami kolejna sportowa niedziela  
w pięknej, nowoczesnej hali Zespołu Szkół 
Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim. 
 
Osiem drużyn, dobry futbol, wielkie emo-
cje, grad bramek i  sportowa rywalizacja 
- tak w skrócie można opisać zmagania 
piłkarzy rocznik 1999 podczas Halowego 
Turnieju Piłki Nożnej, który odbył się 16 
grudnia 2012 roku. Honorowy patronat 
nad Turniejem objął pan Marcin Jakubow-
ski - burmistrz naszego miasta. 
Młodzi zawodnicy stworzyli znakomi-
te widowisko, nie brakowało zaciętych 
pojedynków i pięknych bramek. Mińsk 
reprezentowali głównie chłopcy z klasy 
sportowej Gimnazjum Miejskiego nr 1 
wchodzący w skład drużyny MOSiR-u, któ-
rej trenerem jest pan Robert Stelmach. 
W organizację zawodów aktywnie włączy-
li się Rodzice chłopców z klasy sportowej 
GM1, którym składamy bardzo serdeczne 
podziękowanie.  

Tuż po zakończeniu zmagań organizato-
rzy Turnieju wręczyli zawodnikom pa-
miątkowe dyplomy oraz albumy o Mińsku 
Mazowieckim. Dla najlepszych graczy 
Burmistrz Miasta ufundował wspaniałe 
puchary, medale i statuetki. Dekoracji 
zwycięzców dokonał pan Andrzej Rysza-
wa – przedstawiciel Urzędu Miasta i pan 
Tomasz Ciechański – dyrektor ZSM nr 1.

Klasyfikacja końcowa Halowego Turnieju Piłki 
Nożnej:
1 miejsce – MOSiR Mińsk Mazowiecki I

2 miejsce – UKS 1 Węgrów I
3 miejsce – MOSiR Mińsk Mazowiecki II
4 miejsce – PKS Radość I
5 miejsce – ORZEŁ Unin
6 miejsce - PKS Radość II
7 miejsce - UKS 1 Węgrów II
8 miejsce – DROMOS Sokołów Podlaski
Wyróżnieni zostali:
Król Strzelców – Łukasz Bogusz  (7 celnych 
goli), MOSiR Mińsk Mazowiecki
Najlepszy piłkarz – Adrian Abelski, MOSiR Mińsk 
Mazowiecki
Najlepszy bramkarz – Mateusz Góras, MOSiR 
Mińsk Mazowiecki
Uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy  
i zapraszamy na następną edycję Halowe-
go Turnieju Piłki Nożnej w Zespole Szkół 
Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim.  

Halowy Turniej Piłki Nożnej pod patronatem Burmistrza Miasta

Iwona Dróżdż
wicedyrektor ZSM nr 1 

fot. z arch. ZSM nr1

Z ŻYCIA MIASTA
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Z PRAC RADY MIASTA

• Uchwała Nr XXV/245/12 w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013;
• Uchwała Nr XXV/246/12 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata  

2013-2028;
• Uchwała Nr XXV/247/12 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Mińsk Mazowiecki;
• Uchwała Nr XXV/248/12 w sprawie podziału Miasta Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic 

i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu;
• Uchwała Nr XXV/249/12 w sprawie zmiany uchwały Nr XV/131/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  

12 stycznia 2012 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Mińsk Mazowiecki;
• Uchwała Nr XXV/250/12 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012;
• Uchwała Nr XXV/251/12 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżeto-

wego 2012;
• Uchwała Nr XXV/252/12 w sprawie Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Ma-

zowiecki;
• Uchwała Nr XXV/253/12 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których 

nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne;
• Uchwała Nr XXV/254/12 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalny-

mi oraz stawek opłat;
• Uchwała Nr XXV/255/12 w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodaro-

wanie odpadami komunalnymi;
• Uchwała Nr XXV/256/12 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpada-

mi komunalnymi;
• Uchwała Nr XXV/257/12 w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
• Uchwała Nr XXV/258/12 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń 

wodociągowych i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim 
na lata 2011-2016;

• Uchwała Nr XXV/259/12 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2013 rok;
• Uchwała Nr XXV/260/12 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stalych Rady Miasta na 2013 rok;
• Uchwała Nr XXV/261/12 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Mińsk Mazowiecki na 2013 rok;
• Uchwała Nr XXV/262/12 w sprawie wezwań Państwa Anny Ładno-Łąpieś, Mirosława Kluczyńskiego, Małgorzaty 

Plichty i Bogdana Żółkowskiego do usunięcia naruszenia prawa uchwałą Nr XXIV/194/12 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki;

• Uchwała Nr XXV/263/12 w sprawie wezwań Państwa Anny Ładno-Łąpieś, Mirosława Kluczyńskiego, Małgorzaty 
Plichty i Bogdana Żółkowskiego do usunięcia naruszenia prawa uchwałami Nr XII/91/11 i Nr XXIV/194/12 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki.

UCHWAŁY PODJĘTE NA SESJI RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 
dnia 10 grudnia 2012 roku

Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał są dostępne na stronie internetowej BIP  Urzędu Miasta 
www.minskmaz.bip-gov.info.pl w zakładce  Uchwały rady Miasta oraz w Biurze Rady Miasta pok. 115 w Urzędzie 
Miasta.

Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że korespondencję do Radnych Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
można kierować na adres e-mail:radamiasta@umminskmaz.pl 

lub Rada Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki
W sprawach dotyczących Rady Miasta można kontaktować się również pod nr. tel.: 

(25) 758 33 35, 759 53 39.
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7 grudnia 2012 roku w Sali Kongreso-
wej Pałacu Kultury i Nauki w Warsza-
wie podczas uroczystej Gali Finałowej 
odbyło się wręczenie nagród dla gmin 
będących tegorocznymi laureatami 
konkursu „Gmina Fair Play” Certyfiko-
wana Lokalizacja Inwestycji 2012.

Konkurs „Gmina Fair Play” jest inicja-
tywą skierowaną do tych samorządów, 
które dbając o interesy społeczności 
lokalnych stwarzają na swym terenie 
możliwie najlepsze warunki dla rozwoju 
działalności gospodarczej i inwestycyj-
nej. Podstawowym celem konkursu jest 
popularyzowanie etyki, przejrzystości 
procedur oraz postaw godnych naśla-
dowania, sprzyjających podejmowaniu 
przedsięwzięć inwestycyjnych. 

Konkurs organizowany jest przez Insty-
tut Badań nad Demokracją i Przedsię-
biorstwem Prywatnym a afiliowany przy 
Krajowej Izbie Gospodarczej. Projekt 
prowadzony jest pod patronatem Mar-
szałków oraz Wojewodów.

Tegoroczny konkurs „Gmina Fair Play” 
przebiegał w dwóch etapach. W pierw-
szym etapie gminy wypełniały ankie-
tę konkursową, w której znalazły się  
informacje o charakterze ekonomicznym, 
wysokości dochodów i wydatków gmi-
ny, liczbie zatrudnionych pracowników  
w Urzędzie Gminy, prowadzonych inwe-
stycjach, dostępie do infrastruktury tech-
nicznej, organizacji obsługi przedsiębior-
ców i inwestorów, zaś w drugim etapie 
przeprowadzany był audyt certyfikacyjny 
połączony z losowym badaniem inwesto-
rów działających na terenie gminy.

Ostatecznie Kapituła Konkursu wyłoniła 
65 gmin, które spełniły wymagania kon-
kursu i przeszły pozytywnie procedurę 
weryfikacyjną uzyskując tym samym ty-
tuł i certyfikat „Gmina Fair Play” 2012 
– Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji. 
Wśród nich znalazło się Miasto Mińsk 
Mazowiecki, które otrzymało certyfikat 
w kategorii średnie miasto. Certyfikat 
z rąk Mieczysława Bąka – prezesa Insty-
tutu Badań nad Demokracją i Przedsię-
biorstwem Prywatnym oraz Andrzeja 
Arendarskiego – prezesa Krajowej Izby 
Gospodarczej odebrał Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski.

Certyfikat „Gmina Fair Play” 2012 
- Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji
w Mińsku

Dominika Poboży 
Fot. z arch. Biura konkursu „Gmina 
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Sympozjum Naukowe 
MECHATRONIKA XXI WIEKU 
w Zespole Szkół Zawodowych 
nr2 im. Powstańców Warszawy

SYMPOZJUM NAUKOWE Z POLI-
TECHNIKĄ WARSZAWSKĄ I WOJ-
SKOWĄ AKADEMIĄ TECHNICZĄ  
W ZEPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH 
NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY

W dniu 4.12.2012r odbyło się po raz dru-
gi Sympozjum Naukowe „Mechatronika  
w technice XXI wieku”.  Sympozjum było 
zorganizowane przez mgr inż. Michała Abra-
mowskiego z Zespołu Szkół Zawodowych nr 
2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazo-
wieckim, dr inż. Krzysztofa Szczurowskiego 
z Instytutu Pojazdów Wydziału Samochodów 
i Maszyn Roboczych Politechniki Warszaw-
skiej i mgr inż. Kamila Sybilskiego z Katedry 
Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wojsko-
wej Akademii Technicznej.

Sympozjum rozpoczął Tomasz Płochocki, dy-
rektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 
Powstańców Warszawy. W części oficjalnej 
przywitał zgromadzonych gości, Przewod-
niczącego Komisji Oświaty Powiatu Miń-
skiego p. Daniela Milewskiego oraz zastęp-
cę Naczelnika Wydziału Oświaty Promocji  
p. Urszulę Sorokę, prowadzących Sympo-
zjum oraz uczniów uczestniczących w spo-

Oj, działo się, działo!!! 
23 listopada 2012 r. w MDK w Mińsku Mazo-
wieckim odbył się VII Powiatowy Przegląd Pio-
senki dla Nauczycieli (albo, jak wolą niektó-
rzy- Piosenki Nauczycielskiej) organizowany  
z inicjatywy Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazo-
wieckim, a którego współorganizatorem jest 
MDK. Patronat nad imprezą, już od siedmiu 
lat, sprawuje Starosta Miński, patronat me-
dialny- również od siedmiu lat – „ Co słychać” 
MEDIAL Piątkowski. PRASA.INTER-WIZJA.
 Sponsorami, którzy zapewnili nagrody dla 
uczestników Przeglądu, byli: Starosta Miński 
Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT, Od-
dział Związku Nauczycielstwa Polskiego w Miń-
sku Mazowieckim. 
 Poczęstunek dla uczestników i gości imprezy 
sponsorowała firma cateringowa LIBDAR, Fir-
ma Handlowo Usługowa VIDOM, Studium Języ-
ków Obcych w Mińsku Mazowieckim
W tym roku, jak w sześciu poprzednich latach, 
przede wszystkim nie zawiodła publiczność. 
Widok wypełnionej po brzegi Sali Koncertowej 
wprost uskrzydlił organizatorów i uczestników 
Przeglądu i utwierdził ich w przekonaniu, że 
ta cykliczna impreza ma swoich stałych wielbi-
cieli, bawi i zachęca do zabawy, zatem ma sens 
i na wiele lat wpisała się w kalendarz imprez 
powiatowych. 
    A oprócz wiernych fanów imprezy i nowych 
jej zwolenników, występy pedagogów podzi-
wiali znamienici goście: Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki pan Marcin Jakubowski, 
wicestarosta Krzysztof Płochocki, pani Emi-
lia Piotrkowicz - Naczelnik WydziałuOświaty 
i Promocji Starostwa Powiatowego w Mińsku 
Mazowieckim, Prezes Oddziału ZNP w Mińsku 
Mazowieckim pan Stanisław Mejszutowicz, 
dyrektorzy placówek oświatowych z miasta  
i powiatu mińskiego, przedstawiciele prasy 
lokalnej.
  Konferansjerami, jak co roku, byli pani Mał-
gorzata Sulewska – pracownik MDK i Tomasz 
Płochocki- Dyrektor ZSZ nr 2 w Mińsku Mazo-
wieckim. To oni spajali całość występu, na-
wiązywali kontakt z publicznością i ułatwiali 
występy zespołów.
   Trudno opisać, co działo się w kuluarach 
Przeglądu- uczestnicy witali się jak starzy 
przyjaciele, pomagali sobie we wkładaniu 
kostiumów, wspierali drobnymi rekwizytami, 
za sceną najgłośniej bili brawo występującym 
rywalom, a tak naprawdę kolegom. Zdrowa 
rywalizacja na tej imprezie skłania bowiem 
do podnoszenia poziomu własnych występów 
a nie do deprecjonowania innych uczestników 
Przeglądu.

  A wyobraźnia i inwencja 
uczestników Przeglądu jest 
nieograniczona: własnoręcz-
nie szyte stroje, „za grosze 
produkowane” rekwizyty, 
oryginalna choreografia,  
teksty pisane przez nauczy-
cieli- zawsze odnoszące się 
do aktualnej sytuacji środo-
wiska- bawią, ale i skłaniają 
do refleksji. 
  Po raz pierwszy w Przeglą-
dzie wzięły udział Panie z Ze-
społu Szkolno- Pedagogiczne-
go im. Konstantego Laszczki 
w Dobrem- ależ był to debiut: 

liryka połączona z dużą dozą humoru- publicz-
ność wprost oszalała z zachwytu, więc trema, 
jaka towarzyszy debiutantom, szybko zniknęła 
i …no i…” dziewczyny dały czadu”
 Występy: Centrum Kształcenia Zawodowego  
i Ustawicznego w Mińsku Mazowieckim 
 ( niech żałuje, kto nie widział i nie słyszał to-
warzystwa „bezdomnych”), Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Okuniewie ( ależ to są baby: 
talent w układaniu tekstów i profesjonalizm 
wykonania wprost powalają z nóg),  Zespołu 
Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 
( no takiego występu nie powstydziłby się ża-
den profesjonalny zespół) i występ, jak zwykle 
profesjonalnego, doskonałego Zespołu Szkół  
im. Hipolity i Kazimierza Gnoińskich w Sien-
nicy. 
  No i na koniec słówko „ o Naszych” Nauczy-
cielach- a właściwie brak słów: niby harcerska 
drużyna, ognisko, kiełbaski!!!, mnóstwo zaba-
wy, śmiechu, a u niektórych widzów, kręcąca 
się w oku łezka, burza braw, wspólny śpiew, 
gromki śmiech- to nagroda, której warto po-
święcić czas na przygotowania i, mimo tremy, 
stanąć na scenie w świetle reflektorów.  Ci, 
którzy nie znaleźli czasu, by się z nami bawić, 
niech żałują- na ‘otarcie łez” mogą obejrzeć 
zdjęcia i film z Przeglądu i już dziś zarezerwo-
wać sobie miejsca na widowni, by podziwiać 
przyszłoroczny VIII Przegląd Piosenki.
 Do zobaczenia za rok!!!

P. Mariola Piwek
fot. z arch.ZSZ Nr2

VII POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI NAUCZYCIELSKIEJ
POD PATRONATEM STAROSTY MIŃSKIEGO
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„Dynamiczny 
koniec roku 
w mińskim hufcu…”
W dniu 30 października  2012r. w świetli-
cy 7-19 Hufca Pracy w Mińsku Mazowiec-
kim odbyły się zajęcia, przeprowadzone 
przez doradców zawodowych z Centrum 
Edukacji i Pracy Młodzieży w Siedlcach. 
Głównym celem  spotkania było doinfor-
mowanie uczestników, kończących trzecią 
klasę gimnazjum w zakresie możliwości 
kształtowania kariery zawodowej. Młodzi 
ludzie są w trakcie nauki zawodu, która 
dobiegnie końca w czerwcu. Wówczas 
młodzież  stanie przed dylematem- Co 
dalej? Prowadzące zajęcia Ewa Zawadzka-
Kozak, Małgorzata Stefańska dwoiły się  
i troiły, by sprostać oczekiwaniom mło-
dzieży, która chciała uzyskać odpowiedzi 
na nurtujące ją pytania, związane z kre-
owaniem ścieżki zawodowej. Uczestnicy 
z zainteresowaniem śledzili prezentację 
multimedialną, dotyczącą specyfiki za-
wodów, najbardziej poszukiwanych przez 
pracodawców. Powodzeniem cieszyły się 
także  rozmowy indywidualne, podczas 
których młodzież mogła uzyskać infor-
macje dotyczące  wyboru dalszej drogi 
zawodowej. 

