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Szanowni Państwo.

 Za nami pierwsze tygodnie nowego 2013 
roku, który zapewne przyniesie nam wiele zmian na 
lepsze. Dobrym prognostykiem jest tutaj pierwsza  
w tym roku sesja Rady Miasta, na której zatwier-
dzono m.in. przedstawione przeze mnie nowe taryfy 
zaopatrzenia miasta w wodę i odbiór ścieków. Po raz 
pierwszy od wielu lat ceny pozostają na dotychcza-
sowym poziomie. Pełną parą ruszyły przygotowania 
do modernizacji  targowiska miejskiego. Niebawem 
zostanie wyłoniony wykonawca robót i ustalimy har-
monogram prac. Modernizacja prowadzona będzie w trzech etapach, dzięki 
czemu nie powinna  wpłynąć na ciągłość pracy targowiska. Mam nadzieję, że 
efekt jaki planujemy osiągnąć wpłynie pozytywnie zarówno na wygląd, jak  
i na funkcjonalność placu targowego. 
 Tegoroczny budżet kładzie duży nacisk na rozwiązywanie problemów 
braku odwodnienia w różnych częściach miasta. Pomimo niekorzystnych wa-
runków pogodowych rozpoczęła się jedna z większych inwestycji drogowych 
przewidzianych w bieżącym roku. Budowa ulicy Leśnej wraz z kanalizacją  
w ulicy Małaszczyckiej, pozwoli kompleksowo rozwiązać problem braku od-
wodnienia w tamtym rejonie, co odczują zarówno mieszkańcy, jak i działko-
wicze. Podobne prace będą prowadzone w rejonie ul. Sosnkowskiego, zaś dla 
okolic ul. Grzeszaka powstaną niebawem końcowe dokumentacje projekto-
we, które pozwolą nam rozpocząć prace również w tamtym rejonie miasta.
 Największym jednak wyzwaniem dla samorządu, z którym zmierzy-
my się tym roku, jest zupełnie nowe podejście do zasad gospodarowania od-
padami w naszym mieście. Szczegóły dotyczące świadczonych przez Miasto 
usług w tym zakresie, wysokości uchwalonych przez Radę Miasta opłat, znaj-
dą Państwo w gazecie samorządowej MIM, na stronie internetowej www.
minsk-maz.pl oraz w specjalnie dla Państwa przygotowanych ulotkach, któ-
rych dystrybucja już się rozpoczęła. Proszę o szczególne zwrócenie uwagi na 
termin składania deklaracji, który upływa 28 lutego b.r. Wierzę, że korzyści 
płynące z nowego systemu będą szybko zauważalne. Pamiętajmy, że wszyscy 
wytwarzamy odpady i wszyscy powinniśmy wspólnie dążyć do właściwego  
z nimi postępowania.

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM; Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Fot. na okładce:  
z archiwum Urzędu Miasta, Rafał Szczepankowski. Adres Gazety: 05-300 Mińsk Mazowiecki,  
ul. Konstytucji 3-go Maja 1, pok. 202, tel.  (25) 759  53 31, fax  (025) 758 40 25, e-mail:  
info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”   
Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów, tel. (22) 760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie  
internetowej miasta www.minsk-maz.pl.

Burmistrz Miasta  
Marcin Jakubowski

                             INFORMACJA
         Uprzejmie informuję, że dwukrotnie w ciągu 
roku występuję z wnioskami do Prezydenta Rzeczy-
pospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie.
        Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi 
nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 50 lat 
w jednym związku małżeńskim.

        W związku z powyższym pary zamieszkałe na terenie miasta Mińsk Ma-
zowiecki, które zawarły związek małżeński poza obszarem działania tutejsze-
go USC (miasto Mińsk Mazowiecki, gmina Mińsk Mazowiecki, gmina Jakubów  
i gmina Cegłów) i chciałyby uczestniczyć w uroczystości wręczenia odznaczeń, 
proszę o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim (pokój  
nr 10, parter, tel (25) 759 5312 lub (25) 759 5316).

                                                                  Burmistrz Miasta
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Szanowni Państwo!
      
       Od 1 lipca 2013 r. zacznie 
funkcjonować nowy system gospo-
darowania odpadami komunalnymi  
w Mińsku Mazowieckim. 

Miasto stanie się właścicielem od-
padów komunalnych, zobowiąza-
nym do ich odbioru, transportu  
i zagospodarowania oraz pokrycia 
kosztów z tym związanych. 

• UWAGA. Odpady od właścicie-
li nieruchomości odbierane będą  
w każdej zebranej przez nich ilości.

Odpady komunalne zbierane przez 
właścicieli w sposób selektywny na-
leży umieszczać w pojemnikach sto-
sując poniższe zasady:

ODPADY 
PODSTAWOWE
1) papier – pojemnik koloru niebie-
skiego,
2) szkło – pojemnik koloru zielo-
nego,
3) tworzywa sztuczne – pojemnik ko-
loru żółtego,
4) odpady ulegające biodegradacji – 
pojemnik koloru brązowego,
5) pozostałe niesegregowane odpady 
– pojemnik koloru czarnego,

6) metale - pojemnik koloru białego 
z napisem metale,

ODPADY 
DODATKOWE
7) przeterminowane leki i chemi-
kalia,
8) zużyte baterie i akumulatory,
9) zużyty sprzęt elektryczny i elek-
troniczny,
10) odpady zielone,
11) odpady budowlane i rozbiór-
kowe,
12) zużyte opony 
- pojemnik koloru białego z napisem 
określającym rodzaj odpadów,
13) odpady wielkogabarytowe  
(w tym duży sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, meble) nie wymaga-
ją specjalnych pojemników do zbie-
rania. 

Każdy właściciel sam wyposaża nie-
ruchomość w dostateczną ilość po-
jemników lub plastikowych worków 
służących do selektywnego zbiera-
nia odpadów komunalnych oraz dba  
o utrzymanie tych pojemników  
w odpowiednim stanie sanitarnym, 
porządkowym i technicznym.

• UWAGA. Dopuszcza się stosowa-
nie pojemników innego koloru do 
zbierania poszczególnych rodzajów 
(frakcji) odpadów w przypadku ich 
odpowiedniego oznakowania.

Odpady komunalne PODSTA-
WOWE odbierane będą:

• z budynków mieszkalnych jednoro-
dzinnych oraz z nieruchomości nie-
zamieszkanych jeden raz na dwa 
tygodnie,

• z budynków mieszkalnych wieloro-
dzinnych trzy razy w tygodniu (dla 
nieruchomości powyżej 50 miesz-
kańców) bądź dwa razy w tygodniu 

(dla nieruchomości do 50 mieszkań-
ców).

Odpady komunalne DODAT-
KOWE odbierane będą raz na 
pół roku.

• UWAGA. Właściciel nieruchomo-
ści może również dostarczyć odpady 
(dodatkowe) dowolną ilość razy do 
punktu selektywnego zbierania od-
padów komunalnych w czasie jego 
otwarcia. 

Właściciele nieruchomości w zamian 
za świadczenie usług  -  obowiązani 
będą ponosić na rzecz Miasta opłatę 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi. 

• UWAGA. Przez właścicieli nieru-
chomości rozumie się także współ-
właścicieli, użytkowników wieczy-
stych oraz jednostki organizacyjne 
i osoby posiadające nieruchomo-
ści w zarządzie lub użytkowaniu,  
a także inne podmioty władające 
nieruchomością.

MIESIĘCZNA 
WYSOKOŚĆ OPŁAT

1. W  przypadku nieruchomości,  
na której zamieszkują mieszkańcy:

1) za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób selektywny  (odpady po-
segregowane) 
– 9 zł/mc od jednego mieszkańca 
zamieszkującego daną nierucho-
mość,

2) za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi zbieranymi i odbieranymi 
w sposób nieselektywny   (odpady 
nieposegregowane) – 16 zł/mc od 
jednego mieszkańca zamieszkują-
cego daną nieruchomość. 

ODPADY KOMUNALNE 2013 
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PRZYKŁAD
W domu mieszka 3 osobowa ro-
dzina segregująca odpady. Ich 
miesięczna opłata wyniesie 27 zł  
(3 x 9 zł). W przypadku, gdyby odpa-
dy nie były segregowane, miesięczna 
opłata wyniesie 48 zł (3 x 16 zł). 

2. W przypadku nieruchomości, na 
której nie zamieszkują mieszkańcy:

1) jeżeli odpady są zbierane i odbie-
rane w sposób selektywny:
• za pojemnik o pojemności 0,12 m3

 – 10 zł,
• za pojemnik o pojemności 0,24 m3

 – 15 zł,
• za pojemnik o pojemności 1,1 m3

– 25 zł,
• za pojemnik o pojemności 1,5 m3 

– 35 zł,
• za pojemnik o pojemności 2,0 m3

 – 45 zł,
• za pojemnik o pojemności 5,0 m3 
– 150 zł,
• za pojemnik o pojemności 7,0 m3

 – 200 zł.

2) jeżeli odpady są zbierane i odbie-
rane w sposób nieselektywny:
• za pojemnik o pojemności 0,12 m3

 – 20 zł,
• za pojemnik o pojemności 0,24 m3

 – 30 zł,
• za pojemnik o pojemności 1,1 m3

 – 50 zł,
• za pojemnik o pojemności 1,5 m3

 – 70 zł,
• za pojemnik o pojemności 2,0 m3

 – 90 zł,
• za pojemnik o pojemności 5,0 m3

 – 300 zł,
• za pojemnik o pojemności 7,0 m3

 – 400 zł.

Właściciele nieruchomości za-
równo tych, na których za-
mieszkują mieszkańcy jak  
i tych, na których nie zamieszku-
ją mieszkańcy, a wytwarzane są 
odpady, zobowiązani są wyliczyć 
wysokość opłaty, wypełnić i złożyć 
deklarację w Urzędzie Miasta Mińsk 
Mazowiecki w terminie do dnia 28 
lutego 2013 r. lub w ciągu 14 dni od 
dnia zamieszkania na danej nieru-
chomości pierwszego mieszkańca 
lub powstania na nieruchomości 
odpadów komunalnych. 