Kiedy już się wie jaki zawód wybrać moż-
na w ramach rozrywki wybrać się do te-
atru.. Czternaścioro uczestników z 7-19 
HP w Mińsku Mazowieckim wzięło udział 
w wycieczkach do teatru Studio Buffo  
w Warszawie, na musical „Metro” i „Ro-
meo i Julia”. Przedsięwzięcie to było 
możliwe tylko i wyłącznie dzięki młodzie-
ży z Klubu Aktywnych, która w konkursie 
ogólnopolskim na najlepszą inicjatywę 
samorządową pt. „Aktywność - dobry 
wybór” zajęła w bieżącym roku pierwsze 
miejsce.

Dynamiczne spektakle w których śpiew, 
taniec i słowo mówione były okraszone 
piękną muzyką oraz efektami świetl-
nymi był impulsem do przemyśleń  nad 
własnymi wyborami życiowymi naszych 
podopiecznych. Młodzież po zakończeniu 
jednego z przedstawień otrzymała od ar-
tystów plakat z okazji 20 -lecia  „Metra” 
z autografami wykonawców i dedykacją 
dla OHP.

Zbliżające się święta to czas kiedy myśli 
się nie tylko o swoich bliskich, ale także 
o potrzebujących. Uczestnicy 7-19 Hufca 
Pracy w Mińsku Mazowieckim w odpo-
wiedzi na apel o pomoc z Powiatowego 
Centrum Pomocy Rodzinie przez cały rok 
szkolny 2011/2012 zbierali nakrętki, któ-
re mają być przekazane pod koniec listo-
pada 2012 r. Pieniądze z ich sprzedaży 
mają być przeznaczone na zakup wózka 
inwalidzkiego dla jednego podopiecznych 

PCPR -u. Inicjatorami zbierania nakrętek 
dla PCPR – u były uczennice z klasy III j: 
Ewelina Paczkowska i Patrycja Lademan.
W Powiecie Mińskim jest zwyczaj, ze 
wszyscy Wójtowie i Burmistrzowie raz 
na kwartał  spotykają się na Konwencie 
i omawiają istotne problemy swoich re-
jonów.

11 grudnia 2012r. gościem na takim spo-
tkaniu, na zaproszenie Wójta Gminy La-
towicz pana Bogdana Świątek – Górskie-
go, była Urszula Ozga, komendant 7-19 
Hufca Pracy w Mińsku Mazowieckim.  Ur-
szula Ozga zaprezentowała ofertę hufca 
dla młodzieży z terenu powiatu. Był to 
moment kiedy można było  przedstawić 
sukcesy uczestników hufca,  zapoznać ze 
specyfiką funkcjonowania młodych ludzi 

w OHP. Komendant hufca w prezentacji 
omówiła zawody w jakich młodzież zdoby-
wa wiedzę praktyczną, podział uczestni-
ków z poszczególnych gmin, absolwentów 
z poszczególnych miejsc zamieszkania na 
przestrzeni czterech lat. Zaprezentowa-
ła pracodawców, z którymi współpracuje 
jednostka. Poprosiła Wójtów i Burmi-
strzów  do przeanalizowania z pedagoga-
mi sytuacji uczniów w wieku 15 – 18 lat  
i zachęciła do kontynuowania nauki w 
OHP, które stoi otworem dla wszystkich 
chętnych. Zapraszamy do odwiedzenia 
naszej placówki, odpowiemy na wszystkie 
pytania i wątpliwości dotyczące kształce-
nia zawodowego młodzieży.

Na koniec Urszula Ozga w imieniu wła-
snym, pracowników oraz młodzieży OHP 
złożyła wszystkim obecnym życzenia 
świąteczne, które kierujemy także do 
wszystkich czytelników MIM-U -Szanowni 
Państwo! Spokojnych Świąt i Wszystkiego 
Dobrego w Nowym Roku!

Autor – Sylwia Biardzka 
fot. z arch. OHP

tkaniu, po czym oddał głos dr inż. Krzysz-
tofowi Szczurowskiemu, kierownikowi 
Laboratorium Mechatroniki Instytutu Pojaz-
dów wydziału Samochodów i Maszyn Robo-
czych Politechniki Warszawskiej.

Pani mgr inż. Aleksandra Waszczuk-Młyńska 
doktorant poinformowała uczniów Zespołu, 
przedstawiła prezentację, czym zajmuje się 
koło naukowe sportów motorowych, gdzie 
duże zainteresowanie wzbudziły tworzo-
ne pojazdy m.in. Fiat Seicento 1.3 Turbo  
o mocy 206KM. Spore zainteresowanie 
wzbudziło najstarsze na wydziale koło na-
ukowe mechaników pojazdów. Prezentowa-
ne projekty były nie mniej interesujące niż 
chociażby Formuła Student czy pojazd, któ-
ry jest w stanie przejechać ponad 300 km na 
jednym litrze paliwa.

Kolejna prezentację przedstawił doktorant 
mgr inż. Kamil Lubikowski. Tematem jego 
wykładu była Kogeneracja energii w pojaz-
dach. Pokazał jak przy pomocy ogniw Pel-
tiera odzyskać część energii pochodzącej 
z paliwa, której ponad 60% tracimy w wy-
niku wypromieniowania w postaci ciepła. 
Przedstawił realne projekty wykorzystania 
ogniw w życiu codziennym przez kolej lub 
przez pojazdy poruszające się po drogach. 
Jako ostatni z Wydziału SiMR prezentował 
doktorant mgr inż. Krzysztof Rokicki sposo-
by diagnostyki nowoczesnych silników spa-
linowych. Zaprezentował zbudowany przez 
studentów uniwersalny system diagnostyki 
sterowników pojazdów samochodowych, 
który jest w stanie zdiagnozować każdy po-
jazd posiadający sieć diagnostyczną OBDII.

Po przedstawicielach Politechniki Warszaw-
skiej głos zabrał mgr inż. Kamil Sybilski 
doktorant Katedry Mechaniki i Informatyki 
Stosowanej wydziału Mechanicznego Woj-
skowej Akademii Technicznej. Pan Kamil 
przedstawił krótko Katedrę Mechaniki i In-
formatyki Stosowanej, przekazał w bardzo 
ciekawy sposób to, czym zajmują się stu-
denci oraz pracownicy katedry czyli m.in. 
projekty oparte na analizie przy pomocy 
MES (metody elementów skończonych) uży-
wania programów CAD, przedstawił kilka 
problemów którymi się zajmowali studenci 
KMiIS WAT.

Po tak ciekawych wykładach dyr Tomasz 
Płochocki podziękował serdecznie gościom 
obecnym na spotkaniu, prowadzącym  
i uczniom za wielkie zainteresowanie. Poka-
zane zostały również możliwości skanera 3D 
przez mgr inż. Kamila Sybilskiego oraz mgr 
inż. Damiana Kołodziejczyka. Każdy z obec-
nych mógł podejść i przy pomocy skanera 
przenieść do komputera kształt trójwymia-
rowy dowolnego przedmiotu istniejącego  
w rzeczywistości leżącego na stanowisku 
badawczym.

Tym pokazem zakończyła się druga edy-
cja Sympozjum Naukowego „Mechatronika  
w technice XXI wieku”, na IV kwartał 2013 
roku już jest planowana kolejna edycja 
Sympozjum z Wyższymi Uczelniami Tech-
nicznymi.

T. Płochocki
fot. z arch.ZSZ Nr2
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Rewolucyjne zmiany w gospodarce 
odpadami komunalnymi.

                  Uchwalona przez Sejm ustawa  
z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie usta-
wy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminie oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), któ-
ra weszła w życie z dniem 1 stycz-
nia 2012r., wprowadza rewolucyjne 
zmiany w zasadach gospodarowania 
odpadami komunalnymi poprzez na-
łożenie na gminy obowiązku gospo-
darowania powyższymi odpadami.

System musi wejść w życie od 1 lip-
ca 2013 roku.

          Prowadzona dotychczas  
w Polsce gospodarka odpadami była 
mało skuteczna. Brakuje systemu 
recyklingu, rośnie masa odpadów 
składowanych na składowiskach. To 
problem bliski życia codziennego 
nas wszystkich, bo każdy przyczynia 
się w jakiś sposób do powstawania 
odpadów. Zbliżający się termin re-
alizacji zobowiązań wspólnotowych 
uświadamia, że sprawa jest poważna 
i wymaga szybkiego rozwiązania.

Jak nowy system będzie działać od 
strony mieszkańca?

            Wszystkie odpady od miesz-
kańców będzie odbierać Miasto,  
a wszyscy właściciele nieruchomo-
ści będą płacili odpowiednią opłatę. 
Taniej będzie jeśli śmieci posegregu-
jemy niż jeśli wrzucimy do jednego 
worka. Urząd Miasta jest w trakcie 
prowadzenia analizy metod oblicza-
nia stawki za odbiór odpadów. Staw-
kę na wniosek Burmistrza uchwali 
Rada Miasta. By wprowadzić system, 
Radni muszą przyjąć szereg obliga-
toryjnych uchwał, między innymi 
dotyczące: wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, projektu regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Mińsk Mazowiecki,  
w sprawie szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbierania odpadów komu-
nalnych, w sprawie terminu, często-

tliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, w sprawie wzoru deklaracji,  
w sprawie określenia stawek opłat 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

            Właściciele nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy zo-
bowiązani będą do uiszczania opła-
ty. Opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi będzie stanowić 
iloczyn ustalonej przez gminę stawki 
opłaty oraz:

1) liczby mieszkańców zamieszkują-
cych daną nieruchomość, albo
2) ilości zużytej wody z danej nieru-
chomości, albo
3) powierzchni lokalu mieszkalnego.

        Rada Miasta może uchwalić 
tylko jedną stawkę opłaty za gospo-
darowanie odpadami komunalnymi  
od gospodarstwa domowego. Decy-
zja w sprawie wyboru jednej z ww. 
metod należy do kompetencji Rady 
Miasta oraz musi być niezwłocznie 
podana do publicznej wiadomości.

         Po wprowadzeniu nowego sys-
temu mieszkańcy nie będą musie-
li podpisywać umów bezpośrednio  
z przedsiębiorcą, Miasto zrobi to za 
mieszkańców. Mieszkańcy powinni 
tuż przed terminem 1 lipca 2013r. 

rozwiązać obowiązujące umowy na 
odbiór odpadów celem uniknięcia 
konieczności ponoszenia podwój-
nych opłat.

         Po wprowadzeniu przez Mia-
sto nowego systemu zbierania od-
padów opłata nie będzie wpływała 
od mieszkańca do przedsiębiorcy,  
a zamiast tego opłata uiszczana bę-
dzie do budżetu Miasta. Z opłat po-
chodzących od mieszkańców Miasto 
pokryje koszty odbioru i zagospo-
darowania odpadów, jednocześnie 
kontrolując utrzymanie standar-
dów oraz właściwego wykonywanie 
obowiązków przez przedsiębiorców 
względem mieszkańców zgodnie  
z zawartą umową. Tym samym wła-
ściciele nieruchomości, najpóźniej 
z dniem 1 lipca 2013 roku zostają 
zwolnieni z obowiązku podpisywania 
bezpośrednio umów na odbieranie 
odpadów komunalnych z podmiota-
mi prowadzącymi działalność w tym 
zakresie. Mieszkańcy będą zobowią-
zani do złożenia deklaracji o odpa-
dach według przyjętego przez Radę 
Miasta wzoru.  

   Informacje o postępach  
i decyzjach w sprawie „rewolucji”  
w systemie gospodarowania odpa-
dami komunalnymi będą na bieżąco 
podawane do wiadomości mieszkań-
com Miasta Mińsk Mazowiecki.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

ZMIANY W GOSPODARCE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI
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Szanowni Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego!

     Uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, zgodnie z ustawą z 
dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach należy do obowiązków właścicieli tych nieruchomości.
      Korzystanie z chodników i jezdni będzie łatwiejsze i bezpieczniejsze podczas okresu zimowego, gdy śnieg, błoto i lód zgar-
nięty z chodnika zostaną pozostawione na tym chodniku przy krawężniku jezdni. Formowany w ten sposób nasyp zabezpieczy 
pozostałą część chodnika przed zasypaniem podczas odśnieżania jezdni. Należy również zadbać o właściwe odśnieżanie przejść 
dla pieszych.
     Miasto ze swej strony zapewni usunięcie nadmiaru śniegu z krytycznych dla ruchu miejsc. 
     Takie działania będą korzystne dla nas wszystkich, a Straż Miejska nie będzie miała podstaw do interwencji.
     Informacje o drogach miejskich, na których występują zimowe utrudnienia, można poza godzinami pracy Urzędu przekazy-
wać telefonicznie osobie dostępnej pod numerem telefonu 660 631 711. 

             Burmistrz Miasta  Mińsk Mazowiecki

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Informujemy, że usterki dotyczące oświetlenia drogowego na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki 
można zgłaszać do Urzędu Miasta pod nr tel. 25 759 53 54

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Szanowni Państwo,
 Przed nami rewolucyjne zmiany w zasadach gospodarowania odpadami. Od 1 VII 2013 roku Miasto 
Mińsk Mazowiecki przejmie obowiązek odbioru i zagospodarowania śmieci komunalnych od wszystkich 
właścicieli nieruchomości, zarówno zamieszkałych jak i niezamieszkałych. 

 Do Państwa obowiązków należy złożenie deklaracji dot. odpadów (do 29 II 2013r.) oraz uiszczanie 
opłat w wysokości 9 złotych za odpady segregowane i 16 złotych za niesegregowane  od każdej zamiesz-
kałej osoby na miesiąc. Dla nieruchomości na których nie zamieszkują mieszkańcy opłata stanowi iloczyn 
liczby pojemników z odpadami oraz stawki opłaty. 

 W razie nie złożenia deklaracji przez właściciela nieruchomości w określonym terminie bądź 
powstania wątpliwości co do danych zawartych w deklaracji, Burmistrz wysokość opłaty określi  
w drodze decyzji.

 Do 1 VII 2013r. właściciele nieruchomości powinni też rozwiązać umowy o odbieranie  
odpadów komunalnych z dotychczasowymi przedsiębiorcami. 

 Szczegóły dotyczące nowego systemu gospodarowania odpadami znajdą Państwo na stronie 
internetowej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki:

http://www.minsk-maz.pl/237,gospodarka-komunalna.html 

Burmistrz Miasta  Mińsk Mazowiecki

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, 
że istnieje możliwość dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie w formie dotacji, w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych zadań polegających na zdjęciu, 
zabraniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest, z terenów nieruchomości położonych w Mińsku Ma-
zowieckim stanowiących własność osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. 

W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją planujący usunięcie azbestu w okresie do 30 
września 2013 r. winni złożyć wniosek o dotację na realizację tego zadania. Wniosek należy złożyć do 31 stycznia 2013 r.  
w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki.  Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazo-
wiecki - www.minsk-maz.pl, w zakładce: Miasto: w kategorii: Ochrona Środowiska.

Opłaty śmieciowe i gospodarowanie odpadami



16 MIM grudzień 2012www.minsk-maz.pl

INFORMACJA
W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środ-
kach komunikowania się (Dz. U Nr 209, poz. 1243) Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że zgłoszenie chęci skorzystania 
z określonej metody komunikowania się w celu załatwienia spraw administracyjnych należących do właściwości samorządu 
Miasta Mińska Mazowieckiego powinno nastąpić, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem za pomocą następujących 
środków wspierających komunikowanie:
poczta elektroniczna – boi@umminskmaz.pl
przesyłanie wiadomości tekstowych sms w godz. pracy Urzędu – 608-373-393
faks: 25/758-40-25

I N F O R M A C J A

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, że Wydział Spraw 
Społecznych został przeniesiony do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
ul. Kościuszki 25A, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
      Wydział Spraw Społecznych rozpatruje i rozstrzyga w sprawach:
- zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu  
alimentacyjnego, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, dodatków mieszkanio-
wych.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA 

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku  
w pełnym zakresie funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – czyli spis przed-
siębiorców - osób fizycznych działających na terenie Polski. Spis ten prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez 
Ministra Gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przeniesione zostały dane 
wszystkich przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, zgromadzone dotychczas w ewidencji działalności gospo-
darczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku zniesiona została również właściwość miejscowa urzędów w zakresie rejestracji przedsię-
biorców. Oznacza to, że wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej, wniosek o zmianę danych, zawieszenie, wzno-
wienie działalności lub jej wykreślenie przedsiębiorca można złożyć w dowolnym, wybranym przez siebie urzędzie gminy lub 
elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG.