ODPADY KOMUNALNE 2013
Każdy właściciel wypełnia tylko jed-
ną deklarację (+ ewentualne załącz-
niki) dla wszystkich nieruchomości 
jakie posiada.

• UWAGA.  W przypadku zmiany 
danych będących podstawą usta-
lenia wysokości należnej opłaty, 
właściciel nieruchomości jest obo-
wiązany złożyć nową deklarację 
w terminie 14 dni od dnia wystąpie-
nia zmiany.   

         W razie niezłożenia dekla-
racji o wysokości opłaty za gospoda-
rowanie odpadami Burmistrz Miasta 
określi w drodze decyzji wysokość 
opłaty za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi, biorąc pod uwagę 
uzasadnione szacunki, w tym śred-
nią ilość odpadów komunalnych 
powstających na nieruchomościach  
o podobnym charakterze.
       
Opłatę za gospodarowanie odpada-
mi komunalnymi właściciele nieru-
chomości obowiązani są uiszczać na 
rachunek bankowy Miasta Mińsk Ma-
zowiecki lub w kasie Urzędu Miasta 
Mińsk Mazowiecki  – bez wezwania 
-  raz na kwartał, w każdym roku ka-
lendarzowym w terminie do: 
• 15 marca za I kwartał, 
• 15 czerwca za II kwartał, 
• 15 września za III kwartał, 
• 15 grudnia za IV kwartał.    

• UWAGA. Termin wniesienia pierwszej 
opłaty upłynie 15 września 2013 roku 
i obejmie okres od 1 lipca 2013 r. do  
30 września 2013 r.

WAŻNE. Mieszkańcy, którzy będą 
zbierać odpady w sposób selek-
tywny tj. sortować w szczególności 
papier, tworzywa sztuczne, szkło, 
opakowania wielomateriałowe  
i odpady zielone będą płacili mniej 
za ich odbiór. W taki sposób będzie 
promowany i zarazem nagradzany 
system segregacji u źródła. 

        Na terenie Miasta Mińsk Ma-
zowiecki zostanie utworzony punkt 
selektywnego zbierania odpadów, do 
którego mieszkańcy będą mogli oddać  
w ramach wnoszonej opłaty odpady 
dodatkowe np. odpady wielkogaba-

rytowe, zużyty sprzęt elektryczny  
i elektroniczny, opony lub odpady 
niebezpieczne, itp. 

Wspomnieć należy również, że prze-
jęcie przez Miasto obowiązków wła-
ścicieli nieruchomości w zakresie 
gospodarowania odpadami komu-
nalnymi  zwalnia właścicieli nieru-
chomości z obowiązku podpisywania 
umów na odbieranie odpadów komu-
nalnych z podmiotami prowadzący-
mi działalność w tym zakresie. 

 Jednocześnie informu-
jemy, iż Mieszkańcy posiadający 
obecnie umowę z przedsiębiorcą 
odbierającym odpady komunalne, 
powinni pamiętać o rozwiązaniu 
tej umowy z dniem 30 czerwca 
2013 r. 

Szczegółowe informacje dotyczące 
funkcjonowania systemu uzyskają 
Państwo dzwoniąc pod nr tel.

25 759 53 21
25 759 53 44 (deklaracje)

lub  w  punkcie konsultacyjnym  
w Urzędzie Miasta (parter – biuro 
obsługi interesanta), oraz na stro-
nie internetowej miasta 
www.minsk-maz.pl

Punkt selektywnego zbierania od-
padów komunalnych będzie znajdo-
wał się przy ul. Przemysłowej  od 
01.07.2013r.  
Czynny będzie od wtorku do soboty 
włącznie w godzinach od 12.00 do 
19.00 z wyłączeniem świąt.

Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski
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Z ŻYCIA MIASTA

19 grudnia 2012 o godzinie 16:00 na 
skwerze przy fontannie, u zbiegu ulic: 
Konstytucji 3 Maja i Zygmunta Kazikow-
skiego, odbyło się oficjalne przekazanie 
Betlejemskiego Światła Pokoju mieszkań-
com Mińska Mazowieckiego. Spotkanie 
prowadziła druhna Katarzyna Roguska, 
rzecznik prasowy mińskiego hufca wraz  
z hm. Marcinem Szczepańskim, komen-
dantem KH ZHP „MAZOWSZE”.

Uroczystość rozpoczęła się od mianowa-
nia przybyłych przedstawicieli drużyn 
harcerskich przez komendanta hufca 
Marcina Szczepańskiego na Strażników 
Ognia Betlejemskiego. Ich zadaniem jest 
przeniesienie Ognia do swoich środowisk 
i przekazywanie go dalej, aby na jak 
największej liczbie stołów wigilijnych 
zapłonęło Światło z Groty Narodzenia 
Pańskiego w Betlejem. Później głos za-

„Odważ się być dobrym”
Przekazanie Betlejemskiego Światła Pokoju

brała druhna Katarzyna Roguska i przed-
stawiła historię Ognia z Betlejem oraz 
tegoroczne hasło, które przewodziło ak-
cji - „Odważ się być dobrym!”. Następ-
nie druh phm. Adam Zawadzki przeczytał 
fragment Ewangelii św. Łukasza, a hm.  
Marcin Szczepański opowiedział gawę-
dę o Ogniu. Potem nastąpiło uroczyste 
przekazanie Ognia Betlejemskiego Burmi-
strzowi Mińska Mazowieckiego Marcinowi 
Jakubowskiemu, radnemu Rady Miasta 
Robertowi Ślusarczykowi, oraz zaproszo-
nym gościom. Następnie głos zabrał bur-
mistrz Mińska Mazowieckiego mgr Marcin 
Jakubowski, który złożył życzenia Mińsz-
czanom. Na zakończenie przybyli goście 
wraz z harcerzami spletli braterski krąg  
i odśpiewali „Bratnie słowo”. Po całej uro-
czystości harcerze udali się do budynku 
Komendy Hufca na wspólne kolędowanie.

Komenda Hufca ZHP „MAZOWSZE” dzię-
kuję wszystkim za przybycie .

Zapraszamy także do odwiedzania nasze-
go fanpage http://www.facebook.com/
HufiecMinsk.

CZUWAJ!
pwd. Justyna Tarczyńska

fot. z arch. UM

Nowy Rok mińszczanie przywitali m.in. 
pod Pałacem Dernałowiczów. Bawiono się  
w rytm tanecznych przebojów granych 
przez DJ-ów. O północy Zofia Markowska, 
dyrektor MDK złożyła noworoczne życze-
nia, które zwieńczył pokaz sztucznych 
ogni. (red.)

Kolejny Sylwester pod chmurką 2012 przeszedł do historii
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Miasto Mińsk Mazowiecki „Gminą na 5!”
Miasto Mińsk Mazowiecki uzyskało tytuły „Gminy na 5!” i „Mazowiecka Gmina na 5!” w II edycji rankingu przygotowanego przez Stu-
denckie Koło Naukowe Przedsiębiorczości i Analiz Regionalnych działające przy Instytucie Przedsiębiorstwa w Szkole Głównej Handlo-
wej w Warszawie. Informacje na ten temat można znaleźc pod adresem http://www.sgh.waw.pl/ip/SKN_PAR/Gmina_na_5_2012.pdf
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 W dniu 19 stycznia 2013 roku 
odbył się planowany od paru miesięcy 
turniej. Były to pierwsze mistrzostwa fe-
deracji zrzeszającej kluby z całego świata -  
I Otwarte Mistrzostwa Polski Sztuk Walk. 
Mogliśmy zobaczyć zawodników różnych 
styli m.in. Kickboxing, Tang Soo Do, Grap-
pling, Taekwondo, Karate… . 
 Zawodnicy rywalizowali ze sobą 
w konkurencjach walk semi – contact oraz 
light – contact. Niewątpliwie widowisko-
we były konkurencje układów stylowych, 
układów z bronią oraz form przy muzyce, 
jednym slowem działo się. Dla najlep-
szych zawodników turnieju organizator 

przewidział meda-
le, statuetki oraz 
nagrody rzeczowe.
 Na turniej 
zgłosiło się ponad 
200. najlepszych 
zawodników z ca-
łej Polski, między 
innymi z Wejhe-
rowa, Gorzowa 
Wielkopolskiego, 
Świdnika, Elbląga 
… Ponadto turniej 
cieszył się ogrom-
nym zaintereso-
waniem ze strony 
Mińszczan, przyby-

ło wielu kibiców oraz gości.
 Pod względem organizacyjnym 
uważam iż turniej się udał, nie mieli-
śmy żadnych nieprzyjemnych incydentów 
a  przyjezdni zawodnicy reprezentowali 
wzorową postawę sportowca, wszystko 
było dopięte na ostatni guzik.
 Jeśli zaś chodzi o turnieje to na 
pewno będzie o nas głośno już za rok, mam 
zamiar ponownie organizować turniej  
„II Mistrzostwa Polski WFMC” i zapewniam 
że będzie się działo jeszcze więcej, będzie 
bardziej widowiskowo. 

Kamil Chłopik
fot. Marek Łodyga

I Otwarte Mistrzostwa Polski Sztuk Walk 

13. stycznia 2012 odbył się w naszym mie-
ście 21 Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy. W tym roku akcja przebie-
gała pod hasłem: ,,Dla ratowania  życia 
dzieci i godnej opieki medycznej senio-
rów”.   Sztab w Mińsku Mazowieckim po 
raz kolejny został zorganizowany przez 
Hufiec ZHP ,,Mazowsze”, któego szefową 
była Edyta Wilga.  Tegoroczny finał odby-
wał się w 3. miejscach:

- W Miejskim Domu kultury mieliśmy 
przyjemność obejrzeć dwa przedstawie-
nia : „LAW LAW LAW” studenckiej grupy 
teatralnej ResoR z Siedlec oraz „Bóg” 

w wykonaniu Teatru 
Piwnica Koło Garnizo-
nu.  Odbyły się tam 
również liczne wystę-
py muzyczne, pokazy 
rycerskie, bezpłatne 
pomiary ciśnienie i po-
ziomu cukru. W mię-
dzyczasie licytowane 
były liczne przedmio-
ty przekazane chary-
tatywnie przez spon-
sorów. 
- Na Starym Rynku  
można było obejrzeć  

pojazdy woj-
skowe, dzięki 
uprzejmości Żan-
darmerii Woj-
skowej i 23 Bazy 
Lotniczej.  Pokaz 
pierwszej pomo-
cy w wykonaniu 
PSP w Mińsku 
M a z o w i e c k i m   
i harcerzy z huf-
ca ,,Mazowsze”. 

- Mjuzik Pub 

użyczył swoich progów orkiestrze, gdzie 
zorganizowano koncert charytatywny, na 
ktorym zagrali: Zwarcie w Inkóbatoże, 
Rage Proof, FireGarden, Pies Mazowiec-
ki, PANKOR, Mach of the Year.

Na koniec na Starym Rynku odbyło się 
tradycyjne „Światełko do nieba”.  Dzię-
ki pomocy wolontariuszy, których w tym 
roku w mińskim sztabie było 56., udało 
się zebrać 30 tys. 20 zł i 20 groszy. 
Serdecznie wszystkim dziękujemy. 

 K. Roguska
fot. z arch. ZHP

Z ŻYCIA MIASTA

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy zagrała po raz XXI
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20 stycznia 2013 roku odbyły się uroczy-
stości upamiętniające 150. Rocznicę Po-
wstania Styczniowego, które rozpoczęła 
Msza Św. w kościele pw. NNMP w Mińsku 
Mazowieckim z udziałem pocztów sztan-
darowych.

Po mszy harcerze, przedstawiciele władz 
lokalnych oraz poczty sztandarowe prze-
maszerowały w asyście policji na cmen-
tarz parafialny, niosąc zapalone pochod-
nie. Tam wśród kwater wojskowych,  
spoczywają ciałą dwóch powstańców.   
W miejscu tym reprezentanci władz i or-
ganizacji złożyli kwiaty, a dyrektor Mu-
zeum Ziemi Mińskiej – pan Leszek Celej 
– przybliżył pokrótce historię powstania 
oraz przybliżył obecnym plan obchodów  
tej okrągłej rocznicy w Mińsku Mazowiec-
kim.  Odpowiedni klimat tworzyła dru-
żyna druhów  z grupy rekonstrukcyjnej 
działającej przy hufcu ZHP ,,Mazowsze”, 
którzy przebrani byli za powstańców, 
oraz harcerze z ZHR i poczet sztandarowy 
z Towarzystwa Przyjaciół 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich.

 ,,To bardzo 
ważne obchody, 
szczególnie dla 
nas harcerzy.  To 
właśnie 150. lat 
temu narodziła 
się idea, która 
50 lat później 
dała początek 
ruchom skauto-
wym na ziemiach 
polskich.” – mó-
wił dh Andrzej 
Soćko z harcer-
skiej grupy re-
konstrukcyjnej.

,,Bardzo się cie-
szę, że udało nam się zorganizować te 
obchody i mam nadzieję, że zapocząt-
kują one wspólną harcerską tradycję  

w naszym mieście” – wyraża nadzieję dh 
Marcin Szczepański – komendant hufca 
ZHP ,,Mazowsze”.

 To jeszcze nie koniec obchodów rocz-
nicy powstania w Mińsku Mazowieckim, 
22 stycznia w Gimnazjum nr 3 odbędzie 
się przedstawienie w wykonaniu uczniów 
szkoły i okolicznościowy wykład prof. 
Wiesława Wysockiego (UKSW), a dzień 
później w Muzeum Ziemi Mińskiej  będzie 
mieć miejsce ogólnopolska prezentacja 
książki „Powstańcy Styczniowi odznacze-
ni Orderem Virtuti Militari” oraz spotka-
nie z jej autorem – panem Bogusławem 
Szwedo. 

trop. Katarzyna Roguska, rzecznik prasowy 
Hufca „Mazowsze” ZHP

fot. UM,  phm. Adam Zawadzki HR
fot. E. Karpiński

 W niedzielę 20 stycznia w kościele 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny odbył 
się koncert kolęd i pastorałek w wykonaniu 
Orkiestry Dętej miasta Mińsk Mazowiecki pod 
batutą Marcina Ślazaka. Wraz z nią wystąpili 
wspaniali soliści: Justyna Kowynia (mezzoso-
pran), Patryk Rymanowski (bas) - solista Opery 
w Łodzi oraz Małgorzata Duk-Nowosad - wykła-
dowca i instruktor śpiewu rozrywkowego. 
 Licznie zgromadzeni słuchacze mieli 
możliwość usłyszeć wiele tradycyjnych pol-
skich kolęd, ale także (co było sporą niespo-
dzianką) kolędy śpiewane w innych krajach 
zagrane w bardzo ciekawych, oryginalnych 
aranżacjach. W programie znalazła się tak-
że kolęda zaśpiewana przez dzieci, która na 
koniec nagrodzona została gromkimi brawa-
mi. Podczas zapowiedzi prowadzonych przez 
dyrygenta ciekawy nastrój stworzył także 
Wojciech Ziółkowski grający znane tematy 
kolędowe na wciąż rzadko wykorzystywanym 
instrumencie w Polsce - flugelhornie.

Obchody 150 rocznicy wybuchu Powstania Styczniowego -1 dzień 

Miejska Orkiestra Dęta zagrała kolędowo

Marcin Ślązak, fot. z arch. MOD
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Z ŻYCIA MIASTA

RUSZA PRZEBUDOWA TARGOWISKA MIEJSKIEGO
 1 kwietnia 2013 roku rusza długo oczekiwana przebudowa targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim.  
Ma ona obejmować:
1. Zmianę nawierzchni targowiska z terlinki, na kostkę brukową.
2.  Przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego (sieć wodociągowa, sieć kanalizacji sanitarnej, sieć kanalizacji desz-
czowej, sieci energetyczne).
3. Modernizację budynku higieniczno-sanitarnego na terenie targowiska.
4. Usunięcie istniejących stalowych wiat i małych obiektów handlowych i wybudowanie nowych wiat nad częścią sta-
nowisk handlowych.
5. Zainstalowanie nowych przesuwnych bram sterowanych elektrycznie.
6. Wykonanie tablicy informacyjno-reklamowej w technologii LED.
7. Zainstalowanie monitoringu.
8. Instalację nowego oświetlenia.

 Wszystkie przedmiotowe prace, w tym projekt ulepszenia jakości nawierzchni i oświetlenia placu ma przede 
wszystkim na celu usprawnienie handlu, poprawy estetyki okolicy i przede wszystkich warunków dla osób korzystających  
z tej przestrzeni publicznej, której łączna powierzchnia handlowa po przebudowie będzie wynosiła - 3 325,60 m2, 
w tym stoiska handlowe – 2 676,00 m2 i pawilony handlowe - 649,60 m2. Zadaszona powierzchnia stoisk to 1 751,00 m2. 
 Targowisko zostanie podzielone na sekcje, w których będą sprzedawane towary i produkty rolno-spożywcze 
według poszczególnych kategorii: 
A    - owoce i warzywa -  275 m2

B1  - owoce i warzywa -  249 m2

B2  - owoce i warzywa -  190 m2

C1  - odzież i obuwie -  342 m2

C2  - owoce i warzywa -  316 m2

D    - miody i przetwory-  312 m2

E1  - miody i przetwory -  96 m2

E2  - mięso, wędliny, ryby i nabiał - 649,6 m2

F    - odzież i obuwie  - 588 m2

G   - owoce i warzywa  -    308 m2

 Inwestycja podzielona jest na 3 etapy. W czasie każdego z nich każdorazowo przebudowywane będzie po 30% 
targowiska, przy czym pozostała jego część będzie funkcjonowała bez zmian.  Koszt przebudowy to ok. 4 300 000 
zł z czego wartość dofinansowania z  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich - 1 000 000 zł. Planowane zakończenie 
inwestycji to październik 2013.

Grzegorz Góral, fot. z arch. UM

Targowisko miejskie obecnie
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9 grudnia 2013 r. w kościele pw. Naro-
dzenia NMP odbył się koncert „Missa 
De Angelis”, stanowiący  niecodzien-
ne ujęcie Mszy Św. Był to niezwykły 
przekaz emocjonalny wypływający  
z wielkiej prostoty przy minimalnym 
użyciu różnych środków muzycznych. 

Nowy, a zarazem oszczędny język har-
moniczny podkreślał charakter sku-
pienia podczas Mszy. Partie solowe, 
chóralne i orkiestrowe tworzyły kulmi-
nację, a motyw przewodni łączył całe 
dzieło. Oryginalny i indywidualny styl 
kompozytorski Grzegorza Duchnow-
skiego został połączony ze średnio-

MISSA DE ANGELIS
wiecznym „Kyriale Romannum”, na 
którym w poszczególnych częściach 
Msza bazowała  i nawiązywała we 
fragmentach. Pięcioczęściowa forma 
wokalno-instrumentalna oparta na 
tekście liturgicznym na sopran, chór 
mieszany, orkiestrę smyczkową i per-
kusję dostarczyła uczestnikom nie-
zwykłych doznań muzycznych.

Wystąpili:  Dorota Szczepańska (so-
pran), Chór Kameralny Mińskiego 
Towarzystwa Muzycznego, Chór Pa-
rafialny Cantate Domino z Mińska Ma-
zowieckiego oraz Unplugged Orchestra 
pod dyrekcją Michała Śmigielskiego.

W związku z tym wydarzeniem Mia-
sto Mińsk Mazowiecki wraz z Muzeum 
Ziemi Mińskiej planuje wydać płytę ze 
ścieżką dźwiękową oraz video Missa 
De Angelis. (red)

fot. arch. MZM

Dorota Szczepańska - sopran Grzegorz Duchnowski - kompozytor Michał Śmigielski - dyrygent



12 MIM styczeń 2013www.minsk-maz.pl

OFERTA MIŃSKIEGO PUNKTU INFORMACYJNO 
– KONSULTACYJNEGO NA 2013 ROK
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH
UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI

TEL. 25 759-53-33

Wszystkie osoby zainteresowane świadczeniami Mińskiego Punktu Informacyjno – 
Konsultacyjnego z siedzibą przy ul. Wyszyńskiego 30A w Mińsku Mazowieckim za-
praszamy na dyżury specjalistów, którzy udzielają bezpłatnych porad codziennie 
w godzinach 16.00-19.00:

PONIEDZIAŁEK – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy 
WTOREK – psycholog (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 
ŚRODA – psycholog (przeciwdziałanie uzależnieniom)  
CZWARTEK – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy 
                 – psycholog (przeciwdziałanie alkoholizmowi)
PIĄTEK – prawnik 

Ponadto w Mińskim Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym kontynuowane będą
w 2012 roku zajęcia w następujących grupach terapeutycznych:

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
• Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej oraz
• Grupa dla członków rodzin z problemem alkoholowym
Terminy  spotkań:  05-06.I, 02-03.II, 02-03.III, 06-07.IV, 04-05.V, 01-02.VI,  
06-07.VII,03-04.VIII, 07-08.IX, 05-06.X, 02-03.XI, 30.XI-01.XII.2013 r. 