Dane i informacje dotyczące przedsiębiorców udostępniane przez CEIDG są jawne. 
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zaświadczenia o wpisie do CEIDG 

mają obecnie formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG. 
Więcej informacji na stronie CEIDG – www.ceidg.gov.pl

 

I N F O R M A C J A

URZĄD MIASTA INFORMUJE

I N F O R M A C J A
 Informuję, iż w dniu 13 grudnia 2012 r. ustaliłem, a w dniu 17 grudnia  2012 r. podałem do publicznej wiadomości 
wykaz obejmujący nieruchomości lokalowe położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Błonie 9 (lokal nr 16)  i  ul. Miodowej 3  
(lokal nr 21)  przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokalu.
 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na 
okres od dnia  17  grudnia 2012 r. do dnia  7 stycznia  2013 r. 

Burmistrz Miasta  Mińsk Mazowiecki
 

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODDANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że istnieje możliwość nieodpłat-
nego oddania wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych niepotrzebnych, 
przeterminowanych leków w aptekach przy ulicy Siennickiej 1 i Kościuszki 9 w Mińsku 
Mazowieckim oraz w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. przy ulicy Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim.
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POŁOWA 
KADENCJI
SAMORZĄDU
Przedstawiamy Państwu efekty dwóch lat wytężonej 
pracy samorządu. Mijająca połowa kadencji to przede 
wszystkim intensywne prace na miejskich drogach w tro-
sce o poprawę komfortu jazdy, bezpieczeństwa mieszkań-
ców i estetyki miasta. Wybudowano nowe obiekty spor-
towe, czy zmodernizowano istniejące zaplecza socjalne 
szkół. Trwają lub zostaną w najbliższym czasie rozpo-
częte kolejne kluczowe dla miasta inwestycje. Na wiele  
z nich pozyskano dofinansowanie ze środków zewnętrz-
nych, a były to zarówno przedsięwzięcia z zakresu popra-
wy infrastruktury, jak i w ramach oświaty, czy pomocy 
społecznej. Mińsk Mazowiecki staje się też rozpoznawal-
ny dzięki nowym inicjatywom kulturalnym.

• Ogród im. dr. J. Huberta to plac zabaw w parku miejskim, 
który po modernizacji zyskał nowe zabawki, bezpieczną 
nawierzchnię oraz ławki parkowe, kosze na odpady oraz 
stojaki na rowery. Dokonano nasadzeń krzewów ozdob-
nych oraz obsiano nowe trawniki. Dodatkowym zabezpie-
czeniem jest całodobowy monitoring.

• Szkoła Podstawowa nr 4 to „najmłodsze dziecko” miń-
skiej oświaty. Funkcjonuje od 03.09.2012 r. w budynku 
GM nr 3 przy ul. Siennickiej 17. Aktualnie uczęszcza do 
niej 75 uczniów w 3 oddziałach klas pierwszych.

• Nowoczesna hala sportowa przy ZSM nr 1 wybudowana 
została w ramach „Programu Rozwoju Bazy Sportowej 
Województwa Mazowieckiego na 2012 rok”. Sala ma wy-
miary boiska do piłki ręcznej (40m x 20m), na ścianach 
zamontowano 2 kosze składane elektrycznie do gry w ko-
szykówkę, na trybunach stałych jest 290 miejsc siedzą-
cych, ściany i sufit częściowo wyłożono płytami akustycz-
nymi, a 2 elektryczne kurtyny umożliwiają prowadzenie 
zajęć w 3 grupach jednocześnie. Powstało również boisko 
wielofunkcyjne z bieżnią do biegów na 60 m i skocznią 
do skoków w dal. Obiekt dostępny jest dla osób niepeł-
nosprawnych. Na budowę tego obiekty miasto pozyskało  
1 mln zł dofinansowania ze środków zewnętrznych.

• Polski Związek Piłki Siatkowej zakwalifikował Zespół 
Szkół Miejskich nr 1 do Siatkarskich Ośrodków Sporto-
wych. Szkoła przystąpiła do programu, ponieważ utwo-
rzyła klasę sportową ze specjalnością piłka siatkowa. 
Udział mińskich gimnazjalistek w SOS stwarza szansę 
kontynuowania edukacji siatkarskiej w Szkołach Mistrzo-
stwa Sportowego.

• Kuchnię i stołówkę w SP nr 2 poddano kapitalnemu re-
montowi. Od września 2012 r. uczniowie „Dąbrówki” spo-
żywają posiłki w nowoczesnej i przestronnej sali. Zakres 
prac obejmował m.in. remont pomieszczeń administra-
cyjnych i sali stołówki, wymianę instalacji sanitarnej  
i elektrycznej oraz centralnego ogrzewania, czy wymianę 
wyposażenia technologicznego kuchni. Całkowity koszt 
inwestycji to ok. 802 tys. zł.
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• Wrzesień 2012 r. – pierwsza wizyta Burmistrza Mia-
sta Mińsk Mazowiecki w mieście siostrzanym Lacey. 
Burmistrz Marcin Jakubowski był pierwszą osobą  
w historii Lacey, która otrzymała symboliczny klucz 
do tego miasta, a dodatkowo wyróżniony został Ho-
norowym Obywatelstwem Stanu Waszyngton. 

• Międzynarodowe Kryterium Uliczne – Memoriał Romana 
Siemińskiego po raz pierwszy zagościło w Mińsku w 2011 
roku. Ten wysokiej rangi wyścig zgromadził na starcie  
w sumie 202 zawodników, konkurujących ze sobą na 
wąskich i krętych ulicach naszego miasta.

• Ścieżki joggingowe powstały przy współpracy MO-
SiR, GiLO oraz Nadleśnictwa Mińsk. Wyznaczone tra-
sy prowadzą przez lasy państwowe między ulicami 
Stankowizna, Sporotwa i Chochołowska i zostały po-
prowadzone w taki sposób, aby wszystkim użytkow-
nikom umożliwić zwiedzanie najciekawszych miejsc. 
W okresie letnio-jesiennym na trasach tych można 
uprawiać jogging, zimą natomiast narciarstwo bie-
gowe.

• Swim Team to Poland to program zainicjowany przez 
stowarzyszenie MiLA i miński MOSiR, w którym udział 
wzięli młodzi pływacy z Mińska Mazowieckiego i La-
cey. Międzynarodowe Zawody Pływackie o Puchar 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki były również 
okazją do zwiedzenia przez amerykańską młodzież 
innych zakątków naszego kraju.

• Międzynarodowy Puchar Polski oraz Mistrzostwa Polski  
w Kulturystyce i Fitness to dwie największe imprezy 
sezonu jesiennego sportów sylwetkowych w naszym 
kraju. W 2012 roku Mińsk Mazowiecki miał okazję 
gościć najlepszych zawodników Polski w nowo wybu-
dowanej hali sportowej przy „Koperniku”.

• Festiwal 4M – Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki, to jed-
na z perełek kulturalnego kalendarza naszego miasta  
i 3 dni wyśmienitej zabawy. Miasto przy 
współudziale lokalnych stowarzyszeń za-
prasza gwiazdy krajowej sceny muzycznej 
oraz początkujących artystów. Wystąpili już  
u nas m.in. Myslovitz, Hey, Renata Przemyk, VOO 
VOO, czy Luxtorpeda.

• Mińsk Mazowiecki przystąpił do programu Business 
Week realizowanego od kilku lat na ternie Polski 
przez Fundację Washington Business Week. Projekt 
zakłada umieszczenie 100 uczestników w symulowa-
nym środowisku firmy, gdzie realizowane są działa-
nia wynikające z rzeczywistej problematyki bizneso-
wej. Zajęcia prowadzone są w języku angielskim pod 
okiem profesjonalnej kadry amerykańskiej.

• Biuro Obsługi Interesantów po generalnym remoncie 
jest bardziej funkcjonalne i przyjazne dla mieszkań-
ców. W jednym pokoju można uzyskać informacje co 
i w jaki sposób można załatwić w urzędzie.
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I • Od 01.09.2011 r. małżeństwa cywilne zawierane są  
w Mińsku Mazowieckim w nowej Sali Ślubów w Pałacu 
Dernałowiczów. W ramach przystosowania pomieszczeń 
pałacowych ułożono nowy naturalny parkiet dębowy, 
zainstalowano dębowe parapety, wymieniono drzwi  
i zakupiono nowe stylowe meble. Całkowity koszt 
przedsięwzięcia to przeszło 160 tys. zł.

• W systemie „Parkuj i jedź” wybudowano nowy parking 
o pow. ponad 2,9 tys. m2 ze 140 miejscami dla samo-
chodów i wiatą na ok. 40 motocykli i rowerów. Parking 
jest oświetlony, dozorowany i objęty monitoringiem 
elektronicznym. Całkowita wartość budowy wyniosła 
ok. 1,3 mln zł, a miasto ze swojego budżetu wydało 
550 tys. zł.

• Modernizacja placu przy dworcu PKP wzbogaciła miasto 
o 140 miejsc postojowych dla samochodów i 60 dla ro-
werów. Inwestycja została przeprowadzona w ramach 
utrzymania dróg i kosztowała ok. 1 400 tys. zł.

• Przebudowana ul. Daszyńskiego z nową nawierzchnią 
to ponad 50 nowych miejsc postojowych rozwiązują-
cych część problemów komunikacyjnych miasta. Koszt 
inwestycji to ok. 200 tys. zł.

• Modernizacja ul. Spółdzielczej polegała na wykonaniu 
ok. 40 miejsc postojowych oraz przebudowie przyle-
głych chodników na odcinku od ul. Traugutta do ul. Mi-
reckiego. Koszt inwestycji to ok. 73,5 tys. zł.

• Miasto otrzymało 1 mln zł dofinansowania do przebu-
dowy targowiska miejskiego. Planowana wartość inwe-
stycji to prawie 5,5 mln zł, a w jej ramach zostanie wy-
mieniona nawierzchnia na całym placu, przebudowana 
sieć kanalizacyjna i wodociągowa, wyremontowana to-
aleta publiczna oraz ogrodzenie. Powstaną zadaszone 
wiaty handlowe.

• Rozpoczęto budowę 3 segmentów przy ul. Chełmońskie-
go 75, które dadzą 36 lokali socjalnych dla najbardziej 
potrzebujących rodzin. Bank Gospodarstwa Krajowego 
przeznaczył bezzwrotne wsparcie w kwocie ok. 1 832 
tys. zł.

• Trwa modernizacja szkolnych placów zabaw przy SP 
nr 1 i SP nr 5 w ramach programu „Radosna szkoła”,  
z którego miasto pozyskało dofinansowanie w wysoko-
ści ok. 115 tys. zł.

• Na wyrównywanie szans edukacyjnych wśród uczniów 
szkół podstawowych miasto pozyskało ze środków ze-
wnętrznych łącznie ok. 1 500 tys. zł.

Wiecej informacji oraz fotografii już wkrót-
ce można będzie znaleźć na stronie interne-
towej miasta - www.minsk-maz.pl w zakładce  
POŁOWA KADENCJI SAMORZĄDU.
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W pierwszej połowie kadencji aktualnych władz samorzą-
dowych do użytku mieszkańców Mińska Mazowieckiego 
oddano ponad 2,5 km nowych dróg.
• przebudowa ul. Śniadeckich – (oddano XII.2011) ciąg pie-

szo-jezdny o nawierzchni bitumicznej z obustronnymi 
chodnikami, przebudowa kanalizacji deszczowej, wodo-
ciągu, remont studzienek kanalizacji sanitarnej,

• przebudowa ul. Ks. Brzóski – (oddano IX.2011) ciąg pie-
szo-jezdny z betonowej kostki brukowej, chodniki, prze-
budowa kanalizacji deszczowej i sanitarnej, budowa 
wodociągu,

• przebudowa ul. E. Plater – (oddano VII.2011) ciąg pieszo-
jezdny o nawierzchni z kostki brukowej, przebudowa 
sieci wodociągowej, budowa kanalizacji deszczowej,

• przebudowa ul. Bratniej – (oddano VIII.2011) ciąg pie-
szo-jezdny o nawierzchni z kostki brukowej, chodniki, 
przebudowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu, budowa 
kanalizacji deszczowej,

• przebudowa ul. Kazimierza III Wielkiego – (oddano 
XII.2011) ciąg pieszo-jezdny, budowa kanalizacji desz-
czowej, przedłużenie istniejących sieci wodociągowej  
i kanalizacji sanitarnej,

• przebudowa ul. Zacisze – (oddano XI.2011) ulica o na-
wierzchni z kostki brukowej, obustronne chodniki, ka-
nalizacja deszczowa,

• przebudowa ul. Struga – (oddano XI.2011) ciąg pieszo-
jezdny, budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa 
sieci wodociągowej,

• przebudowa ul. Widok – (oddano XII.2011) droga o na-
wierzchni z kostki brukowej, przebudowa kanalizacji 
deszczowej,

• rozbudowa ul. Mirosza – droga o nawierzchni z kostki 
brukowej, budowa kanalizacji deszczowej

• rozbudowa ul. Kusocińskiego (od ul. Krasickiego do koń-
ca w kierunku północnym) – (oddano IX.2012) odcinek 
o nawierzchni z kostki brukowej, budowa kanalizacji 
deszczowej,

• przebudowa ul. gen. Berlinga – (oddano XII.2012) na od-
cinku od ul. Nowy Świat w kierunku zachodnim do ślepe-
go zakończenia nawierzchnia z kostki brukowej, od ul. 
Nowy Świat do ul. Sienkiewicza o nawierzchni bitumicz-
nej i dalej do ślepego zakończenia o nawierzchni z kost-
ki brukowej, budowa kanalizacji deszczowej,

• budowa zatoki parkingowej przy ul. Topolowej – budo-
wa zatoki na 24 miejsca postojowe, budowa chodnika  
z kostki brukowej,

• budowa ul. Konopnickiej – (oddano XII.2012) ulica o na-
wierzchni bitumicznej, obustronne chodniki z kostki, 
budowa kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci wo-
dociągowej,

• przebudowa ul. Łokietka – (oddano XI.2012) ulica o na-
wierzchni z kostki brukowej, budowa kanalizacji desz-
czowej,

• wykonanie parkingów przy ul. Kościuszki – (oddano 
XI.2012) budowa zatok parkingowych z miejscami posto-
jowymi po obu stornach ulicy, przebudowa chodników, 
rozbudowa zjazdów na odcinku od ul. Armii Ludowej do 
ul. Okrzei,

• przebudowa ul. Tatrzańskiej – (oddano 2011) utwardze-
nie pasa drogowego kostka brukową, budowa kanalizacji 
deszczowej,

• rozbudowa ul. Chochołowskiej – (w trakcie realizacji) 
rozbudowa ulicy wraz z odwodnieniem, oświetleniem 
ulicznym, przebudową wodociągu, remontem studzie-
nek kanalizacji sanitarnej.
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SPRAWY SPOŁECZNE

W dniu 4 grudnia br. odbyła się kon-
ferencja „Praca z osobami chorujący-
mi psychicznie” zorganizowana przez 
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
oraz Środowiskowy Dom Samopomocy 
z ulicy Kościelnej 18 w Mińsku Mazo-
wieckim.

 Konferencję objął honoro-
wym patronatem  Pan Marcin Jaku-
bowski, Burmistrz Miasta Mińsk Ma-
zowiecki, który otwierając dyskusję 
wyraził życzenie, aby jej dorobek 
został wykorzystany między innymi 
do opracowania miejskiego programu 
ochrony zdrowia psychicznego.
W  części teoretycznej zaproszeni go-
ście wysłuchali wykładu Pani Profesor 

Katarzyny Prot-Klinger, poruszające-
go funkcjonowanie Narodowego Pro-
gramu Ochrony Zdrowia Psychicznego 
na gruncie lokalnym oraz najbardziej 
aktualnych trendów w pracy z cho-
rującymi psychicznie, w tym terapii 
środowiskowej. 
 Możliwości prawne i ograni-
czenia w działaniu znowelizowanej 
ustawy o ochronie zdrowia psychicz-
nego przybliżyła  Pani Anna Świder-
ska, prokurator Prokuratury Okrę-
gowej w Siedlcach. Pani Prokurator  
w profesjonalny, lecz  przystępny 
sposób omówiła instytucję ubezwła-
snowolnienia częściowego ,całkowi-
tego oraz wnioskowania o leczenie 
bez zgody.
 Kolejny mówca, Pan Jerzy 
Możdżonek, podzielił się swoimi do-
świadczeniami z pracy z osobami 
chorującymi w Domu Pomocy Spo-
łecznej  św. Józefa w Mieni. Dom 
ten jest jedyną w powiecie mińskim 
placówką zapewniającą całodobową 
opiekę chorym psychicznie.
 Następnie odbyła się dysku-
sja panelowa z udziałem specjalistów 
z dziedziny pracy socjalnej, psy-

chologii oraz rynku pracy, którzy na 
przykładzie konkretnych przypadków 
klinicznych wspólnie zastanawiali się 
nad wypracowaniem praktycznych 
działań na rzecz poprawy jakości 
codziennego życia i funkcjonowania 
osób cierpiących na różne dolegliwo-
ści związane ze zdrowiem psychicz-
nym.
 Moderatorami konferencji 
byli Pani Andżelika Walasek-Stefano-
wicz, psycholog z Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej oraz Pan Szymon 
Szumiał, Kierownik Środowiskowego 
Domu Samopomocy w Mińsku Mazo-
wieckim.
 Dziękując wszystkim zapro-
szonym gościom za przybycie oraz 
aktywny udział w dyskusji Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-
nej w Mińsku Mazowieckim wyraziła 
nadzieję, iż poruszone tematy przy-
czynią się do poprawy jakości oraz 
efektywności szeroko rozumianej 
pracy z osobami chorującymi psy-
chicznie. 

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
fot z arch. MOPS

„Praca z osobami 
chorującymi psychicznie”

 27 listopada br. w Auli Zespołu 
Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego przy 
ul. Budowlanej 4 w Mińsku Mazowieckim 
odbył się zorganizowany po raz pierwszy 
Powiatowy Dzień Pracownika Socjalnego.
 Uroczystość miała na celu uho-
norowanie oraz nagrodzenie najbardziej  
zasłużonych pracowników służb społecz-
nych z terenu powiatu mińskiego.
 W czasie uroczystości Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki Pan Marcin To-
masz Jakubowski wyróżnił oraz złożył po-
dziękowania za poświęcenie i zaangażowa-
nie wkładane 
w codzienną pracę pracownikom Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku 
Mazowieckim.
 Nagrodzone zostały: Panie Zofia 
Zawadka, Irena Krasuska i Małgorzata Wą-
sowska za przeprowadzenie akcji pomocy 
żywnościowej dla najbardziej potrzebują-
cych mieszkańców naszego Miasta w ramach 
Unijnego Programu Pomocy Żywnościowej 
PEAD, Pani Hanna Przypaśniak za zorgani-
zowanie konferencji „Praca z osobami cho-
rującymi psychicznie” stanowiącej wstęp 

do miejskiego programu ochrony zdro-
wia psychicznego, Panie Alicja Wieczorek  
i Iwona Wiercioch za opracowanie i wdro-
żenie pilotażowego programu wychodzenia 
z bezdomności, Pani Justyna Zalewska za 
pracę nad projektem  „Czas na aktywność 
w Mińsku Mazowieckim” o wartości 562.700 
zł, współfinansowanego z Unii Europejskiej 
w ramach  Europejskiego Funduszu Spo-
łecznego oraz 
Pani Jadwiga 
Jaworska 
i Monika Mi-
chalik – To-
wani za zor-
ganizowanie 
forum poza-
r z ą d o w y c h 
o rgan i za c j i 
senioralnych 
propagującego 
Rządowy Pro-
gram na Rzecz 
A k t y w n o ś c i 
Osób Starszych 
( ASOS).

  Serdecznie gratulujemy naszym 
Koleżankom oraz dziękujemy Burmistrzowi 
Miasta Mińsk Mazowiecki Panu Marcinowi 
Tomaszowi Jakubowskiemu za aktywne 
wspieranie nas w niesieniu pomocy Pod-
opiecznym Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mińsku Mazowieckim.

POWIATOWY DZIEŃ PRACOWNIKA SOCJALNEGO

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej
fot z arch. MOPS
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Nie wiedzą ciebie moje oczy, Nie słyszą 
Ciebie moje uszy; A  jesteś światłem  
w mej pomroczy,  A jesteś śpiewem  
w mojej duszy!
 Słowami modlitwy Leopolda 
Staffa przywitał prowadzący koncert Ra-
fał Ostrowski.
 W niedzielny wieczór, 25 listo-
pada, w kaplicy parafii p.w. św. Michała 
Archanioła w Mińsku Mazowieckim Chór 
Kameralny Mińskiego Towarzystwa Mu-
zycznego oraz Oktet Wokalny Manufaktura 
Dźwięku zaproponował licznie zgromadzo-
nym mińszczanom koncert  muzyki współ-
czesnej. Wybrano polskich kompozyto-
rów: Józefa Świdra i Mariana Sawę. Znane 
osobowości w środowiskach  chóralnych, 
posługujące się różnym językiem muzycz-
nym, warsztatem kompozytorskim. Jed-
nocześnie patrzące z sympatią na chór 
jako wspaniały instrument muzyczny.
 Młodzi artyści, zainspirowani 
twórczością profesorów wykonali utwory 
sakralne w języku łacińskim i polskim. 
Chór Kameralny MTM pod dyrekcją To-
masz Zalewskiego  zaśpiewał utwory 
Mariana Sawy: Lauda anima mea /Chwal 
duszo moja Pana, Laudate Dominum/
Chwalcie Pana, Jesu dulcis memoria/ 
Słodka pamiątka Jezusa, Regina Caeli 
/ Królowo nieba , ten utwór wspólnie  
z oktetem i akompaniamentem organo-
wym w wykonaniu Aleksandry Wieczorek 
absolwentki Miejskiej Szkoły Artystycznej 

w klasie fortepianu Pani Pauliny Rzewu-
skiej – Korycińskiej.
 Oktet Wokalny Manufaktura 
Dźwięku pod przewodnictwem Emila Ła-
weckiego studenta Uniwersytetu Muzycz-
nego im, Fryderyka Chopina w Warszawie 
zaprezentował muzykę Józefa Świdra: 
Kto szuka Cię sł. Leopold Staff, Wierzę 
sł. Juliusz Słowacki, Modlitwa do Bogaro-
dzicy, sł Krzysztof Kamil Baczyński, Pater 
Noster / Ojcze nasz. 
 Początek drogi artystycznej naj-
młodszego stażem zespołu MTM to czer-
wiec b.r. Oktet wokalny ma za sobą trzy 
koncerty. Pomysł na utworzenie zespołu 
pojawiał się wcześniej, twórczy impuls 
sprawił że mamy oprócz Chóru Kameral-
nego również interesującą propozycję dla 
słuchaczy. Trzymamy kciuki za rozwój obu 
zespołów i muzyki wokalnej w naszym 
mieście.
 Słowo o kompozytorach, których 
muzyka poruszyła mińszczan.Prof. Józef 
Świder, związany z Akademią Muzyczną 
w Katowicach, Podyplomowym Studium 
Chórmistrzowskim przy Akademii Muzycz-
nej w Bydgoszczy. Przewodniczył w pra-
cach jury w ogólnopolskich konkursach 
muzyki chóralnej m.in. Legnica Cantat, 
Ars Liturgica w Toruniu, Pieśni Pasyjnej 
w Bydgoszczy. Wszechstronny kompo-
zytor tworzący na zróżnicowany aparat 
wykonawczy: orkiestrę, chór, zespół in-
strumentalny, kameralny, gitarę i organy. 

Jego utwory wokalne są często wykony-
wane przez polskie zespoły i prezento-
wane na międzynarodowych konkursach 
chóralnych.
 Prof. Marian Sawa, znakomity 
improwizator – organista, kompozytor, 
muzykolog i pedagog od 1966 roku aż 
do śmierci w 2005 roku związany z war-
szawskim szkolnictwem akademickim  
i środowiskiem  artystycznym. Wspaniały 
człowiek, w roku 2004 przyjął zaprosze-
nie Mińskiego Towarzystwa Muzycznego 
do przewodniczenia w pracach jury pod-
czas II Powiatowych Spotkań Chórów i Ze-
społów Śpiewaczych w Mińsku Mazowiec-
kim. Jego twórczość obejmuje około 1000 
utworów, w tym dzieła instrumentalne, 
wokalne, wokalno – instrumentalne. 
Wiele dzieł wokalnych powstało z inspi-
racji religijnej kompozytora i współpracy  
z różnymi chórami m.in. Chórem ATK  
( dziś Uniwersytet Kardynała Stefana Wy-
szyńskiego).
 Dziękujemy proboszczowi pa-
rafii wojskowej oraz Panu Kazimierzowi 
Markowskiemu, radnemu Miasta Mińsk 
Mazowiecki, za ciepłe słowa dla młodych 
artystów. 
 Koncert został sfinansowany ze 
środków budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki.

Tomasz Zalewski
koncert prowadził  Rafał Ostrowski

zdjęcia: archiwum MTM

Koncert muzyki współczesnej Chóru Kameralnego MTM 
i Oktetu Wokalnego „Manufaktura Dźwięku” 
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     24 listopada 2012 roku w kalendarzu 
DGZZ to ważka data - data premiery nowej 
płyty pod tytułem „Odległości” oraz miń-
ski jubileusz dziesięciu lat wspólnego mu-
zykowania. Z tych dwóch okazji koncert 
Daniela Gałązki Z Zespołem zgromadził 
licznych miłośników twórczości poetycko-
muzycznej mińskiego nauczyciela i przyja-
ciół z zespołu.

      Trzy lata po wydaniu pierwszego krąż-
ka DGZZ proponuje słuchaczom swoją 
pierwszą studyjną płytę. Poprzedni, kon-
certowy krążek „Dotykam dachów” z 2009 
roku cieszy się wciąż sporą popularnością 
wśród fanów. Repertuar zarejestrowany na 
„Odległościach” powstawał od 2009 roku.  
W przeciwieństwie do poprzedniej płyty, 
na której znalazły się teksty kilku autorów, 
„Odległości” to zapis trzynastu piosenek 
spółki autorskiej Brymas - Gałązka. Nagra-
nia pokazują przemianę, jaką przeszedł 
zespół od 2009 roku. Muzycy prezentują 
utwory rozbudowane w sferze improwiza-
cji, często szukają nowych brzmień. „Od-
ległości” to płyta gitarowa z charaktery-
stycznym brzmieniem gitary elektrycznej. 
Brzmienie zespołu kształtowało się od 
łagodnej piosenki poetyckiej do brzmie-
nia bliskiego rockowym klimatom. DGZZ 
udało się jednocześnie zawrzeć, obok 

zdecydowanie riffowych utworów, takich 
jak np.„Błędnik”, „Niewłasność” subtel-
niejsze brzmieniowo, nagrane z użyciem 
gitary klasycznej „Między narodzinami”, 
„Ze mną trzeba o rozstaniu”, czy nagrane 
w duecie przez Daniela Gałązkę i Macieja 
Regulskiego „To nieważne prawie”. Teksty 
zawarte na płycie to wiersze i piosenki 
poety Piotra Brymasa. Współpraca Daniela  
i Piotra rozpoczęła się w 1997 roku i z po-
czątku tej współpracy pochodzi najstarszy 
na płycie utwór „To nieważne prawie”. Po-
zostałe teksty powstawały na bieżąco lub 
pochodzą z wydanego w 2009 roku tomiku 
„Dotykam dachów”. W przygotowaniu jest 
kolejny tomik Piotra Brymasa, który bę-
dzie miał tytuł „Świat Odległości”. 

      Zawarte na płycie utwory zyskały po-
pularność i rozpoznawalność podczas wie-
lu koncertów, jakie DGZZ zagrał w ostat-
nim czasie. Ale premiera dla mińszczan 
– przyjaciół, rodziny, fanów i znajomych 
--to „trudne wyzwanie” jak stwierdził 
Daniel. Zespół sprostał temu znakomicie, 
brawa i bisy długo nie milkły… a publicz-
ność wspólnie nuciła starsze, dobrze sobie 
znane piosenki. W tym spektaklu muzycz-
no – literackim liderowi Danielowi Gałązce 
- śpiew, gitara klasyczna - towarzyszyli: 
Artur Skrzypczak – perkusja, Marek Konat-

kowski - gitara basowa, Maciek 
Regulski - gitara klasyczna i elek-
tryczna, Piotr Brymas – poeta  
i manager zespołu. 
      Gdy umilkły gitary, rozja-
rzył się jubileuszowy tort z por-
tretem zespołu, którym artyści 
osobiście częstowali gości. Na-
stąpiło przekraczanie „odległo-
ści” – wśród życzeń następnych 
…-leci dla DGZZ,  składania auto-
grafów na płytach, które nabyło 
wielu zebranych, i rozmów o… 
następnym krążku. 

MTM
fot. z arch. Urzedu Miasta

URODZINY 
DANIELA GAŁĄZKI Z ZESPOŁEM

Sukcesy miejskich pianistów
 
Pierwszy semestr powoli chyli się ku koń-
cowi, żegnamy też wkrótce  rok 2012,  
a MSA pragnie pochwalić się laureatami 
konkursów, którzy podbijają jurorskie ser-
ca.  Szczególne zaś sukcesy odnosi sekcja 
fortepianu, która zarówno w listopadzie 
jak i grudniu aktywnie uczestniczyła w kon-
kursowej działalności regionu mazowiec-
kiego.

Na Ogólnopolskim Konkursie Kameralisty-
ki Fortepianowej, który odbywał się od 15 
do 18 listopada 2012  duet (przygotowa-
ny przez Panią Tatianę Żarek) w składzie: 
Julia Kalinowska oraz Jakub Tarczyński 
otrzymał nie pierwsze już wyróżnienie. 
Paulina Miernicka i Krystian Materia pra-
cujący pod okiem Pani Pauliny Rzewuskiej- 
Korycińskiej oraz Tatiany Żarek otrzymali 
zaś dyplom uczestnictwa w tym niezwykle 
ważnym, muzycznym  wydarzeniu. Rów-
nież X Makroregionalny Konkurs Duetów 
Dziecięcych Duettino gościł w Warszawie 
wyżej wymienione duety. Zdobyły one na-
grodę pierwszego stopnia i znalazły się  
w pierwszej piątce najlepszych duetów wy-
łonionych spośród 90 prezentujących się na 
owym konkursie.

Poza walorami wykonawczymi naszych 
pianistów Jurorów urzekł repertuar,  
w skład którego wchodziły zróżnicowa-
ne stylistycznie formy. Wykonany został 
między innymi porywający Trepak Czaj-
kowskiego czy też liryczne Intermezzo. 
Uświetnieniem koncertu laureatów przy-
jętym z ogromny entuzjazmem  okazało 
się wykonanie ‘Dziewczynki Suok’ W. Ru-
bina i ‘W drogę’ A. Pachmutowej. Prze-
wodnicząca jury- profesor K. Borucińska 
bardzo wysoko oceniła pracę zespołu, 
zarówno wykonawców jak i pedagogów, 
którzy wytrwale  pracowali nad przygo-
towaniem swoich podopiecznych.

Konkurs Duettino przyniósł również na-
grodę trzeciego stopnia duetowi Mateusz 
Łuniewski- Wiktoria Marks,  Pani Urszuli 
Chrulskiej (klasa skrzypiec) oraz Joanny 
Nowik (klasa fortepianu).

Wszystkim laureatom i pedagogom ser-
decznie  gratulujemy i z niecierpliwością 
oczekujemy na dalsze sukcesy - w kolejnym 
roku.

Jagoda Jabłonowska
fot. z arch. MSA 
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            Grudzień, to szczególny miesiąc, 
zwłaszcza dla najmłodszych. Mnóstwo 
atrakcji i wydarzeń związanych ze świę-
tami Bożego Narodzenia, przystrojeniem 
świątecznej choinki, nadejściem pierw-
szej gwiazdki, prezentami.