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
• Grupa pogłębionej psychoterapii „Mój problem” – dla osób uzależnionych 
i współuzależnionych
• Cykl warsztatów uzupełniających program zapobiegania nawrotom
Terminy  spotkań: 19-20.I, 16-17.II, 16-17.III, 20-21.IV, 18-19.V, 15-16.VI,  
20-21.VII, 17-18.VIII, 21-22.IX, 19-20.X, 16-17.XI, 14-15.XII.2013 r.  

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
• Grupa dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi  

(papierosy, alkohol, narkotyki) Terminy  spotkań: 27-28.IV, 22-23.VI,  
28-29.IX, 26-27.X.2013 r. 

Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależ-
nień i instruktor terapii uzależnień z Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień 
od Alkoholu w Łukowie. 

 Miejska Komisja Rozwią-
zywania Problemów Alkoholowych  
w Mińsku Mazowieckim dofinansuje 
w okresie ferii zimowych zajęcia  
o charakterze sportowo – rekre-
acyjnym dzieciom i młodzieży  
z terenu miasta w następujących 
formach:

1/ zimowisko w mieście:
• w terminie od 28 stycznia 2013 r. 
do 1 lutego 2013 r. oraz od 4 do 8 
lutego  2013 r. – dla 30 dzieci wyty-
powanych przez pedagogów ze szkół 
podstawowych z terenu miasta Mińsk 
Mazowiecki. Organizatorem półko-
lonii jest Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„PRZEŁOM” w Mińsku Mazowieckim. 
Miejsce półkolonii – obiekt Klubu 
Osiedlowego przy ul. Kopernika 5  
w Mińsku Mazowieckim,
• w terminie od 28 stycznia 2013 r. 
do 1 lutego 2013 r. oraz od 4 do 8 
lutego  2013 r. – zajęcia dla 13 dzieci 
- wychowanków Specjalnego Ośrodka 
Szkolno – Wychowawczego w Mińsku 
Mazowieckim,  
• w terminie od 28 stycznia 2013 r. do 
1 lutego 2013 r. oraz od 4 do 8 lutego  
2013 r. zajęcia na terenie szkół ogól-
nodostępne dla wszystkich dzieci. 
Organizatorami zagospodarowania 
czasu wolnego są następujące szkoły: 
- Zespół Szkół Miejskich Nr 1 przy  
ul. Kopernika 9, 
- Szkoła Podstawowa Nr 2 przy ul. Dą-
brówki 10, 
- Szkoła Podstawowa Nr 5 przy  
ul. Małopolskiej 11, 
- Szkoła Podstawowa Nr 6 przy  
ul. Sosnkowskiego 1.

         Program zajęć półkolonii zimo-
wych dostosowany będzie do zainte-
resowań dzieci i młodzieży przez co 
zapewni im możliwość udziału w za-
jęciach tj. komputerowych, sporto-
wych (w tym na świeżym powietrzu), 
tanecznych, artystycznych, plastycz-

nych, kulinarnych, filmowych, socjo-
terapeutycznych, świetlicowych (gry 
i zabawy dydaktyczne) oraz w licz-
nych quizach i konkursach tematycz-
nych i sprawnościowych. 
    
2/ obozy wyjazdowe: 
• obóz w Zakopanem zorganizowany 
przez Zgromadzenie Sióstr Loretanek 

I n f o r m a c j a
o zorganizowanym wypoczynku zimowym dzieci i młodzieży z terenu miasta 

Mińsk Mazowiecki dofinansowanym ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki 
i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  

na 2013 rok

MKRPA

z siedzibą w Mińsku Mazowieckim  
w terminie od 27 stycznia 2013 r. do  
3 lutego 2013 r.  – dla 8 dzieci ze 
szkoły podstawowej z terenu miasta 
Mińsk Mazowiecki. 

Jadwiga Frelak 
Przewodnicząca Miejskiej Komisji  

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  
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 Fot. z arch. UM 

Z PRAC RADY 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-go 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.

Przewodniczący Rady Miasta 
oraz Wiceprzewodniczący
pełnią dyżury w  Urzędzie 

Miasta w pok. nr 116
w każdy poniedziałek 
w godz. 13.00-14.00,

Radni miejscy pełnią dyżury,
w każdą środę

w godz. 15.00-17.00,
tel. (25) 759 53 72 

Uchwała Nr XXVI/269/13 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie upamięt-
nienia 150 rocznicy wybuchu Powstania 
Styczniowego
 Z uwagi na przypadającą w 2013 
roku okrągłą 150. Rocznicę Wybuchu Powstania 
Styczniowego - RadaMiasta Mińsk Mazowiecki 
na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 mar-
ca 1990 r. o samorządzie gminnym(Dz. U. z 2001 
r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) uchwala, 
co następuje:
§ 1. Powstanie Styczniowe jako jedno z najważ-
niejszych narodowych wystąpień na rzecz nie-
podległości Polskizasługuje na szczególny sza-
cunek współczesnych pokoleń Polaków i władz 
Miasta Mińsk Mazowiecki.
 Powstanie Styczniowe było aktem od-
rzucenia rosyjskiej niewoli, wyrazem odrodzenia 
narodu i woliodzyskania niepodległości, ujawniło 
także umiejętność budowy organizacji cywilnej  
i wojskowej, która mimomiażdżącej przewagi sił 
armii rosyjskiego zaborcy działała prawie dwa 
lata, kierując wysiłkiem zbrojnym i oporem.
 Powstanie stanowiło ostatni akt 
wspólnego działania mieszkańców wielonarodo-
wościowejPierwszej Rzeczypospolitej, a zara-
zem było ważnym etapem tworzenia nowocze-
snego narodu polskiego.
 Jedną z pierwszych decyzji władz po-
wstańczych było uwłaszczenie chłopów. Powsta-
nie stanowiło zatem punkt zwrotny w procesie 
upowszechniania praw obywatelskich i budowy 
solidarności społecznej.
 Odwoływanie się do tradycji Powsta-
nia Styczniowego było ważnym elementem 
polskich dążeń niepodległościowych i stało się 
fundamentem odbudowy Niepodległej Rzeczy-
pospolitej.
 Rada Miasta Mińsk Mazowiecki 
składa hołd żołnierzom Powstania, przywód-
com i współpracownikom Rządu Narodowego. 
Pragniemy oddać cześć tym, którzy odegrali 
ogromną rolę w walce o wolność, tworząc orga-
nizacyjne i finansowe zaplecze dla działalności 
niepodległościowej i powstańczej.
 Oddajemy hołd walczącym przedsta-
wicielom narodów Rzeczypospolitej oraz cu-
dzoziemskim ochotnikom i wyraża przekonanie, 
że tradycja wspólnej walki o wolność stanowi 
jeden z filarów naszej współpracy i solidarno-
ści z narodami Europy, szczególnie z Litwinami, 
Białorusinami i Ukraińcami.
 Rada Miasta Mińsk Mazowiecki przy-
pominao cierpieniach ofiar represji rosyjskiego 
zaborcy, powstańcach skazanych na śmierć, ze-
słanych na Sybir, uwięzionych i pozbawionych 
majątku.
 Rada Miasta Mińsk Mazowiecki uznaje 
za słuszne godne uczczenie 150 rocznicy wybuchu 
Powstania poprzez zorganizowanie uroczystości  
i podejmowanie inicjatyw kulturalnych, nauko-
wych i edukacyjnych, które upowszechnią pamięć 
o Powstaniu i jego znaczeniu w historii Polski.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta
mgr Dariusz Kulma

Uchwała Nr XXVI/264/13 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zago-
spodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki

Uchwała Nr XXVI/265/13 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzęta-
mi bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowiec-
kim na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/266/13 w sprawie uchwalenia Wieloletniego programu gospo-
darowania mieszkaniowym zasobem Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-
2020

Uchwała Nr XXVI/267/13 w sprawie podziału miasta Mińsk Mazowiecki na stałe 
obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych 
komisji wyborczych

Uchwała Nr XXVI/268/13 w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrze-
nie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków

Uchwała Nr XXVI/270/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na bezczynność Burmi-
strza Miasta Mińsk Mazowiecki

Uchwała Nr XXVI/271/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie pla-
nowanego deficytu budżetu miasta Mińsk Mazowiecki

Uchwała Nr XXVI/272/13 w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Mińsk 
Mazowiecki

Uchwała Nr XXVI/273/13 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki 
na rok 2013

 Uchwała Nr XXVI/274/13 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej 
Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028

Uchwała Nr XXVI/275/13 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wzoru  
deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁY PODJĘTE 
NA SESJI RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI

 dnia 14 stycznia 2013 roku

Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał,  
znajdują się do wglądu na stronie internetowej BIP  Urzędu Miasta 

www.minskmaz.bip-gov.info.pl  
oraz w Biurze Rady Miasta p. 115 w Urzędzie Miasta.
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Podział miasta Mińsk Mazowiecki na stałe obwody głosowania
Numer obwodu 

głosowania  Granice obwodu głosowania  Siedziba obwodowej komisji 
wyborczej 

1 

ARYNOWSKA,  BAGNISTA,  BRATNIA,  CIENISTA,  EMILII  PLATER,  GEN.  LEOPOLDA 
OKULICKIEGO,  JANUSZA  KORCZAKA,  KRESOWA,  KRÓLEWIECKA,  KS.  STANISŁAWA 
BRZÓSKI,  KWIATOWA,  MAJOWA,  MAŁOPOLSKA,  MARCINA  BORELOWSKIEGO, 
MAZURSKA, MIESZKA I, NOWY ŚWIAT od 66 do końca numery parzyste i od 35 do 
końca numery nieparzyste, PIASTA, POR.WŁADYSŁAWA KLIMASZEWSKIEGO, POR. 
LUDWIKA WOLAŃSKIEGO,  ŚWIĘTOKRZYSKA  od  47  do  końca  numery  nieparzyste 
i  od  48  do  końca  numery  parzyste,  WSPÓLNA,  ZIEMOWITA,  ZYGMUNTOWSKA  

Szkoła Podstawowa Nr 5 
ul. Małopolska 11 

2 

ADAMA RAPACKIEGO, BOCZNA od 11 do końca numery nieparzyste i od 18 do koń-
ca numery parzyste, BOHATERÓW MONTE CASSINO, BRACI ROKICKICH, CHABRO-
WA, DĘBOWA, GEN. STANISŁAWA POPŁAWSKIEGO, GEN. WŁADYSŁAWA ANDERSA, 
GEN.  WŁADYSŁAWA  SIKORSKIEGO,  GRABOWA,  IGNACEGO  KRASICKIEGO,  JANA 
KOCHANOWSKIEGO,  JANUSZA  KUSOCIŃSKIEGO,  JASNA,  KARPATCZYKÓW,  KOŁO-
WA,  LEŚNA,  OBROŃCÓW  TOBRUKU,  SŁONECZNA,  SZCZECIŃSKA  od  12  do  końca 
numery parzyste i od 23 do końca numery nieparzyste, ZUZANNY MAŁASZCZYCKIEJ  

Gimnazjum Miejskie Nr 2 
ul. Budowlana 2 

3 

ELIZY ORZESZKOWEJ od 23 do końca numery nieparzyste i od 34 do końca nume-
ry parzyste, GEN. ZYGMUNTA BERLINGA, HENRYKA SIENKIEWICZA, JAGIELLOŃSKA, 
JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO od 1 do 19 numery nieparzyste i od 2 do 2B numery pa-
rzyste,  KARPACKA,  KASZUBSKA,  LITEWSKA, MARII DĄBROWSKIEJ, MARII  KONOP-
NICKIEJ, NOWY ŚWIAT od 1 do 33 numery nieparzyste i od 2 do 64 numery parzyste, 
POMORSKA, STEFANA ŻEROMSKIEGO, SUDECKA, ŚLĄSKA, ŚWIĘTOKRZYSKA od 1 do 
45  numery  nieparzyste  i  od  2  do  46  numery  parzyste,  TARGOWA,  TATRZAŃSKA, 
WARSZAWSKA  od  1  do  81  numery  nieparzyste,  WARSZAWSKIE  PRZEDMIEŚCIE, 
WIELKOPOLSKA, WŁADYSŁAWA REYMONTA, ZACISZE 

Szkoła Podstawowa Nr 5 
ul. Małopolska 11 

4 

11 LISTOPADA od 1 do końca numery nieparzyste i od 6 do końca numery parzyste, 
BOCZNA od 1 do 9A numery nieparzyste i od 2 do 16 numery parzyste, BUDOWLA-
NA od 1 do końca numery nieparzyste, od 6 do końca numery parzyste, GDAŃSKA, 
GNIEŹNIEŃSKA, JÓZEFA CHEŁMOŃSKIEGO od 4 do końca numery parzyste i od 21 
do końca numery nieparzyste, JULIANA TUWIMA, KRÓTKA, MAJĄTKOWA, OLSZTYŃ-
SKA, SZCZECIŃSKA od 1 do 21 numery nieparzyste i od 2 do 10 numery parzyste,  
TORUŃSKA 

Przedszkole Miejskie Nr 4 
ul. Juliana Tuwima 2 

5  11 LISTOPADA od 2 do 4 numery parzyste; BANKOWA, TOPOLOWA, WARSZAWSKA 
od 83 do 173 numery nieparzyste 

Miejski Dom Kultury 
ul. Warszawska 173 

6 

ANDRZEJA STRUGA, BOLESŁAWA CHROBREGO od 1 do końca numery nieparzyste, 
BUDOWLANA od 2 do 4E numery parzyste, DR. JANA HUBERTA, FRANCISZKA ŻWIR-
KI,  JANA  III  SOBIESKIEGO,  KAZIMIERZA  III  WIELKIEGO,  KOŚCIELNA,  MALINOWA, 
MIKOŁAJA REJA, PARKOWA, PRZEMYSŁOWA, STANISŁAWA WIGURY, STEFANA BA-
TOREGO, STEFANA CZARNIECKIEGO, WALEREGO WRÓBLEWSKIEGO, WARSZAWSKA 
od 175 do 263 numery nieparzyste, WŁADYSŁAWA ŁOKIETKA, ŻWIROWA od 1 do 
końca granicy miasta numery nieparzyste i od 2 do 26 numery parzyste, JULIANA 
GROBELNEGO, OGRODOWA 

Gimnazjum Miejskie Nr 2 
ul. Budowlana 2 

7 

ARMII LUDOWEJ od 1 do 19 numery nieparzyste i od 2 do 16 numery parzyste, ELI-
ZY ORZESZKOWEJ  od 1 do 21A numery nieparzyste i od 2 do 32 numery parzyste, 
GRANICZNA od 2 do 18 numery parzyste i od 1 do 13 numery nieparzyste, RÓŻANA, 
STANISŁAWOWSKA, STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO od 32/34 do 48 numery 
parzyste, STEFANA OKRZEI od 18 do końca numery parzyste, i od 31 do końca nu-
mery nieparzyste, TARTACZNA od 1 do 23 numery nieparzyste i od 2 do 32 numery 
parzyste, WARSZAWSKA od 2 do 90 numery parzyste, WIŚNIOWA, ZACHODNIA 

Zespół Szkół Miejskich Nr 1 
ul. Mikołaja Kopernika 9 

8 

1 MAJA, ADAMA ASNYKA, BOLESŁAWA PRUSA, ELWIRO MICHAŁA ANDRIOLLEGO, 
FLORENCJA, GEN. JÓZEFA BEMA, GRANICZNA od 15 do końca numery nieparzyste 
i od 20 do końca numery parzyste, GRZYBOWA, JANA HEWELIUSZA, JERZEGO SKAR-
ŻYŃSKIEGO, KOLEJOWA, LICEALNA, MICHALINY SZCZEPANKOWSKIEJ, PIĘKNA, PO-
LOWA, SIEDLECKA, STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO od 27 do końca numery 
nieparzyste i od 50 do końca numery parzyste , SZARYCH SZEREGÓW, SZCZEPANA 
REDY,  TARTACZNA od 25 do  końca numery nieparzyste, od 34 do  końca numery 
parzyste,  WENECKA,  ZIELONA,  ZOFII  KALINOWSKIEJ,  ZOFII  NAŁKOWSKIEJ,  PLAC 
DWORCOWY 

Gimnazjum i Liceum  
Ogólnokształcące 

im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
ul. Piękna 7A 

Z PRAC RADY MIASTA
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9 

ARMII  LUDOWEJ  od  21  do  końca  numery  nieparzyste  i  od  18  do  końca  numery 
parzyste, MIKOŁAJA KOPERNIKA, STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO 30 oraz od 
21 do 25 numery nieparzyste, STEFANA OKRZEI od 14 do 16 numery parzyste i od 
21 do 29 numery nieparzyste 

Zespół Szkół Miejskich 
Nr 1 

ul. Mikołaja Kopernika 9 

10 

BOLESŁAWA  LIMANOWSKIEGO,  IGNACEGO  DASZYŃSKIEGO,  JÓZEFA  PIŁSUDSKIE-
GO od 15 do końca numery nieparzyste i od 14 do końca numery parzyste, MAŁA, 
SPÓŁDZIELCZA od 12 do końca numery parzyste i od 11 do końca numery nieparzy-
ste, STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO  od 2 do 28 numery parzyste i od 1 do 
19A numery nieparzyste, STEFANA OKRZEI od 1 do 19 numery nieparzyste i od 2 do 
12B numery parzyste, TADEUSZA KOŚCIUSZKI, ZAWISZY, ZYGMUNTA KAZIKOWSKIE-
GO 1 do 25 numery nieparzyste i od 2 do 24 numery parzyste 

Zespół Szkół Ekonomicznych 
ul. Zygmunta Kazikowskiego 18 

11 

BULWARNA, JÓZEFA MIRECKIEGO od 1 do 13A numery nieparzyste i od 2 do koń-
ca numery parzyste,    JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO od 1 do 13 numery nieparzyste  i od 
2 do 12A numery parzyste, KONSTYTUCJI 3 MAJA, NADRZECZNA, PLAC JANA KILIŃ-
SKIEGO, RODZINY SAŻYŃSKICH, ROMUALDA TRAUGUTTA, SPÓŁDZIELCZA od 1 do 
9 numery nieparzyste i od 2 do 10 numery parzyste, WARSZAWSKA od 92 do 178 
numery parzyste,  ZGODA,  ZYGMUNTA KAZIKOWSKIEGO od 26 do  końca numery 
parzyste i od 27 do końca numery nieparzyste 

Miejska Biblioteka Publiczna 
ul. Józefa Piłsudskiego 1a 

12 
ADAMA MICKIEWICZA, DĄBRÓWKI od 2 do 18 numery parzyste i od 1 do 25 nume-
ry nieparzyste,  JANA DŁUGOSZA, JANA MATEJKI, MIODOWA, PLAC STARY RYNEK, 
WARSZAWSKA od 180 do 238 numery parzyste 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
ul. Dąbrówki 10 

13 
7 PUŁKU UŁANÓW LUBELSKICH, BOLESŁAWA CHROBREGO numery parzyste, WAR-
SZAWSKA od 240 do końca  numery parzyste i od 265 do końca numery nieparzyste, 
ŻWIROWA od 28 do końca numery parzyste 