            Tradycyjnie jak co roku Miej-
ski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim 
zorganizował festyn „Mikołaje są wśród 
nas”. I jak co roku pałac Dernałowiczów 
przeżył oblężenie dzieci i ich rodziców. 
Program przygotowany na 8 grudnia ob-
fitował w atrakcje i niespodzianki. Było 
to również wydarzenie estetyczne dzięki 
niesamowitej dekoracji przygotowanej 
przez pracowników MDK. Pałac dosłownie 
został spowity w łańcuchy bożonarodze-
niowe. W ten sposób wyeksponowaliśmy 
prace, które wpłynęły na konkurs w cy-
klu Boże Narodzenie w tradycji polskiej.  
A ponieważ wiele z nich zostało wykona-
nych z suszonych owoców, bakalii oraz 
pierników wszędzie unosił się niesamo-
wity zapach zbliżających się świat.

            Teatr Wariacja zainaugurował 
wydarzenie przedstawieniem „Mikoła-
je”. Była to bajka o zwyczajach bożona-
rodzeniowych mieszkańców świata. Trzy  
Mikołajki mieszkające na sklepowej pół-
ce wyruszyły w poszukiwaniu magicznej 
gwiazdy. Spotkały w czarodziejski sposób 
mieszkańców innych krajów: La Befanę 
we Włoszech, Santa Klausa w Holandii, 
Świętego Mikołaja w Finlandii, Dziadka 
Mroza w Rosji i innych, nawet kolęd-
ników w Meksyku.  Uczestniczyły w ich 
obrzędach  Bożonarodzeniowych. A gdy 
udało im się odnaleźć swoją gwiazdę, 
wróciły na półkę w sklepie.

            Po pierwszym spektaklu dzieci 
popędziły na spotkanie ze św. Mikoła-
jem. Zajechał on w pięknych czerwo-
nych saniach zaprzężonych w renifera. 
Dzieci otrzymały upominki, które MDK 

przygotował wspólnie z hojnymi pomoc-
nikami Mikołaja. A tegoroczny worek  
z prezentami naprawdę był obfity dzię-
ki pomocy SKOK Nike oddział w Mińsku 
Mazowieckim, Kasie Stefczyka oddział 
w Mińsku Mazowieckim, państwu Ewie  
i Maciejowi Majszykom z FH Ewelina, 
panu Krzysztofowi Murawskiemu sklep 
„Świat Dziecka”, pani Katarzynie Gajow-
niczek Office 1, pani Małgorzacie Klukow-
skiej księgarnia przy ul. Warszawskiej 
180. W mikołajowych niespodziankach 
znalazł się również miły akcent z logo 
miasta Mińsk Mazowiecki przekazany 
przez Urząd Miasta.

            Podczas festynu rozstrzygnię-
ty został również konkurs „Łańcuch na 
choinkę”. W kategorii przedszkolnej 
zwyciężyły prace z Przedszkola Miejskie-
go nr 5 „Tęczowa Dolina” w Mińsku Ma-
zowieckim, Przedszkola Miejskiego nr 4  
w Mińsku Mazowieckim oraz Niepubliczne 
przedszkola „Akademia Smyka” w Sienni-
cy. W kategorii klas I-III nagrodzono prace 
ze szkół podstawowych w Kałuszynie (kl. 
III a), nr 5 w Mińsku Mazowieckim (kl.II a) 
oraz w Wielgolesie. W kategorii klas IV-VI 
nagrodzono łańcuchy Karoliny Stosio( ZS 
w Wielgolesie), Jakuba Paczuskiego (SP  
w Nowych Groszkach) oraz Macieja Ci-
chego (SP w Rudzie). W kategorii gimna-
zja zwyciężyli Aleksandra  Olszyńska (ZS   
w Jakubowie), Marlena Kowalczyk (Gim-
nazjum w Sulejówku) i Justyna Rudzka 
(Gimnazjum w Latowiczu).

            Drugi z przygotowanych na ten 
dzień spektakli wystawił Teatr Pozytyw-
ka, a były to „Słodkie święta”. Pomocni-
cy Świętego Mikołaja od kilku miesięcy 

ciężko pracowali, aby 6 grudnia wszyst-
kie grzeczne dzieci otrzymały upominki: 
elfy robiły zabawki, naczelnik Teodor od-
czytywał listy, stajenni przygotowywali 
renifery, a Śnieżynki rozpoczęły pakowa-
nie prezentów. We wszystkich kuchniach  
w krainie Świętego Mikołaja pod dowódz-
twem Pani Kutii – mistrzyni świątecznego 
cukiernictwa – powstawały czekoladowe 
choinki, marcepanowe renifery i nugato-
we gwiazdki. Nic nie wskazywało na to, 
że dojdzie do niecodziennego zdarzenia. 
Jednak los lubi płatać figle – w kuch-
ni skończył się cukier. I to nie w jednej 
kuchni, ale we wszystkich kuchniach ca-
łej świątecznej krainy. Pani Kutia i Świę-
ty Mikołaj poradzili sobie jednak z taką 
katastrofą. 

            W czasie czterogodzinnego festynu 
według naszych obserwacji pałac odwie-
dziło ponad 600 dzieci (nie licząc rodzi-
ców). Staraliśmy się, aby żadne dziecko 
nie wyszło z pałacu bez chociaż drobne-
go upominku. Rodzice natomiast mieli 
możliwość nabycia ozdób bożonarodze-
niowych. M.in. pięknych ręcznie robio-
nych gipsowych aniołków i kartek świą-
tecznych wykonanych przez uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej, ręcznie 
robionych bombek oraz biżuterii. 

            Mamy nadzieję, że dzieci po 
naszym festynie będą miały mnóstwo mi-
łych wspomnień.

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK

FESTYN MIKOŁAJE SĄ WŚRÓD NAS
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Króliczek Wędrowniczek
24 listopada dzieci w Miejskim Domu 
Kultury bawił Króliczek Wędrowniczek. 
Na przedstawienia zorganizowane przez 
artystów agencji Patigo przybyły tłumy 
najmłodszych mińszczan. A o króliczku 
Stasiu mówił cały las, bo poznawał świat 
ucząc i bawiąc. Po spektaklu dzieci miały 
możliwość osobiście poznać przesympa-
tycznego królika i żabkę i zrobić sobie  
z nimi pamiątkowe zdjęcie. (ab)

Nasze Nazwiska
 Szukanie swoich korzeni i wyja-
śnianie pochodzenia rodowego nazwiska 
stało się w ostatnich latach bardzo popu-
larne. 
 Odpowiedzią na zainteresowa-
nie tematem pochodzenia nazwisk jest 
książka Andrzeja Karlikowskiego „Nasze 
nazwiska”. Czytelnik znajdzie w niej in-
formacje, od kiedy znane jest dane na-
zwisko, od czego się wywodzi, ile osób 
nosi je w Polsce, czy może być pochodze-
nia szlacheckiego. Pozycja zawiera po-
nad 5400 nazwisk, w tym wiele nazwisk 
mieszkańców gminy Jakubów, powiatu 
mińskiego i dawnego województwa sie-
dleckiego. Duża ich część występuje rów-
nież w innych rejonach Polski.
 Miejski Dom Kultury w Mińsku 
Mazowieckim 6 grudnia zorganizował spo-
tkanie z Andrzejem Karlikowskim. Autor 
ciekawie przedstawił pochodzenie najpo-
pularniejszych polskich nazwisk, wyjaśnił 
które nazwiska są szlacheckie i dlacze-
go, podał przykłady nazwisk śmiesznych, 
smutnych, a nawet dwuznacznych. (ab)

Biesiada z Basicą Himils-
bachową
Na Biesiadę z Basicą Himilsbachową  
w Miejskim Domu Kultury przybyło wie-
lu gości w różnym wieku. Urodziny pana 
Janka, imieniny pani Barbary i mikołaj-
ki – trudno o  „piękniejsze okoliczności 
przyrody”, aby urządzić takie spotkanie. 
Przybyli starzy mińszczanie, którzy jesz-
cze z dzieciństwa pamiętają Iwana i ce-
nią jego późniejsze osiągnięcia – zarówno 
literackie, jak i filmowe, ale też młodzi 
– głodni wiedzy o nim z pierwszej ręki.
Podczas biesiady nie dało się uniknąć 
wzruszeń, ponieważ organizatorzy nieco 
zaskoczyli panią Barbarę charakterem 
przedsięwzięcia, a szczególnie wręczo-
nym jej monidłem, którego zupełnie się 
nie spodziewała. 
Biesiadną atmosferę utrzymywał zespół 
z „Kolonii Kolki Małej” – jak się dow-
cipnie nazwali sami muzycy: Paweł, Ma-
riusz i Daniel, a interesującą rozmowę  
o kulisach niełatwego życia pani Barbary 

z Janem Himilsbachem 
poprowadzili Małgorzata 
Sulewska i Dariusz Mól.

Przy suto zastawionych 
stołach (a jakże!) wszy-
scy bawili się doskonale, 
co widać na załączonych 
zdjęciach, prawie rodzin-
nych.

Czy to Ty Ewo?
Kobieta doprowadza męż-
czyznę do ruiny, zarówno 
materialnej, jak i duchowej. 
Motyw dobrze znany i za-
wsze aktualny, tak w litera-
turze i sztuce, jak też życiu 
codziennym. Czy oznacza to, 
że przez te wszystkie wieki 
kobiety podążały w kierunku 
wyznaczonym przez Pramat-
kę? Faktem jest, że każdy 
mężczyzna odziedziczył  
w spadku po Adamie, ten 
sławetny kawałek jabłka 
uwięzły w gardle, ale w czy 
w każdej kobiecie też  tkwi 
jakaś dotąd niezbadana 
cząstka Ewy, która popycha 
ją do działań fatalnych?

Wystawa „Czy to Ty Ewo?” 
jest więc niczym innym jak 
artystyczną próbą zmierze-
nia się z legendą kobiety fa-
talnej, odnalezieniem pier-
wotnej istoty kobiecości.

Ewa nakłoniła Adama do po-
znania dobra i zła.
A co może zaoferować w XXI 
wieku, każda z nas… każda z 
córek Ewy?

Magdalena Mendyk
Z całą stanowczością mogę 
powiedzieć: TO NIE JA BY-
ŁEM EWĄ. Jeżeli już mowa  
o córkach Ewy, to zjawiskowa 
femme fatale jest motywem 
bardzo powszechnym. Przy-
kład Pandora, Helena Tro-
jańska czy też nieroztropna 
Ewa, która lubi pogawędki  
z wężami. 

Piotr Jurkowski
Osobiście nie wierzę w ga-
dające węże, ale zakaza-
ne owoce to mój przysmak  
i nikt nie musi mnie nama-
wiać do konsumpcji.

Aneta Hubczuk

Miejski Dom Kultury  
w Mińsku Mazowieckim 
zaprasza na wystawę ma-
larstwa magdaleny Men-
dyk „Czy to ty Ewo?” do 
Galerii Domu Pracy Twórczej 
- Zielony Domek.

           (msw)
fot. Dariusz Mól
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Z Botswany 
do Idaho

„Muzowe spotkania” to już tradycja  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Tym 
razem, 20 listopada wraz z wydawnic-
twem Muza odwiedził nas Bartosz Ma-
rzec, dziennikarz, recenzent i jak się 
okazało zapalony myśliwy. Dzięki jego 
książce o Wojciechu Albińskim „Nasz czło-
wiek w Botswanie” poznaliśmy tego ory-
ginalnego pisarza, którego debiut – zbiór 
opowiadań „Kalahari” otrzymał w 2004 
Nagrodę Literacką im. Mackiewicza oraz 
nominację do Nagrody Nike. Bartosz Ma-
rzec, jako biograf miał niebywałe szczę-
ście ponieważ udało mu się odbyć wraz 
z Wojciechem Albińskim podróż przez 
Europę do Afryki, śladami jego życiowych 
przygód i inspiracji. Bartosz Marzec dzie-
lił się swoimi wrażeniami opowiadając 
wiele zabawnych anegdot z życia pisarza. 

Zainteresowanie życiem wybitnych po-
staci to pasja pana Bartosza, który jest 
także autorem biografii Bronisława Zie-
lińskiego, znakomitego polskiego tłuma-
cza literatury amerykańskiej i przyjaciela 
wybitnych pisarzy - Ernesta Hemingwaya, 
Trumana Capote i Johna Steinbecka. 
Nasz gość podczas spotkania podkreślał 
rolę tłumacza w literaturze, opowiadał 
o przygotowaniach do pisania biografii, 
o spotkaniach z przyjaciółmi Bronisła-
wa Zielińskiego, wertowaniu archiwów 
IPN. Udało mu się wzbogacić książkę „Na 
wzgórzach Idaho” o osobiste dzienniki 
tłumacza oraz listy, jakie wielcy pisarze 
wysyłali do Polaka. Spotkanie było wielką 

ucztą dla miłośników literatury i zachętą 
do czytania zarówno tłumaczeń Zieliń-
skiego jak i opowiadań Albińskiego.

110 urodziny 
pluszowego misia
Tym razem sala konferencyjna MBP zmie-
niła się w przytulny pokój dziecięcych ma-
rzeń i zabaw. 26 listopada obchodziliśmy 
110 urodziny najukochańszej dziecięcej 
zabawki, wiernego przyjaciela i powier-
nika tajemnic, niezastąpionej wieczor-
nej przytulanki czyli MISIA. Do bibliote-
ki zjechały misie z Mińska i okolic, były 
maskotki uszyte przez dzieci na konkurs 
„Szyjemy misia” ogłoszony jesienią przez 
Oddział dla dzieci MBP, przybyły pandy  
z prywatnych i bibliotecznych kolekcji,  
a największą atrakcję stanowiła kolekcja 
zabytkowych misiów Barbary i Mariusza 

Dzieniów. Z okazji urodzin wszyscy  wiel-
biciele misiów poznali krótką historię tej 
przytulanki, wysłuchali opowieści Piotra 
Siły o tworzeniu misia, a także skoszto-
wali tęczowego tortu. Mariusz Dzienio 
zachęcał do kolekcjonowania pluszowych 
niedźwiadków. Urodziny misia zapocząt-
kowały trwającą do 8 grudnia wystawę, 
którą odwiedzały licznie mińskie przed-
szkolaki, uczniowie, a także rodzice  
i dziadkowie z dziećmi, wspominając 
z łezką w oku swoje własne, ukochane 
misie. Tymczasem spadł śnieg, misie za-
padły w zimowy sen, a bibliotekę odwie-
dziła zaprzyjaźniona z mińskimi czytelni-
kami Małgorzata Gutowska-Adamczyk.

Podróż 
do miasta świateł
Mińszczanka, jedna z najpopularniejszych 
polskich pisarek, spotkała się 4 grudnia  

z czytelnikami w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej promując swoją najnowszą 
powieść „Podróż do miasta świateł”. 
Wraz z nią i bohaterką jej najnowszej 
powieści, Różą z Wolskich przenieśli-
śmy się do miasta sztuki i miłości, czyli 
do Paryża. Spotkanie prowadził Dariusz 
Mól próbując rozwikłać tajemniczą za-
gadkę: co takiego ma w sobie Paryż, że 
kobiety nieustająco o nim marzą? Autor-
ka opowiedziała o swoich fascynacjach,  
o wizytach w Paryżu,  o pracy nad książką  
i rozmowach z czytelnikami. Zdradziła 
też nieco dalszych losów Róży, bowiem 
drugi tom powieści ukaże się dopiero je-
sienią 2013r. Z wdzięcznością opowiadała 
też o współpracy z reasercherką Martą 
Orzeszyną, z którą wspólnie wydały pięk-
nie ilustrowany album o stolicy Francji. 
Jak powiedziała autorka, umieściły w nim 
wszystkie ciekawostki, paryskie historie  
i anegdoty, które nie zmieściły się w po-

wieści, a stanowią 
dla niej doskonałe 
tło. Na uczestni-
ków spotkania cze-
kała niespodzian-
ka, mini konkurs,  
w którym egzem-
plarz albumu wy-
losowała jedna  
z czytelniczek. Nie 
obyło się także bez  
francuskich roż-
ków, które autorka 
przywiozła swoim 
gościom.
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Elżbieta Sieradzińska
fot. z arch. MBP

Mikołajki
6 grudnia nasz Oddział dla dzieci i mło-
dzieży odwiedził sam Święty Mikołaj. 
Grupa przedszkolaków oraz odwiedzają-
ce bibliotekę z rodzicami maluchy mogły 
posłuchać opowieści o Mikołaju, a tak-
że poznać sześć niezbitych dowodów na 
jego istnienie. Dzieci stoczyły też bitwę 
na papierowe śnieżki i napisały, a raczej 
narysowały listę wymarzonych prezentów 
pod choinkę. Wesoły Mikołaj poczęstował 
wszystkich słodkościami i zabrał listy na 
Biegun Północny, aby elfy zdążyły z pro-
dukcją zabawek.