Przedszkole Miejskie Nr 6 
ul. Warszawska 250/81 

14 
DĄBRÓWKI od 27 do końca numery nieparzyste, HIPOLITA KONOPKI, JANA ŁUPIŃ-
SKIEGO, JAŚMINOWA, MARII GROCHOWSKIEJ, PŁK. ZYGMUNTA CHMIELEŃSKIEGO, 
RODZINY ŁUBIEŃSKICH, SĘDOMIERSKA, JÓZEFA SYLWESTROWICZA 

Przedszkole Miejskie Nr 6 
ul. Warszawska 250/81 

15  1 PLM WARSZAWA od 1 do 1D numery nieparzyste, BŁONIE, RODZINY NALAZKÓW 

Zespół Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 

ul. 1 PLM Warszawa 1 

16  1 PLM WARSZAWA od 3 do 3A numery nieparzyste, BRACI ŚNIADECKICH od 1 do 
7 numery nieparzyste i od 2 do 20 numery parzyste, CICHA 

Zespół Szkół 
im. Marii Skłodowskiej-Curie 

ul. 1 PLM Warszawa 1 

17 

1 PLM WARSZAWA od 2 do 14 numery parzyste, GÓRKI, JÓZEFA MIRECKIEGO od 15 
do 17 numery nieparzyste, SIENNICKA od 1 do 27 numery nieparzyste i od 2 do 18A 
numery parzyste, SZPITALNA od 1 do 27 numery nieparzyste i od 2 do 22A numery 
parzyste 

Gimnazjum Miejskie Nr 3 
ul. Siennicka 17 

18 

1 PLM WARSZAWA od 5 do  końca numery nieparzyste, od 16 do  końca numery 
parzyste,  30  LIPCA,  ARMII  KRAJOWEJ,  BATALIONÓW  CHŁOPSKICH,  BRACI  ŚNIA-
DECKICH  od  22  do  końca  numery  parzyste,  od  9  do  końca  numery  nieparzyste, 
DĄBRÓWKI od 20 do końca numery parzyste, DOLNA, GABRIELA NARUTOWICZA, 
IGNACEGO PADEREWSKIEGO, JULIANA GRZESZAKA, SZPITALNA od 24 do końca nu-
mery parzyste  i od 29 do końca numery nieparzyste, KOSMICZNA, WINCENTEGO 
WITOSA, KRÓLOWEJ JADWIGI, GWARDII LUDOWEJ, MARIANA BENKI, MIECZYSŁA-
WA ŁUGOWSKIEGO, OSKARA KOLBERGA, STANISŁAWA MIŃSKIEGO 

Szkoła Podstawowa Nr 2 
ul. Dąbrówki 10 

19 

AURELIUSZA  CHRÓŚCIELEWSKIEGO,  CHOCHOŁOWSKA,  GEN.  KAZIMIERZA  SOSN-
KOWSKIEGO 10 do końca numery parzyste, od 43 do końca numery nieparzyste, 
GEN. STANISŁAWA MACZKA, KOŁBIELSKA, MLECZARSKA, OSIEDLOWA, SOSNOWA, 
SPOKOJNA, TADEUSZA SMOLEŃSKIEGO, WESOŁA, WIEJSKA, WIERZBOWA, WRZO-
SOWA, ZIELNA 

Zespół Szkół Zawodowych Nr 2  
ul. gen. Kazimierza  
Sosnkowskiego 43 

20 

GEN. KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO od 2 do 8F numery parzyste  i  od 1 do 41D 
numery  nieparzyste,  LETNISKOWA,  LIPOWA,  ŁĄKOWA, MARIANA  LANGIEWICZA, 
MIŁA, MROZOWSKA, PIASKOWA, SPORTOWA, STANISŁAWA STASZICA, STANISŁAWA 
WYSPIAŃSKIEGO,  STANKOWIZNA, WIDOK,  KONSTANTEGO RUDZKIEGO, DŹWIGO-
WA, ZBIGNIEWA MIROSZA 

Szkoła Podstawowa Nr 6 
ul. gen. Kazimierza  
Sosnkowskiego 1 

21 

AKACJOWA,  FRYDERYKA  CHOPINA,  HELENY  MODRZEJEWSKIEJ,  HENRYKA  WIE-
NIAWSKIEGO,  JÓZEFA  CHŁOPICKIEGO,  JULIUSZA  SŁOWACKIEGO,  KASZTANOWA, 
KLONOWA,  LUDOWA, MAZOWIECKA,  SIENNICKA od  20  do  końca  numery  parzy-
ste i od 29 do końca numery nieparzyste, SPACEROWA, STANISŁAWA MONIUSZKI, 
WŁADYSŁAWA BRONIEWSKIEGO 

Gimnazjum Miejskie Nr 3 
ul. Siennicka 17 
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INFORMACJA
 W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migo-
wym i innych środkach 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 administra-
cyjnych 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

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, że Wydział 
Spraw Społecznych jest 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 mieszka-
niowych.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

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

 Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta informuje, że do dnia 31 stycznia 2013 roku 
przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia 
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2012.
 Do dnia 31 stycznia 2013 roku przedsiębiorcy zobowiązani są również do dokonania wpłaty I raty należnej opłaty za 
korzystanie z zezwoleń w 2013 roku.
Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy:
67 9226 0005 0024 4185 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Piłsudskiego 6
05-300 Mińsk Mazowiecki
 Nie złożenie oświadczenia i nie dokonanie opłaty w terminie będzie skutkowało wygaśnięciem posiadanych zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

I N F O R M A C J A

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODDANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że istnieje możliwość nieodpłatnego oddania wyse-
gregowanych 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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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 zgarnięty 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 Urzę-
du przekazywać 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

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 po-
wyższym 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.

Szanowni Państwo !!!   

 Zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska, 
osoby fizyczne niebędące przedsiębiorcami zobowiązane są złożyć w Urzędzie Miasta informacje o wyrobach  
zawierających azbest występujących na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki. 
 Proszę więc, o pilne ich złożenie według załączonego na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.
pl w zakładce MIASTO/OCHRONA ŚRODOWISKA wzoru. Państwa informacje są niezbędne dla rozeznania problemu 
występowania bardzo szkodliwej substancji, jaką jest azbest, a co za tym idzie sukcesywnej eliminacji jej ze 
środowiska.

OGŁOSZENIE
KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2013

 W dniach 21 lutego – 4 marca 2013 roku na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przeprowadzona 
zostanie kwalifikacja wojskowa. 
 Każdy mężczyzna urodzony w 1994 roku i zameldowany na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki na 
pobyt stały lub czasowy jest zobowiązany stawić się przed Powiatową Komisja Lekarską, która swoją 
siedzibę mieć będzie w Ośrodku Doradztwa i Doskonalenia Kadr ul. Mała 6, 05-300 Mińsk Mazowiecki. 

ZESPÓŁ ZARZADZANIA KRYZYSOWEGO I SPRAW OBRONNYCH

 Burmistrz Miasta  Mińsk Mazowiecki

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO
 Dowody osobiste wydane w 2003 roku tracą ważność w tym roku. Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane 
osobom niepełnoletnim w 2008 roku.

 Dowody osobiste są wydawane osobom pełnoletnim na okres 10 lat. Natomiast dowody osobiste dla osób które nie 
ukończyły 18 roku życia ważne są 5 lat od daty wydania. Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić samemu. 
Data, do kiedy dokument pozostaje ważny jest określona w prawym dolnym rogu dowodu osobistego, pod informacją  o serii 
i numerze.

Wniosek o wymianę dowodu osobistego trzeba złożyć w swoim urzędzie 30 dni przed upływem 
terminu jego ważności.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć następujące dokumenty:
-      odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawierały małżeństwa;
-      odpis skrócony aktu małżeństwa;
-      dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, odzwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wnio-
sek dotyczy, przedstawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę  
w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisu aktu stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowo-
dzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy lub dokumenty te zostały sporządzone  
w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Obecnie dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa. Nie załatwimy 
żadnych spraw w urzędzie czy na poczcie,  możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego czy dokonaniem zakupu 
ratalnego. Nieważny dowód osobisty nie uprawnia również do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jednocześnie informuję, że dowód osobisty wydany osobie, która w dniu składania wniosku ukończyła 65 rok życia, jest ważny 
na czas nieoznaczony.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.z 2006r., Nr 139, poz. 993 ze zm.).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania 
dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009r., Nr 47, poz. 384 ze zm.).

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
                                                                       mgr inż. Magdalena Zagórska

 Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego dla obywateli polskich i cudzoziemców
 
 Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1407) z dniem 31 grudnia 2012 roku  wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku 
meldunkowego obejmujących między innymi:
1. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA-stron EOG oraz obywateli 
Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
2. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli 
polskich, obywateli UE, obywateli EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku 
meldunkowego;
3. wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
4. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
5. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku 
wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
6. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy;
7. likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
8. likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypeł-
niania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.
 

                                                                                               Kierownik
                                                                              Wydziału Spraw Obywatelskich
                                                                               mgr inż. Magdalena Zagórska

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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INFORMACJA
Wydziału Spraw Obywatelskich na dzień 31 grudnia 2012 roku 

- miasto Mińsk Mazowiecki
 Stan mieszkańców
Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały                           38 452
w tym:      mężczyźni                                                      18 115
                kobiety                                                           20 337
Mieszkańcy zameldowani na pobyt czasowy                       1 164
 
Rejestracja w 2012 roku:
Mieszkańcy zameldowani spoza miasta                                       595
Mieszkańcy wymeldowani poza miasto                                       578
Ilość sporządzonych aktów urodzeń mieszkańców miasta            514                  
Ilość sporządzonych aktów małżeństw mieszkańców miasta        437               
Ilość sporządzonych aktów zgonów mieszkańców miasta             311                           

                                                                                                            Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
                                                                            mgr inż. Magdalena Zagórska

Przebudowa placu przy MDK wraz z bu-
dową oświetlenia i fontanny.

Wzdłuż  alei głównej od ul. Warszaw-
skiej do ul. Budowlanej ustawiono nowe 
słupy oświetleniowe. 
Na ukończeniu są już roboty związane  
z ułożeniem  nowej nawierzchni alei 
głównej.
Trwają przygotowania do montażu zbior-
nika fontanny na placu przed MDK.