W świątecznej 
atmosferze
Co raz częściej cieszą nas własnoręcznie 
przygotowane prezenty i ozdoby, dlatego 
sobotnie popołudnie 8 grudnia wypełnio-
ne było twórczą pracą rodziców i dzie-
ci. Na zajęciach przygotowanych przez 
Strefę Mińsk i bibliotekę można było de-
korować pierniki, samemu zrobić kartki  
z życzeniami dla najbliższych i bombki 
lub choinkowe ozdoby z papieru. Pod 
okiem florystów powstawały świąteczne 
stroiki, a lubiący wycinanie i klejenie 
mogli przyłączyć się do tworzenia dłu-
giego łańcucha, który zdobi  teraz ściany 
Oddziału dla dzieci. Były także prezen-
ty, które wręczał Święty Mikołaj i słod-
kie ciasta od zaprzyjaźnionych mińskich 
cukierników.Jeszcze przed świętami, 
zanim przygotowania do Wigilii ruszą na 
dobre spotkamy się z Beatą Dudek i jej 
debiutanckim  tomikiem wierszy „Doli-
na Wzruszeń”, a w styczniu czekają na 
Państwa nowe spotkania ze wspaniałymi 
postaciami.

I znowu święta, tym razem z Dziadkiem 
Mrozem. 5 stycznia o godzinie 12.00, Ju-
lia Tatarnikowa-Mendyk wraz z Rosyjskim 
Ośrodkiem Kultury i  Nauki oraz Miejską 
Biblioteką  zapraszają dzieci z rodzicami 
i dziadkami na imprezę o rosyjskich tra-
dycjach świątecznych. 

W styczniu przygotowujemy dwa spotka-
nia autorskie – już 09.01. odwiedzi nas Li-
dia Stanisławska ze swoją pełną anegdot, 
dowcipnie napisaną opowieścią o świecie 
artystycznym – od lat siedemdziesiątych 
do dziś „Jak nie zrobić kariery czyli po-
tyczki z show-biznesem”. A 17.01. zago-
ści u nas Janusz Majewski, polski reżyser 
filmowy, dramatopisarz, scenarzysta, au-
tor m.in. „Siedliska” i „Małej matury”. 

Serdecznie zapraszamy i życzymy rado-
snych świąt i dużo czasu na czytanie!
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„Gramy, kibicujemy 
i siebie szanujemy”
30 listopada 2012 roku w Zespole Szkół Miej-
skich nr 1 w Mińsku Mazowieckim zorganizo-
wano imprezę sportową pod nazwą „Gramy, 
kibicujemy i siebie szanujemy”. W Halowym 
Turnieju  Piłki Nożnej dla Dzieci i Młodzieży 
udział wzięli uczniowie klas szóstych ze wszyst-
kich  mińskich  szkół podstawowych. Swoje 
reprezentacje wystawiło również Salezjańskie 
Gimnazjum oraz Gimnazja Miejskie nr 1, 2 i 3.

Celem imprezy była m.in. integracja środowisk 
szkolnych, rekreacja i zabawa, popularyzacja 
sportu wśród dzieci i młodzieży szkół z tere-
nu miasta Mińsk Mazowiecki, sportowy doping  
i upowszechnianie zasady „Fair Play” wśród ki-
biców, promowanie zdrowego stylu życia.

Turniej wpisuje się w ogólnopolski edukacyj-
no - alternatywny program „Jestem Kibicem 
przez duże K” przygotowany przez Biuro Pre-
wencji Komendy Głównej Policji i wpisany do 
rządowego programu ograniczania przestępczo-
ści i aspołecznych zachowań „Razem bezpiecz-
niej”. Podczas przerw w rozgrywanych meczach 
uczniowie ze wszystkich szkół (zawodnicy  
i ich  kibice) uczestniczyli w spotkaniach z ko-
misarzem Radosławem Kołkiem z Komendy Sto-
łecznej Policji. Funkcjonariusz przeprowadził 
pogadanki nt. przepisów i zasad związanych  
z bezpieczeństwem w trakcie odbywających się 
imprez masowych oraz zaprezentował  film pre-
wencyjno –edukacyjny pt. „ KIBIC”.

Organizatorzy Halowego Turnieju  Piłki Nożnej 
dla Dzieci i Młodzieży serdecznie dziękują Pani 
Jadwidze Frelak – sekretarz miasta Mińsk Mazo-
wiecki i przewodniczącej MKRPA oraz Panu Ro-
bertowi Smudze – dyrektorowi MOSiR za udzie-
lone wsparcie finansowe.

Zwycięzcy Halowego Turnieju  Piłki Nożnej 
dla Dzieci i Młodzieży: 

kategoria szkoły podstawowe:
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa 
Wybickiego,
II miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 im. Henryka 
Sienkiewicza,
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika,
IV miejsce Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dą-
brówki,

Najlepsza Zawodniczka Turnieju: Ada Bielak 
(SP5),
Najlepszy Zawodnik Turnieju: Dominik Dźwigała 
(SP2)

kategoria gimnazja klasy pierwsze:
I miejsce Gimnazjum Miejskie nr 1 im. Gen. 
Władysława Andersa,
II miejsce Salezjańskie Gimnazjum im. Św. Jana 
Bosko
III miejsce Gimnazjum Miejskie nr 3 im. Janusza 
Kusocińskiego

Najlepsza Zawodniczka Turnieju: Iza Księżpol-
ska (GM3)
Najlepszy Zawodnik Turnieju: Alan Gańko (GM1)

SPORT

kategoria gimnazja klasy drugie:
I miejsce Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana 
Pawła II,
II miejsce Gimnazjum Miejskie nr 3 im. Janusza 
Kusocińskiego
III miejsce Gimnazjum Miejskie nr 1 im. Gen. 
Władysława Andersa,
IV miejsce Salezjańskie Gimnazjum im. Św. 
Jana Bosko
Najlepsza Zawodniczka Turnieju: Martyna Rosa 
(GM1)
Najlepszy Zawodnik Turnieju: Damian Filipek 
(GM2)

Słodką nagrodę „Fair Play” dla kibiców otrzy-
mała najliczniejsza grupa uczniów ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki oraz zdyscypli-
nowani kibice Salezjańskiego Gimnazjum.

 Iwona Dróżdż ZSM nr 1
fot. z arch. szkoły

Powiatowe Forum Klubów i Organizacji Sporto-
wych organizowane jest od 2002 r. cyklicznie 
co dwa lata. Tegoroczna, szósta edycja - odby-
ła się 6 grudnia 2012 r. w warszawskim Muzeum 
Sportu i Turystyki. Gościem specjalnym Forum 
był słynny sportowiec Paweł Nastula.

Celem Powiatowego Forum Klubów i Organiza-
cji Sportowych jest integracja środowisk spor-
towych, identyfikacja problemów środowiska i 
poszukiwanie rozwiązań, podsumowanie osią-
gnięć zawodników i klubów, jak również sze-
roko pojęta promocja sportu i sportowców z 
terenu powiatu mińskiego. 

Otwarcia Forum dokonał Przewodniczący Ko-
mitetu Organizacyjnego Mirosław Krusiewicz. 
W pracach Komitetu Organizacyjnego bieżą-
cej edycji udział wzięli również: Antoni Jan 
Tarczyński - Starosta Miński, Wicestarosta Po-
wiatu Mińskiego Krzysztof Płochocki, Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Miń-
sku Mazowieckim Robert Smuga, Dyrektor Ze-
społu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Warszawy w Mińsku Mazowieckim Tomasz Pło-
chocki, Andrzej Ryszawa - pracownik Wydziału 
Promocji, Kultury i Sportu Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki oraz pracownicy Wydziału Oświaty 
i Promocji Starostwa Powiatowego w Mińsku 
Mazowieckim. 

Wśród gości znaleźli się m.in. Remigiusz Ludwig 
- Zastępca Dyrektora Departamentu Infrastruk-
tury Sportowej Ministerstwa Sportu i Turstyki, 
Anna Lewczuk z Biura Sportu Departamentu 
Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego, 

Tomasz Jagodziński - Dyrektor Muzeum Spor-
tu i Turystyki, przedstawiciele samorządów z 
terenu powiatu mińskiego, dyrektorzy szkół, 
przedstawiciele organizacji pozarządowych 
działających w zakresie sportu oraz uczniowie 
wyróżnieni Nagrodami Starosty Mińskiego. 

Uroczystym momentem Forum było wręczenie 
brązowych odznak Ministra Sportu i Turystki 
„Za Zasługi dla Sportu”, którymi uhonorowani 
zostali sportowcy i trenerzy z terenu Powiatu 
Mińskiego: Albert Szczygielski, Zdzisław Wią-
cek, Robert Smuga i Stanisław Wójcik. 

Zasadniczą częścią Forum była prezentacja 
osiągnięć oraz stanu bazy sportowej w gmi-
nach i miastach z terenu powiatu. O inwesty-
cjach oraz sukcesach sportowych swoich gmin 
opowiedzieli: Marcin Jakubowski  - Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki, Arkadiusz Śliwa - 
Burmistrz Miasta Sulejówek (który zreferował 
również doświadczenia Sulejówka związane z 
organizacją centrum pobytowego dla drużyny 
rosyjskiej podczas EURO 2012), Adam Cisz-
kowski - Burmistrz Miasta Halinów, Arkadiusz 
Chychłowski z Urzędu Gminy Cegłów, Karol 
Chróścik - Zastępca Wójta Gminy Dębe Wiel-
kie, Bogusław Dziedzic - Zastępca Wójta Gminy 
Jakubów, Bogdan Świątek - Górski - Wójt Gmi-
ny Latowicz, Dariusz Jaszczuk - Wójt Gminy 
Mrozy, Dariusz Przybyłko - Prezes Klubu Spor-
towego „Victoria” w Kałuszynie oraz Renata 
Urbanek z Urzędu Gminy Stanisławów. 
Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński przeka-
zał zebranym informację o realizacji zadań  
w zakresie wspierania i upowszechniania kul-
tury fizycznej i sportu przez Powiat Miński, 

natomiast Krzysztof Płochocki - Wicestarosta 
Miński omówił wydatki na inwestycje w za-
kresie sportu realizowanych aktualnie przez 
Powiat Miński, jak również zaprezentował stan 
bazy sportowej w jednostkach oświatowych 
prowadzonych przez Powiat.

Informację o wynikach współzawodnictwa 
sportowego dzieci i młodzieży z terenu powia-
tu mińskiego omówili: Anna Lewczuk z Biura 
Sportu Departamentu Edukacji Publicznej i 
Sportu Urzędu Marszałkowskiego (wyniki na tle 
województwa mazowieckiego) oraz Krzysztof 
Bartnicki - działacz Powiatowego Szkolnego 
Związku Sportowego.

Uczestnicy Forum mieli również okazję dowie-
dzieć się, jak skonstruować strategię wspiera-
nia sportu przez jednostkę samorządową oraz 
jakie są jej zalety. Prezentację na ten temat 
przedstawił Mariusz Szmit na przykładzie stra-
tegii miasta Lublin.

Podczas dyskusji z udziałem wszystkich ze-
branych wypracowano wnioski do realizacji w 
przyszłości, którymi są: 

• podjęcie działań mających na celu utwo-
rzenie przychodni medycyny sportowej, 

• opracowanie przez co najmniej jedną 
gminę z terenu powiatu strategii rozwoju 
sportu. 

źródło: http://powiatminski.pl/pl

FORUM KLUBÓW I ORGANIZACJI SPORTOWYCH
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Igor Koczyrkiewicz
fot. z arch. MKS TAEKWON-DO 
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W dniu 13.11.2012 roku w cyklu  „spotka-
nie z mistrzem” gościem Uczniowskiego 
Klubu Sportowego RING był lekkoatleta, 
paraolimpijczyk Janusz Rokicki.  Dwu-
krotny wicemistrz olimpijski w pchnię-
ciu kulą z 2004 roku z Aten i 2012 roku 
z Londynu. Mistrz Europy w 2005 roku  
i wicemistrz Europy w roku 2012.

W spotkaniu, oprócz członków klubu, 
udział wzięła młodzież z mińskich szkół 
podstawowych i gimnazjalnych. Wśród 
gości specjalnych nie zabrakło radnych 
miejskich: Andrzeja Kucia, Waldemara 
Mireckiego i Jerzego Gryz, jak również 
dyrektorki Szkoły Podstawowej nr 5 Pani 
Ewy Szczerby. 

Janusz Rokicki urodził się w 1974 roku  
w Wiśle i od najmłodszych lat był bardzo 
aktywny fizycznie,  szczególnie uwielbiał 
jazdę na nartach. W wieku 18 lat został 
napadnięty i pozostawiony nieprzytomny 
na torach kolejowych. Rozjechany przez 
pociąg stracił obydwie nogi i w tym mo-
mencie jego dotychczasowe życie legło 
w gruzach….. Mistrz opowiadał  dalej.  
O powrocie do zdrowia, o  swoich tre-
ningach i pierwszych medalach, o pro-
blemach ze zdobyciem środków do życia  
i wreszcie o pierwszym ogromnym suk-
cesie – srebrnym medalu olimpijskim.  
W trakcie opowiadanie słuchaczom wy-
łaniał się obraz człowieka niezłomnego 
i walecznego, człowieka o wielkim sercu 
do sportu i silnym charakterze, a przy 
tym bardzo skromnego i sympatycznego. 

Spotkanie ze sportowcem tej klasy, 
szczególnie po wspaniałych tegorocznych 
sukcesach Polaków  na Paraolimpiadzie 
w Londynie, było dla wszystkich niezwy-
kle inspirujące. Szczególnie dla młodzie-
ży aktywnej sportowo było to wsparcie 
i  zachęta do ciężkich, systematycznych 
treningów.  Przykład, że nie ma sytuacji 
beznadziejnej i zawsze można   walczyć  
o najwyższe miejsce na podium.

Wizyta Janusza Rokickiego  w UKS Ring 
była możliwa dzięki wsparciu Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki,  Miejskiej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych i sponsorów: Akpol, Aventa, Je-
ansbox i Radny W.Mirecki.