Budowa 3 segmentów budynku komu-
nalnego przy ul. Chełmońskiego 75

WYDZIAŁ INWESTYCJI

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Rozbudowa ul. Leśnej wraz z budową ka-
nalizacji deszczowej w ul. Z. Małaszczyc-
kiej, której początkiem było symboliczne 
wbicie łopaty przez Burmistrza Marcina 
Jakubowskiego ruszyła 10 stycznia 2013 r.

Wykonawcą inwestycji jest Włodzimierz 
Królik -  KROL Zakład Robót Drogowych  
i Inżynieryjno - Instalacyjnych z siedzi-
bą w Wołominie, ul. Łukasiewicza 9G,  
05-200 Wołomin.

TERMIN zakończenia inwestycji planowa-
ny jest na 31.10.2013 r.
Roboty  obejmują m.in.:
- budowę jezdni szerokości 6,0 m,
- budowę obustronnych chodników,
- budowę zjazdów indywidualnych,
- budowę ciągów pieszo-jezdnych,
- budowę 7 miejsc parkingowych w rejo-
nie wejścia na teren ogródków działko-
wych,
- przebudowę istniejącego przepu-
stu drogowego w rejonie skrzyżowania  
z ul. J. Kusocińskiego,

- przebudowę skrzyżowań,
- odtworzenie lub założenie terenów zie-
lonych,
- wycinkę drzew kolidujących z rozbudo-
wą drogi - ul. Leśnej,

- budowę sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z wpustami w ul. Leśnej,
- budowę sieci kanalizacji deszczowej 
wraz z wpustami, separatorem i osadni-
kiem w ul. Z. Małaszczyckiej.

Rozbudowa ulicy Leśnej

Trwają prace związane z wykonaniem 
na budynku komunalnym pokrycia dachu  
z blachodachówki.

Trwają przygotowania do udzielenia 
zamówień publicznych związanych  
z realizacją nowych inwestycji umiesz-
czonych w budżecie miasta na rok 
2013.

Na etapie sprawdzania ofert znajduje 
się przetarg  nieograniczony na prze-
budowę targowiska miejskiego oraz  
na rozbudowę ul. Dźwigowej i ul. K. 
Rudzkiego – I etap.

Przygotowywane są dokumenty do 
ogłoszenia przetargów nieograniczo-
nych na:

- przebudowę Miejskiej Szkoły Artystycz-
nej wraz z budową sali koncertowej,
- budowę oświetlenia ulicznego na skwe-
rze im. Prezydenta Ryszarda Kaczorow-
skiego,
- termomodernizację budynku Przed-
szkola Miejskiego Nr 3.

Informacje o realizacji pozostałych inwestycji

Wydział Inwestycji
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KULTURA

 Tradycja polskiego kolędowania 
sięga niepamiętnych czasów. Zapisy po-
twierdzające zainteresowanie tą tematy-
ką pojawiają się w średniowieczu. Wiele 
informacji dostarczają nam różne kancjo-
nały. Przez kilka wieków  nasza skarbnica 
narodowa zapełniła się dość pokaźną ilo-
ścią kilkuset kolęd i pastorałek.
 31 grudnia 2012 w kościele p.w. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  
w Mińsku Mazowieckim zabrzmiały kolędy 
i pastorałki z różnych miejsc świata.
 Wykonawcami byli Chór Kame-
ralny Mińskiego Towarzystwa Muzyczne-
go – dyrygent Tomasz Zalewski oraz Low 
Brass quARTet – zespół instrumentów 
blaszanych : Arkadiusz Mizdalski – puzon, 
Rafał Rakusiewicz – puzon, Grzegorz Ra-
pacz – puzon basowy, Mariusz Błaszczyk – 
tuba. 
 Low Brass quARTet tworzą pro-
fesjonalni muzycy, absolwenci Akademii 
Muzycznych Warszawy, Gdańska, Bydgosz-
czy. Zespół powstał z myślą o promowaniu 
muzyki opracowanej na instrumenty dęte 
blaszane. Inicjatywa artystyczna ma rów-
nież korzenie edukacyjne. Przez swoje 
koncerty zespół  chce zachęcić do nauki 
na  instrumentach dętych. Lider zespołu 
Arkadiusz Mizdalski prowadzi również Big 
Band Mińsk Mazowiecki i jest nauczycie-
lem puzonu w Miejskiej Szkole Artystycz-
nej w Mińsku Mazowieckim.
 Koncert rozpoczął Low Brass qu-
ARTet wykonaniem kompozycji J. Haydna 
Allegro z oratorium „Stworzenie świata” 
Interesujący, ekspresyjny utwór stano-
wił jakby uwerturę do całego koncertu. 
Podczas koncertów organizowanych przez 
Mińskie Towarzystwo Muzyczne ważne 
jest również słowo o muzyce. W sposób 
naturalny, pięknym głosem opowiadał  
m .in. o tradycji, pastorałkach i kolędach 
Tomasz Szuran.  Chór zaśpiewał  kolędy: 
Chrystus Pan się narodził ,W dzień Bożego 
Narodzenia ,O mili królowie . Następnie 
zespół instrumentów dętych wykonał Lar-
go – G.F Handla.           
 Miński zespół przypomniał staro-
cerkiewne kolędy w opracowaniu Romu-
alda Twardowskiego. W kolejnej części 
koncertu zabrzmiała muzyka instrumen-
talna: Arioso – J.S Bacha oraz Christmas 
carol suite – Lo, how a rose e’er bloomin-
g,Angels we have heard on high, Deck 
the halls – arr. David Uber. Zbliżając się 

Kolędy i pastorałki świata

do finału koncertu Chór Kameralny MTM 
wykonał kolędy: węgierską, hiszpańską  
i słowacką. Adagio z 3 symfonii organowej 
– Camial Saint Saensa  zakończyło część 
instrumentalną. Oba zespoływraz z licz-
nie zgromadzonymi słuchaczami wykona-
ły kolędę Bóg się rodzi. 
 Koncert kolęd i pastorałek 
wzbogacony o miękkie brzmienie instru-
mentów dętych blaszanych to zasługa 
muzyków z Low Brass quARTet. Opinia, 
że na instrumentach dętych blaszanych, 

inaczej jak głośno grać nie można, zo-
stała obalona. Mińszczanie  to docenili 
gromkimi brawami.   
 Koncert został sfinansowany ze 
środków budżetu miasta Mińsk Mazo-
wiecki.
 Organizatorzy dziękują ks, dzie-
kanowi Dariuszowi Walickiemu za pomoc 
i promowanie  muzyki artystycznej.

 Tomasz  Zalewski
 zdjęcia Michał Rogala
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 Schyłek roku 2012 pożegnał  
w Miejskiej Szkole Artystycznej  koncert  
w tonacji świątecznej i kolędowej. Do 
wspólnego śpiewania zaproszeni zostali 
uczniowie, rodzice, pedagodzy oraz oso-
by związane z Miejską Szkołą Artystyczną. 
W sobotę od 10 rano na specjalnej próbie 
generalnej młodzi wykonawcy tłumnie ze-
brali się, by przygotowania do koncertu 
dopiąć na ostatni guzik. W niedzielę- 16 
grudnia o godzinie 16.00 w Szkole Podsta-
wowej numer 6 zebrało się liczne grono 
wykonawców oraz melomanów.
 Koncert Kolęd uświetniły wy-
stępy Miejskiej Orkiestry Kameralnej, 
Szkolnej Orkiestry Kameralnej oraz Chóru 
Miejskiej Szkoły Artystycznej poprowa-
dzonego przez pana Tomasza Zalewskiego. 
Po wykonaniu przez Miejską Orkiestrę Ka-
meralną kolędy ’Hej w dzień narodzenia’ 
gości oraz kolędników przywitał dyrektor 
Wenanty Maciej Domagała wraz z panią 
Joanną Nowik oraz panem Romanem Wa-
chowiczem.
 Goście otrzymali specjalnie 
przygotowane na tę okazję śpiewniki, by  
wraz z młodymi wykonawcami brać czynny 
udział w świątecznym kolędowaniu. Ro-

dzinna atmosfera unosiła się nad głowami 
uczestników koncertu , którzy z zaanga-
żowaniem wykonali swoje instrumentalne 
partie. Kolędy, które mogliśmy usłyszeć 
zostały zaprezentowane w najróżniejszych 
składach instrumentalnych. W świąteczny 
nastrój wprowadziły słuchaczy zarówno 
dźwięki instrumentów dętych, takich jak 
klarnet( zespół przygotowany przez Pana 
Janusza Komudę w składzie : Bogumiła 
Chybicka, Martyna Kłoczewiak, Adrianna 
Królak), fortepian solo wraz z towarzysze-
niem orkiestry ( Igor Nowak i Jakub Tar-
czyński z klasy pani Tatiany Żarek, Kacper 
Macheta oraz  Martyna Rokita z klasy pani 
Pauliny Rzewuskiej Korycińskiej), zespoły 
: fletowy, akordeonowy , wiolonczelowy, 
skrzypcowy oraz gitarowy. Wielokrotnie 
zaprezentowała się również klasa kame-
ralistyki wokalnej , klasa fortepianu pani 
Joanny Nowik, pana Jacka Nazarczuka 
oraz Piotra Szczepanika.
 Zespół przygotowany przez panią 
Annę Mazaj oraz Urszulę Chrulską zagrał  
świąteczną piosenkę Choinka u Smerfów. 
Klasa fortepianu pani Anny Kornackiej 
( w składzie: Klaudia Andrasik, Julia Krzy-
żanowska,  Klaudia Łukaszewska, Bartło-

MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
MSA - kolędowo na koniec roku 2012.

miej Łukaszewski, Weronika Wasilewska)
wraz z zespołem pana Tomasza Zalewskie-
go wykonała Choinkowe święta. Kolędy: 
Przybieżeli do Betlejem, Bóg się rodzi, 
Cicha noc oraz Lulajże Jezuniu usłyszeć 
mogliśmy w aranżacji na instrumen-
ty  perkusyjne. W wykonaniu kolęd brali 
udział starsi uczniowie, ale kolędowym 
wyzwaniom stawili również czoła perku-
siści z klasy pierwsze(Kajetan Miksza, Jaś 
Wojciechowski, Katarzyna Mielnik, Kacper 
Parol i Mikołaj Kupidura)j, dla których był 
to pierwszy tak ważny sceniczny występ. 
 Wyjątkową inwencją twórczą  
( i poczuciem humoru) wykazał się zespół 
składający się z Rady Rodziców z panem 
Mielnikiem na czele. Gromkim brawom za 
odwagę i niekonwencjonalny pomysł wy-
konawczy nie było końca. 
 Uroczyste kolędowanie zakoń-
czyło wspólne wykonanie przez uczestni-
ków ’Pójdźmy wszyscy do stajenki’ i w ten 
oto sposób MSA zakończyła kolejny kalen-
darzowy rok artystycznej działalności. 