UKS „RING”

SPOTKANIE W „RINGU”

 W środę 5 grudnia 2012 roku  
w auli Gimnazjum Miejskiego nr 3 w Miń-
sku Mazowieckim przy ulicy Siennickiej 
17 miało miejsce uroczyste zakończenie 
pierwszego w naszym mieście kursu sa-
moobrony dla kobiet pod nazwą „Bez-
pieczna i aktywna kobieta”, którego 
organizatorem był Miński Klub Sportowy 
TAEKWON-DO. 
 Trzymiesięczne, bezpłatne zaję-
cia dla mińszczanek realizowane były w 
ramach zadania publicznego „Porządek i 
bezpieczeństwo publiczne” we współpra-
cy z Urzędem Miasta oraz Komendą Po-
wiatową Policji.
 Na uroczystości, oprócz kursan-
tek, obecni byli także przedstawiciele 
współorganizatorów kursu - zastępca 
Burmistrza Miasta Krzysztof Michalik  
i Andrzej Ryszawa, zastępca Komendanta 
Powiatowego Policji komisarz Zbigniew 
Pucelak oraz nadkomisarz Piotr Wojda 
i podkomisarz Daniel Niezdropa, którzy 
byli również wykładowcami na kursie.
 Gospodarzy reprezentowali 
prezes Mińskiego Klubu Sportowego TA-
EKWON-DO Marta Łuniewska oraz pro-
wadzący zajęcia praktyczne z paniami 
trener Jacek Łuniewski, Marcin Widerski 
i Igor Koczyrkiewicz. Z powodów zawodo-
wych zabrakło prowadzącej zajęcia z psy-
chologii Marii Albrehcińskiej – Oleksiuk 
oraz Katarzyny Szubińskiej – Witek, która 
prowadziła zajęcia z udzielania pierwszej 
pomocy.
 Zebranych powitała prezes klu-
bu Marta Łuniewska dziękując w imieniu 
organizatorów za trzymiesięczne wspól-
ne spotkania i zachęcając kursantki do 
dalszego kontynuowania aktywnego try-
bu życia poprzez uprawianie różnorod-
nych sportów.
 Krzysztof Michalik podkreślił 
w swoim wystąpieniu olbrzymie zainte-
resowanie mińszczanek kursem, które 
przeszło najśmielsze oczekiwania orga-

nizatorów, co potwierdziło duże zapo-
trzebowanie społeczne na tego typu dzia-
łania, pozwalające na kontynuowanie 
przedsięwzięcia także w przyszłym roku. 
Z kolei Zbigniew Pucelak gratulując kur-
santkom potwierdził gotowość dalszej 
współpracy przy okazji kolejnych kursów.
Na zakończenie uroczystości panie ubra-
ne w okolicznościowe koszulki otrzymały 
z rąk wiceburmistrza efektowne certyfi-
katy ukończenia kursu. Kursantki odwza-
jemniły się kwiatami i podziękowaniami 
dla organizatorów oraz specjalnymi ko-
szulkami dla trenerów. 
 Zakończony kurs obejmował za-
jęcia z psychologii, prawa i ratownictwa 
medyczne-go oraz praktyczną naukę sku-
tecznych metod samoobrony przeznaczo-
nych dla każdej kobiety, niezależnie od 
warunków fizycznych. Celem kursu było 
zwiększenie poczucia bezpieczeństwa ko-
biet, wskazanie wzorców postępowania 
w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia, 
przekazanie praktycznej wiedzy, która 
może okazać się przydatna w sytuacjach 
niebezpiecznych oraz zachęcenie do ak-
tywnego trybu życia poprzez zaintereso-
wanie zajęciami sportowymi. 
 W podsumowaniu trener Łu-
niewski stwierdził: „Zakończony właśnie 
kurs to pionierski projekt w naszym mie-
ście. Było to bardzo ciekawe doświadcze-
nie dla nas. Myślę, że panie dużo skorzy-
stały na uczestnictwie w kursie, chociaż 
mam nadzieję, że jednak nie będą mia-
ły okazji sprawdzać w praktyce nabytej 
wiedzy i umiejętności. Uważam, że warto 
dalej kontynuować tą inicjatywę”. 
 Warto podkreślić, że kurs został 
entuzjastycznie oceniony przez uczest-
niczki, które narzekały jedynie na fakt, 
że był za krótki i mógłby trwać nadal... 

Zakończenie kursu samoobrony dla kobiet 
„Bezpieczna i aktywna kobieta” 
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II Turniej Badmintona 
16.12.2012 

Drugi turniej z cyklu GRAND PRIX badmin-
tona rozegrany w niedzielę 16 grudnia  
w sali sportowej Szkoły Podstawowej nr 
2 zgromadził na starcie 42 uczestników –  
w tym 10 kobiet, 11 juniorów, 4 skrzatów 
oraz 17 zawodników w kategorii OPEN.

Jak zwykle poziom gry był zróżnicowany, 
ale tylko kilku nowych graczy odbiegało 
wyraźnie zaawansowaniem technicznym. 
Reszta – to spora grupa dobrze przygo-
towanych i „ogranych’’ zawodników –  
i dotyczy to wszystkich kategorii. Dlate-
go też widzieliśmy kilkanaście zaciętych  
pojedynków a okrasą zawodów były  emo-
cjonujące finały. W turnieju głównym fa-
woryzowany badmintonista z Konstancina 
– Marcin Wybierek napotkał na niespo-
dziewany opór Czarka Woźnicy, którego 
ostatecznie pokonał w trzech setach – 
15-13, 13-15, 15-11. W finale kobiet Ewa 
Gierat pokonała tegoroczną debiutantkę 
– Beatę Kowalczyk – 15-13, 15-7. a zma-
gania juniorów zakończyły się niespodzie-
waną porażką Kasi  Wróblewskiej, która 
w decydującym zażartym pojedynku ule-
gła Michałowi Kwarcianemu  18-20, 15-
13, 16-14. Tylko wśród skrzatów zwycięz-
ca powtórzył się z pierwszego turnieju.
Wyniki turnieju – najlepsi zawodnicy  
w poszczególnych kategoriach;

OPEN 
1 miejsce – Marcin Wybierek,  
2. Cezary Woźnica, 
3.Jacek Sadrzak,  
4.Robert Prajsnar
5.Ireneusz Wróblewski, Michał Lipiec,  
7.Arkadiusz Cudny,Artur Brzeszczyński.
KOBIETY 
1.Ewa Gierat,  
2.Beata Kowalczyk,  
3.Karolina Gardecka,  
4. Maryla Szopa 
MŁODZICY 
1.Michał Kwarciany,  
2.Kasia Wróblewska,  
3.Mateusz Całka,  
4.Łukasz Gałązka.
SKRZATY 
1.Michał Such,  
2.Wiktor Wojnarski,  
3.Kacper Piątek,  
4.Bartosz Sowa.

25 listopada 2012 Aquapark Miejski w Mińsku Mazowieckim gościł 182 zawodników 
podczas 2 rundy III ” Grand Prix Mińska Mazowieckiego w pływaniu” zorganizowanej 
przez MOSiR Mińsk Mazowiecki oraz KS Barakuda.

Reprezentanci klubów: 
1. Delfin Legionowo
2. Delfin Miętne
3. G8 Bielany
4. Huragan Międzyrzec Podlaski
5. IKS Konstancin
6. KS Barakuda Mińsk Mazowiecki
7. MOS Wola Warszawa
8. ORKA Ożarów
9. PUKS ATLANTIS Wołomin
10. PUKS ORKA Ostrów Mazowiecki
11. UKS Meduza Warszawa
12. UKS MG-Sports
13. UKS Ósemka Siedlce
14. UKS Pingwiny
15. UKS Wiktoria Józefów
16. UKS Wilanowia Warszawa
17. UŚKS Ostrołęka
18. Wyszków
 Rywalizowali w 4 kategoriach 
wiekowych z podziałem na dziewczęta 
i chłopców na dystansach 25, 50 i 100 m 
wszystkimi stylami pływackimi. Organiza-
torzy stanęli na wysokości zadania prze-
prowadzając tego dnia 120 serii czyli ok. 
720 osobostartów.
 W klasyfikacji punktów FINA najlepszymi zawodnikami Grand Prix do których 
trafił pamiątkowy puchar i dyplom byli: Magdalena Suchota (551 punktów FINA) oraz 
Rafał Mironiuk (534 punktów FINA) (zawodnicy klubu Huragan Międzyrzec Podlaski). 
Pozostali zawodnicy z miejsc 1-6 w każdej kategorii wiekowej otrzymali pamiątkowe 
dyplomy wręczane przez Dyrektora MOSiR Roberta Smugę oraz Prezesa KS Barakuda 
– Jacka Rudzkiego (Szczegółowe wyniki znajdują się na naszej stronie internetowej 
www.mosir.org.pl) 
 W klasyfikacji medalowej najlepszym klubem okazał się Huragan Miedzyrzec 
Podlaski zaraz przed KS Barakuda Mińsk Mazowiecki. Zawody stały na bardzo wysokim 
poziomie o czym świadczy stuprocentowo wyższa frekwencja niż w rundzie 1. Po raz 
kolejny organizatorzy składają serdeczne podziękowania opiekunom, trenerom i kibi-
com którzy tak licznie zgromadzili się w niedzielne popołudnie na obiekcie przy ul. 
Wyszyńskiego 56. 
 Zapraszamy wszystkie kluby oraz zawodników niezrzeszonych na następną 
rundę Grand Prix, która odbędzie się 20 stycznia 2013.

III Grand Prix 
Mińska Mazowieckiego 
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fot. z arch. MOSiR
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2 grudnia 2012 był świętem pływa-
ków amatorów na pływalni Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mińsku 
Mazowieckim, który był organizatorem 
Mikołajkowych Mistrzostw Mińska Mazo-
wieckiego w Pływaniu Amatorów 20+.

Zawodnicy po raz 3 rywalizowali z po-
działem na kobiety i mężczyzn w nastę-
pujących kategoriach wiekowych spo-
śród których 3 najlepsze lokaty uzyskali:

Kategoria kobiety 20-39 lat – 100m sty-
lem klasycznym
1. Katarzyna Kulma-1,54,69
2. Katarzyna Wójcik-1,59,13
3. Małgorzata Pyszel-2,29,57

Kategoria mężczyźni 20-35 lat – 100m 
stylem klasycznym 
1. Marcin Unold-1,10,56
2. Tomasz Gaszyk-1,23,43
3. Marcin Możdżonek-1,36,06

Kategoria mężczyźni 36-50 lat – 100m 
stylem klasycznym
1. Abramowski Roman-1,34,25
2. Tomasz Radomiński-1,34,48
3. Mariusz Piórkowski-1,45,48

Kategoria mężczyźni 50 lat i powyżej – 
100m stylem klasycznym
1. Jacek Cudny – 1,42,72
2. Tomasz Mendyk – 1,52,59
3. Krzysztof Wycisłowski-2,01,87

Kategoria niepełnosprawni – 100m sty-
lem klasycznym
1. Marcin Gruba – 4,01,25
Kategoria mężczyźni 20-35 lat – 100m 
stylem dowolnym
1. Marcin Unold – 53,44
2. Tomasz Gaszyk-1,04,07
3. Przemysław Noszczak – 1,15,16

Kategoria mężczyźni 36-50 lat – 100m 
stylem dowolnym
1. Mariusz Piórkowski – 1,20,88
2. Roman Abramowski – 1,29,22
3. Tomasz Radomiński – 1,48,65

Kategoria mężczyźni 50 lat i powyżej – 
100m stylem dowolnym
1. Robert Kurek – 1,24,95
2. Jacek Cudny-1,34,40
3. Dariusz Ryciak-1,49,87

Kategoria niepełnosprawni – 100m sty-
lem dowolnym
1. Marcin Gruba – 3,28,10

Kategoria mężczyźni OPEN – 50 m stylem 
motylkowym
1. Tomasz Gaszyk – 29,03
2. Marcin Unold – 29,34
3. Przemysław Noszczak – 36,09

Kategoria kobiety OPEN – 200m stylem 
dowolnym
1. Katarzyna Kulma – 3,43,35
2. Małgorzata Pyszel – 4,09,87
3. Katarzyna Wójcik – 4,20,16

Kategoria mężczyźni OPEN – 200m sty-
lem dowolnym
1. Marcin Unold -2,07,58
2. Tomasz Gaszyk – 2,16,60
3. Mariusz Piórkowski – 3,02,96

Obsadę sędziowską zapewniły zawod-
niczki KS „Barakuda” – licencjonowane 
sędziny okręgowe kl. II: Alicja Misiołek, 
Ania Michalska i Aleksandra Tarczyńska.
Uczestnicy Mistrzostw zostali nagrodze-
ni dyplomami, medalami, statuetkami 
oraz nagrodami rzeczowymi natomiast 
zwycięzcy kategorii OPEN: Katarzy-
na Kulma, Tomasz Gaszyk oraz Marcin 
Unold otrzymali pamiątkowe gadżety 
mikołajkowe.

Warto dodać, iż podczas zawodów Mar-
cin Unold pobił rekord pływalni MOSiR 
– uzyskując najlepszy czas na 100 m sty-
lem dowolnym (53,44).

Organizatorzy składają serdeczne po-
dziękowania za atmosferę i rywalizację 
w duchu zasad „fair play” oraz gratula-
cje zawodnikom uczestniczącym w III Mi-
kołajkowych Mistrzostwach Mińska Ma-
zowieckiego w Pływaniu Amatorów 20+ 
„ do zobaczenia za rok” !

Mikołajkowe Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego 
w pływaniu Amatorów 20+
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Dwie siostry, starsza Paulina lat 16  
i młodsza Katarzyna lat 13, swoją przy-
godę z judo rozpoczęły ponad 5 lat temu 
w Uczniowskim Klubie Sportowym Judo 
KONTRA pod okiem trenera Zdzisława 
Wiącka i tak to trwa do dziś.

Pierwszy raz przyszły na trening judo we 
wrześniu 2007r w asyście taty Bogusława, 
który jak się okazało w młodości uprawiał 
zapasy. 

Trenują od 3 do 5 razy w tygodniu; dwu 
- trzy krotnie w miesiącu uczestniczą  
w zawodach rangi regionalnej i ogólno-
polskiej, przywożąc z większości z nich 
medale. Paulina od 3 lat należy do Kadry 
Narodowej Juniorek Młodszych, a Kasia 
od dwóch lat do Kadry Wojewódzkiej Mło-
dziczek. Zaliczają się do czołówki zawod-
niczek judo w Regionie II oraz w kraju. 
Paulina dwukrotnie powoływana była do 
reprezentowania kraju w Pucharze Euro-
py Juniorek Młodszych - 2011 w Szczyrku 
i 2012 w Bielsku Białej. Na zawody mię-
dzynarodowe zagraniczne nie jeździła ze 
względu na brak środków finansowych.

Uczestniczyły w dwutygodniowych obo-
zach szkoleniowych organizowanych 
przez UKS Judo KONTRA w Jakubowie  
k/Mrągowa, w Sielpii, w Świętej Lipce,  
w Okunince i w Lidzbarku Welskim. Pau-
lina wyjeżdżała również na zgrupowania 
Kadry do Wisły i Zakopanego.

Ulubione techniki rzutów, tzw tokui-
waza, Kaśki to: morote i ippon- seoi-nage, 
o-goshi. Świetnie też kontruje na yoko-
guruma. W ne-waza (walki w parterze) 
potrafi zastosować skutecznie dźwignię 
krzyżową pod nazwą ude-hishigi-jiuji-ga-
tame oraz duszenie okuri-eri-jime.

Paulina rzuca na techniki biodrowe: ha-
rai-goshi i o-goshi a także na technikę 

ręczną ippon-seoi-nage. Kontruje na ta-
ni-otoshi. W ne-waza stosuje trzymanie 
tate-shiho-gatame.

Siostry Przyczyny są miłe, koleżeńskie, 
lubiane przez rówieśników i wychowaw-
ców. Paulina uczy się aktualnie w I klasie 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku 
Mazowieckim. Uczęszczając poprzednio 
do Gimnazjum Miejskiego Nr 3 reprezen-
towała szkołę w biegach przełajowych  
i w pływaniu. Zdobyła wiele punktów dla 
poprzedniej szkoły. Potrafi również ładnie 
śpiewać, uświetniając nie jedną uroczy-
stość szkolną. Na dowód tego, że sport 
nie powinien przeszkadzać w nauce, jest 
to, że Paulina ukończyła gimnazjum z wy-
różnieniem.

Dziewczęta chcą w następnych latach 
wypadać jak najlepiej w zawodach takich 
jak: Mistrzostwa Polski, Puchary Polski. 
Szczupły budżet Klubu nie rozpieszcza 
żadnej z nich, a także wielu innych za-
wodników równie utalentowanych.
Na zawody rangi krajowej i międzynaro-
dowej potrzebne są 2 judogi w kolorze 
białym i niebieskim. Drugi z wytypowa-
nych do walki zawodników musi założyć 
niebieską judogę. W bieżącym roku ko-
nieczne było zakupienie Paulinie 2 no-
wych judog - kosz nie bagatela -1400zł. 
Dotychczas tak wspaniałe zawodniczki 
nie doczekały się reprezentacyjnych dre-
sów klubowych, ze względu na brak środ-
ków. Na wiele zawodów zarówno Paulina 
i Kaśka, jak i wielu innych zawodników 
wyjeżdżają samochodem trenera. 

Najlepsze wyniki Pauliny Przyczyny w 2012 r.

1. II miejsce w Mistrzostwach Mazowsza Junio-
rek Młodszych, Warszawa, 4.02. 2012
2. III miejsce w Otwartym Pucharze Polski Ju-
niorek Młodszych w Skierniewicach, 4.03.2012
3. II miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży, Warszawa, 1.04.2012

4. III miejsce w Pucharze Polski juniorek Młod-
szych w Luboniu, 28.04.2012
5. V miejsce w Otwartym Pucharze Polski Ju-
niorek w Łodzi, 27.05.2012
6. III miejsce w Otwartym Pucharze Polski Ju-
niorek Młodszych, Opole, 2.06.2012
7. II miejsce w Otwartym Pucharze Polski Ju-
niorek, Opole, 3.06.2012
8. I miejsce w Eliminacjach Regionu II do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży Juniorek Młod-
szych, Warszawa, 16.06.2012
9. III miejsce w XVIII Ogólnopolskiej Olimpia-
dzie Młodzieży w Bochni, 7-8.07.2012
10. V miejsce III WROCLAW OPEN CHAMPION-
SHIPS ? Otwarty Puchar Polski Juniorów i Junio-
rek, Kąty Wrocławskie 6 -7 X 2012
11. III miejsce Otwarty Puchar Polski Juniorów 
Młodszych i Juniorek Młodszych LIBERTY CUP, 
Bytom, 10 -11 XI 2012

Najlepsze wyniki w 2012 r. Kaśki:

1. II miejsce w Mistrzostwach Mazowsza Junio-
rek Młodszych w Judo, Warszawa, 4.02.2012
2. III miejsce w VIII Międzynarodowym Turnieju 
Dzieci i Młodzików w Judo, Łazy, 12.02.2012
3.III miejsce w Otwartym Pucharze Polski Ju-
niorek Młodszych, Skierniewice, 4.03.2012
4. II miejsce w Warszawskiej Olimpiadzie Mło-
dzieży, Warszawa, 31.03.2012
5. V miejsce w Pucharze Polski Juniorek Młod-
szych w Luboniu, 28.04.2012
6. IV miejsce w II Międzynarodowych Mistrzo-
stwach Młodziczek w Judo, Łódź, 26.05.2012
7. I miejsce w Ogólnopolskim Turnieju Judo 
U-15, Warszawa, 9.06.2012
8. I miejsce w Międzywojewódzkich mistrzo-
stwach Młodziczek w Judo, Łódź, 22.09.2012
9. III miejsce XIV WARSAW JUDO OPEN INTER-
NATIONALPOLISH CUP, Warszawa, 29-30 wrze-
śnia 2012
10. V miejsce Otwarty Puchar Polski Juniorów 
Młodszych i Juniorek Młodszych LIBERTY CUP, 
Bytom, 10-11 XI 2012
11. II miejsce w VI Ogólnopolskim Turnieju 
Judo U-15, Sochaczew, 17.11.2012

Grażyna Wiącek 
UKS „Judo Kontra”

fot. z arch Urzędu Miasta
 

DWIE SIOSTRY I JUDO
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 W dniu 8 grudnia 2012r. w pod-
warszawskim Tarczynie odbył się mię-
dzynarodowy turniej federacji UFR (Uni-
wersal Fighting Rules)  i Tang Soo Do pod 
hasłem „VI Mazovia Cup international”. 
W zawodach zmagało się ponad 550 za-
wodników, między innymi z Mołdawii, 
Niemiec, Czech oraz Polski. Od wczesnych 
godzin rannych aż do godziny 23 na 7 ma-
tach i ringu swoje umiejętności przedsta-
wili zawodnicy w konkurencjach, takich 
jak pointfighting (walka przerywana), 
light-kick (walka z użyciem technik k1  
z kontrolowaną siłą), UFR tatami (walka 3 
rundowa, 1-boks, 2-light-contact, 3light 
kick), UFR ring (1-boks, 2-full contact, 
3-K1) oraz free fight (na zasadach MMA), 
ponadto widowiskowymi konkurencjami 
były rozbicia desek, układy formalne oraz 
formy przy muzyce.
 Grupa mińskich Kickboxerów 
z  „Walhalla Fight Club”, trenująca pod 
okiem trenera Kamila Chlopika zdobyła 
aż 4 ciężko wywalczone medale. Złoto 
zdobył Krzystof Chapski (junior -72 kg) 
UFR tatami, srebro – Piotr Główka (Ka-
det -66 kg) UFR tatami, brązowe kruszce 
wywalczyli Cezary Komuda (kadet -60kg) 
oraz Krzysztof Brąblik (kadet +66 kg), 
oboje UFR Tatami. Ponadto bardzo dobrą 
postawą wykazali się nasi zawodnicy K1, 
Cezary Książek i Mateusz Godłoza (UFR 
ring), a także Mateusz Bielicki, startują-
cy w konkurencjach pointfighting i UFR 
tatami.

Międzynarodowa Walhalla

 Obozy zainteresowane trenin-
gami Kickboxingu oraz K1 zapraszamy na 
treningi w 3 grupach wiekowych (6-12lat 
; 13-17lat; powyżej 18 roku życia) oraz 
grupy zawodniczej do „Walhalla Fight 
Club” (www.walhallafc.za.pl).
 Entuzjastów sztuk walk zapra-
szamy na Mistrzostwa Polski Sztuk Walk, 
które odbędą się w Mińsku Mazowieckim 
już 19 stycznia 2012r w Gimnazjum Miej-

skim nr 3. Organizatorem tego nieco-
dziennego widowiska jest Kamil Chłopik 
– właściciel i trener Walhalla Fight Club, 
mistrz Polski oraz v-ce mistrz europy  
w konkurencjach walk, szef strefy 
wschodniej WFMC, sędzia krajowy WFMC 
oraz IMAF, wieloletni działacz w dziedzi-
nie sportów walki.  Zapraszamy.

Kamil Chłopik
fot. z arch. Walhalla Fight Club

W dniach 23-25 listopada br. pięćdziesięciooso-
bowa grupa zawodniczek i zawodników Miń-
skiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO wraz  
z opiekunami wzięła udział w wyjazdowym klu-
bowym zgrupowaniu treningowo – szkoleniowym 
w ośrodku Hotel Star – Dadaj Resort & SPA położ-
nym na Mazurach, niedaleko Olsztyna. 

Wyjazd klubowiczów został zorganizowany  
i sfinansowany ze środków pieniężnych Urzędu 
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego 
przyznanych mińskiemu klubowi za znakomite 
wyniki sportowe osiągnięte na arenie ogólno-

polskiej w ramach Współ-
zawodnictwa Sportowego 
Dzieci i Młodzieży w roku 
2011.

Kadrę opiekuńczo - szko-
leniową zgrupowania 
stanowili trener Jacek 
Łuniewski (VI DAN), po-
magających mu asystenci 
Damian Iwaniuk (III DAN) 
oraz Maciej Rek i Tomasz 
Kurowski obaj (I DAN), 
trener fitness Marta Łu-
niewska oraz dwie byłe 
zawodniczki mińskiego 
klubu, obecnie fizjotera-
peutki w NZOZ KAŚMIN.

Ośrodek położony na półwyspie jeziora Dadaj 
okazał się doskonałym miejscem zarówno do tre-
ningów jak i wypoczynku oferując mińszczanom 
znakomite warunki i bogatą infrastrukturę na 
którą składały się basen z sauną i jacuzzi, sala 
fitness z siłownią oraz korty tenisowe i sala gim-
nastyczna.W trakcie zgrupowania mińscy adepci 
Taekwon-Do mieli okazję do podniesienia swo-
ich umiejętności w tej koreańskiej sztuce walki. 
Trener Łuniewski aplikował swoim podopiecz-
nym bardzo urozmaicone jednostki treningowe 
składające się z ćwiczeń ogólnorozwojowych, si-

łowych, rozciągających i technicznych ze szcze-
gólnym uwzględnieniem przygotowania do walk 
oraz wykonywania układów formalnych. Oprócz 
treningów Taekwon-Do klubowicze mogli także 
zrelaksować się korzystając z bogatej oferty 
ośrodka.

Biorąc pod uwagę znakomitą atmosferę i świet-
ną kuchnię trzydniowy wyjazd można uznać za 
bardzo udany. 

Warto dodać, że w bieżącym roku Miński Klub 
Sportowy TAEKWON - DO osiągnął równie znako-
mite wyniki zdobywając dla Województwa Ma-
zowieckiego oraz Powiatu Mińskiego 63,83 pkt. 
rankingowe.

Jest to najlepszy wynik w Powiecie Mińskim, sta-
nowiący więcej niż połowę punktów wypracowa-
nych przez wszystkie pozostałe lokalne organi-
zacje sportowe (w sumie 60 pkt. rankingowych). 
Wynik osiągnięty przez Miński Klub Sportowy 
TAEKWON-DO klasyfikuje go na 71. miejscu  
w Województwie Mazowieckim (wśród 333 
sklasyfikowanych klubów) oraz na 548. miejscu  
w Polsce (na 3251. sklasyfikowane kluby).

 Igor Koczyrkiewicz  
fot. z arch. MKS TKD 

Mazurskie zgrupowanie Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO
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Krasomówcy z powiatów wschodniego Mazow-
sza  podsumowali tegoroczną edycję Ogól-
nopolskiego Konkursu Krasomówczego PTTK   
w formie  wycieczki. Uczestniczyli w niej  lau-
reaci finałów: Marta Bodecka  z Dobrego, Ewa 
Sokolik z Glinianki  i Rafał Matyka z Garwolina.

Do niedawna Ogólnopolski Konkurs Kraso-
mówczy PTTK  na wschodnim Mazowszu był  
domeną powiatu mińskiego. Za sprawą sze-
fowej Oddziału Joanny Janickiej  od kilku lat 
Konkurs  gościł w powiecie otwockim, a w tym 
roku  PTTK w Mińsku Mazowieckim  organizo-
wał eliminacje w powiecie  garwolińskim oraz 
w powiecie wołomińskim, zdobywając sympa-
tię uczniów i nauczycieli oraz władz samorzą-
dowych z Garwolina i Tłuszcza. 29.11.2012 r. 
na turystycznym szlaku powiatu mińskiego,  
w gminie Dobre,  spotkali się uczestnicy  warsz-
tatów krasomówczych  oraz   reprezentanci 
powiatów wschodniego Mazowsza w Konkursie 
Krasomówczym. W spotkaniu udział wzięli:  
uczniowie z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Garwolinie. Towarzyszyli  im dyrektor szkoły 
Ewa Flaga oraz nauczyciele; Izabela Odziem-
czyk -Dadas i Andrzej Żółkoś. Swoją obecno-
ścią zaszczycił krasomówców burmistrz miasta 
Garwolina Tadeusz Mikulski.  Powiat miński  
reprezentowali uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Mińsku Mazowieckim pod opieką Beaty 
Sałajczyk, uczniowie Zespołu Szkół w Zamieniu 
z Joanną Janicką,  Zespołu Szkół w Jakubowie  
pod opieką pani Iwony Runo, uczniowie Ze-
społu Szkół w Siennicy pod opieką Małgorzaty 
Michalik oraz uczniowie Szkoły Podstawowej  
i Gimnazjum z Dobrego pod opieką Bożeny Bo-
deckiej i Anety Bodeckiej, dyrektorów: Joan-
ny Raniszewskiej i Wojciecha Rastawickiego, 
Szkoły Podstawowej w Chobocie pod opieką 
pani Renaty Gałeckiej.  Powiat otwocki repre-
zentowało Gimnazjum w Glince i laureatka  
z Legnicy  Ewa Sokolik, towarzyszyli jej dyrek-
tor szkoły  Roman Zdunik oraz polonistka Irena 
Kochaniak. Powiat wołomiński reprezentowa-
li uczniowie Szkoły Podstawowej w Tłuszczu   
i polonistka Aleksandra Styczek. W sumie  
w  turystycznym spotkaniu krasomówców 
uczestniczyło 70 osób.

Pierwszym punktem programu była wycieczka 
do Dobrego na zaproszenie laureatki finału 
ogólnopolskiego Marty Bodeckiej oraz wójta 
gminy –Krzysztofa Radzio.  Uczniowie z  za-
ciekawieniem  przespacerowali się po rynku 
w Dobrem, zwiedzili kościół, zabytkowe na-
grobki na cmentarzu i galerię rzeźby Konstan-
tego Laszczki. Kustosz Muzeum pani Grzęda 
czarowała  wszystkich opowieścią o życiu  
i twórczości artysty oraz lokalnymi legendami. 
W roli przewodników sprawdzali się ucznio-
wie z Dobrego. Następnie wszyscy spotkali się  
w Marcelowej chacie na poczęstunku. Tu od-
były się wystąpienia uczniów inspirowane 
wycieczką. Talent w  improwizacji  wykazali  
Patrycja Żelazowska, uczennica kl. IV  z  Za-
mienia, Daniel Kwiatkowski ze Szkoły Podsta-
wowej nr 6 oraz Marlena Bujniak ze  Szkoły 
Podstawowej w Tłuszczu.

Z Dobrego uczniowie udali się do Muzeum 7 
Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku Mazowiec-
kim. Tu gości przyjął Dyrektor Muzeum Leszek 
Celej.  Krasomówcy z zaciekawieniem ogląda-
li eksponaty i wysłuchali opowieści kustosza 
Artura Piętki na temat  historii pułku.  Na-

stępnie odbyła się konferencja prasowa. Na 
pytania odpowiadali reprezentanci  Mazowsza 
w finałach ogólnopolskich: Marta Bodecka(Do-
bre), Rafał Matyka( Garwolin) Ewa Sokolik 
(Glinianka),  Angelika Wichrowska (SP Nr 6 
Mińsk Maz)  i Klaudia Roś ( Chobot). Pytano 
o źródła pomysłów do wystąpień,  o metody 
przygotowań do improwizacji,  o wrażenia  
z finałów Ogólnopolskich. Marta Bodecka in-
spiracje czerpie – jak powiedziała - z obser-
wacji życia i  słuchając różnych opowieści od 
mieszkańców Dobrego, ale także  opowieści 
rodzinnych. Radziła rówieśnikom, aby właśnie 
wykazywali zainteresowanie  tym ,co się  wo-
kół dzieje, a na pewno tematów do wystąpień 
nie zabraknie. Ewa Sokolik  dawała recep-
tę na udaną improwizację – to improwizacja  
w finale zadecydowała  o wygranej. Radziła , 
aby otwarcie  i szczerze  mówić , co się myśli 
i tak właśnie zrobiła mówiąc na temat: Cieszę 
się z sukcesów, świętuję rocznice, o prożkach 
nie  mówię. Najmłodsze uczestniczki Klaudia 
Roś i Angelika Wichrowska mówiły o tym, co 
było dla nich najtrudniejsze: o stresie, który 
pojawia się gdy trzeba stanąć przed wielką wi-
downią. Obie podkreślały, że bardzo dużo na-
uczyły się, zdobyły nowe i ciekawe wiadomości 
o swoich miejscowościach ale także i o Legnicy. 
Na czym polega magia tego konkursu ?  Faktem 
jest, że jeśli  ktoś już raz spróbował – tak jak 
ja – powiedziała Marta, to potem  występuje  
w kolejnych edycjach konkursu. Magiczny jest 
kontakt  z publicznością, ze słuchaczami, chęć 
zainteresowania i oczarowania swoim  wystą-
pieniem. Tym konkursem można się zarazić na 
dobre . Nomen omen ... w Dobrem. Młodzież 
z zaciekawieniem zadawała pytania i słuchała 
wypowiedzi finalistów Konkursu. 

Tegoroczna edycja Konkursu Krasomówczego 
odbywała się  w ramach dotacji ze strony Urzę-
du Miasta Mińsk Maz. oraz w ramach projektu 
„Mów śmiało”  wspieranego finansowo przez 
Narodowe Centrum Kultury  promującego 
akcję Ojczysty- dodaj do ulubionych. Kraso-
mówcy  udowodnili, że ich język ojczysty jest   
i czysty i doskonały. Na zakończenie ucznio-
wie otrzymali informatory promujące powiat 
miński. Sponsorami I Zlotu Turystycznego Kra-
somówców byli: Urząd Miasta w Mińsku Ma-
zowieckim, Urząd Gminy w Dobrem, Muzeum 
Ziemi Mińskiej, Towarzystwo Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego i  Polskie Towarzystwo Tury-
styczno Krajoznawcze Oddział w Mińsku Ma-
zowieckim, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych  
w Garwolinie i szkoła Podstawowa w Tłuszczu.  
Rozstając się, wszyscy mówili sobie do zoba-
czenia. To dobrze wróży kolejnej edycji Kon-
kursu, w 2013 r.  

Joanna Janicka
PTTK

Oj!czysty. I TURYSTYCZNY ZLOT KRASOMÓWCÓW  
Z POWIATÓW WSCHODNIEGO MAZOWSZA