Jagoda Jabłonowska
fot. z arch. UM
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Koncert „Najpiękniejsze kolędy 
świata”, w którym wystąpili Natalia 
i Aleksander Jurkowscy, przerodził 
się we wspólne śpiewanie z licznie 
zgromadzoną publicznością. Artyści 
zaprezentowali najpopularniejsze 
kolędy i pieśni bożonarodzeniowe, 
m.in. „Cicha noc”, „White Christ-
mas”, „Lulajże Jezuniu”, „Wśród 
nocnej ciszy”, „Pójdźmy wszyscy do 
stajenki”, „Gdy się Chrystus rodzi”, 
a także kilka kolęd ukraińskich. 

Koncert poprowadził z wielką swadą 
Aleksander Jurkowski. Swoim humo-
rem i dowcipem podbił serca publicz-
ności i sprawił, że wieczór przerodził 
się w ciepłe spotkanie przyjaciół, 
pełne świątecznej atmosfery i rado-
ści ze wspólnego kolędowania.

Najpiękniejsze Kolędy Świata
- koncert

Na pierwszej w nowym roku bajcie 
5 stycznia w Miejskim Domu Kultu-
ry dzieci spotkały się z największym  
w Polsce objazdowym Teatrem Lalek 
Pinokio. Artyści przyjechali do nas aż 
spod Starego Sącza. 

Jak to z drewnianym chłopcem było...

Dzieci obejrzały spektakl „O chłopcu 
z drewna”. Pewien poczciwy stolarz 
o imieniu Dżepetto otrzymał od swo-
jego przyjaciela – majstra Wisienki 
kawałek drewna. Na początku nie 
zauważył, że drewno jest magiczne. 

Okazało się, że wystrugany z nie-
go Pajacyk umie mówić i poruszać 
się. Dżepetto nazwał go Pinokiem i 
chciał wysłać do szkoły, ale on wcale 
nie garnął się do nauki. Spotkał kota  
i lisa, którzy wpędzili go w tarapa-
ty. Chłopcu towarzyszył świerszczyk, 
który chciał mu pomóc. Losy główne-
go bohatera uczą, że jedynie uczciwą 
pracą możemy się wzbogacić.

Dzieci z ogromnym zainteresowa-
niem śledziły losy postaci, również 
dlatego, że na scenie nie wystąpili 
aktorzy, tylko kukiełki. Najmłod-
szych po spektaklu bardzo intereso-
wało, skąd takie lalki się bierze oraz 
jak się je animuje. Niektórzy mogli 
nawet spróbować samodzielnie nimi 
poruszać.

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK
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Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK

 
Warsztaty z zakresu 
tkaniny artystycznej.

Miejski Dom Kultury w Mińsku Ma-
zowieckim zaprasza na warsztaty 
z zakresu tkaniny artystycznej. 
Spotkanie organizacyjne odbędzie 
się 31 stycznia, zajęcia rozpoczy-
nają się 11 lutego. Są to zajęcia  
w ramach warsztatów artystycz-
nych prowadzonych przez MDK  
i potrwają do wakacji.

Festiwal Kolęd i Pastorałek „Kolędo-
we Serce Mazowsza”, którego piąta już 
edycja odbywa się w tym roku przyciąga 
coraz liczniejsze grono wykonawców. Na 
eliminacje miejskie w Mińsku Mazowiec-
kim, które odbyły się 8 stycznia 2013 r. 
w Miejskim Domu Kultury zgłosiło się aż 
200 uczestników. Honorowy patronat nad 
wydarzeniem objął Burmistrz Marcin Ja-
kubowski.

Jury w składzie Edyta Wójcik, Emil Ła-
wecki, Piotr Gronek zakwalifikowało do 
finału wojewódzkiego w Siedlcach, 18-19 
stycznia 2013 r. następujących wykonaw-
ców:

1. Kategoria: Rodziny i Dorośli
„Rodzina Hershberger” – Lavern Her-
shberger, Lolita Hershberger, Hadassah 
Hershberger, Annaliese Hershberger, Ca-
leb Hershberger, Sara Hershberger.

2. Kategoria: Szkoły Podstawowe kl. I-III
a.       1. Julia Dróżdż – Publiczna Szko-
ła Podstawowa  im. E. Szymańskiego  
w Grzebowilku
b.      2. „ZESPÓŁ MAKSYMALNIE STRU-
NOWY” – Juliusz Kopciński, Urszula Buta, 
Dorota Nowicka, Marta Bednarek, Anna 
Kania, Dominik Kuć, Kamila Rastawicka, 
Wiktoria Pereyma, Katarzyna Mazurow-
ska - Miejska Szkoła Artystyczna w Mińsku 
Mazowieckim.

3. Kategoria: Szkoły Podstawowe kl. 
IV-VI
Laura Kulbacka – Szkoła Podstawowa  
im. M. Kownackiej w Starej Niedziałce

4. Kategoria: Szkoły podstawowe kl. 
V-VI
Zespół Instrumentalno-wokalny – Maria 
Paszkowska, Wiwiana Widerska, Sewe-
rian Widerski

5. Kategoria: Gimnazja
Kinga Sokołowska, Mateusz Łuniew-
ski, Wiktoria Marks - Fundacja Edukacji  
Artystycznej, Miejska Szkoła Artystyczna 
w Mińsku Mazowieckim

Kolędowe Serce Mazowsza
zabiło w Mińsku
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Kim jest inspektor Libro? Czy 
Lasse rozwikła tajemnicę pew-
nego hotelu? Jak zdjąć odciski 
palców? I po co Mai  znajomość 
alfabetu Morse’a? Nim staniesz 
się Sherlockiem Holmesem XXI 
wieku zajrzyj do Biblioteki  
i poznaj tajniki  zawodu detek-
tywa. Nie masz czasu? Ależ tak! 
Przecież niedługo ferie! 

Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza na „Detektywistyczne 

ferie z inspektorem Libro w roli 
głównej”, w oparciu o książki  
z serii Biuro Detektywistyczne 
Lassego i Mai , autorstwa Mar-
tina Widmarka i Heleny Willis.

28 stycznia - 8 lutego 2013., 
godz.11.00. Oddział  dla Dzieci 
MBP, Piłsudskiego 1a.

Więcej informacji w Oddziale  
i  na stronie www.mbpmm.pl.

Nieładnie się chwalić?  Może i tak, ale 
jakie to przyjemne! Oczywiście najlepiej 
jak chwalą inni, czytelnicy, goście; sta-
li,  przypadkowi  i wcześniej zaprosze-
ni.   Większość wraca, a  niektórzy na-
wet nie chcą wychodzić. I dotyczy to nie 
tylko tych najmłodszych, którzy  płaczem  
i tupaniem usiłują wymusić  na mamach 
i babciach dłuższy pobyt  w Oddziale dla 
Dzieci.  Niechętnie  opuszczają  nas  rów-
nież  zapraszani Goście,  którzy twierdzą, 
że „coś w tym – czyli u nas- coś  jest”!  
Tylko co?

Piętro niżej, w   dobrze już znanej 
wszystkim Sali Konferencyjnej  co dwa 
tygodnie zmienia się nieco klimat, sce-
neria,  zmieniają się też goście. Nazwi-
ska znane i nieznane. Te znane są  coraz 
większe,  te nieznane  coraz ciekawsze 
i coraz bardziej obiecujące. Tydzień bez 
zapowiedzi  dobrej imprezy? To tydzień 
stracony.  Zwłaszcza, że po dwóch latach 
pracy i dziesiątkach spotkań  sytuacja po-
woli się  zmienia, a role odwracają . 

 To już nie tylko my szukamy ciekawych 
Gości, piszemy, proponujemy, negocjuje-
my.  To Goście zaczynają szukać nas. Ktoś 
powie, oczywiście, w dzisiejszych czasach  
to nic dziwnego, ale w praktyce to już 
nie takie proste.   W literacko-kultural-
ny światek poszły wici: w Mińsku Mazo-
wieckim przy Piłsudskiego 1a jest inaczej 
, tam jest  to „coś”, czego nie znaleźli 
gdzie indziej. Wici idą dalej, więc nego-
cjacje stają się  coraz łatwiejsze, sypią 
się propozycje. 

A co na Piłsudskiego 1a znaleźli  nasi 
styczniowi goście – Lidia Stanisławska, 
znana piosenkarka, aktorka, pisarka   
i  Janusz Majewski, jeden z najlepszych 
polskich reżyserów, scenarzysta i pisarz, 
prywatnie mąż zmarłej niedawno wybit-
nej polskiej  artystki fotografika Zofii Na-
sierowskiej?  

Pusty czerwony dywan -  symbol  scenicz-
nego sukcesu dla jednych, zapomnienia 
dla drugich,  przedmiot zazdrości dla  
wielu.    Doskonale widoczny za plecami 
Lidii Stanisławskiej  nie zmienił jej na-
stawienia do własnej kariery i artystycz-
nej drogi, na której nie zabrakło niczego: 

ani glorii ( jeden z najciekawszych żeń-
skich głosów polskiej estrady, telewizja, 
koncerty, występy w Opolu i Sopocie), 
ani zapomnienia (  dla życia osobistego 
na 10 lat usunęła się w artystyczny cień,  
z którego  nie do końca udało jej się po-
wrócić). A zazdrość? Cecha tak częsta  
w artystycznym światku Lidii Stanisław-
skiej jakby nie dotyczy.  Obdarzona ogrom-
nym poczuciem humoru, zdrowym stosun-
kiem do własnego „ja”, bystrym zmysłem 
obserwacji i ,  mimo wielu życiowych 
przeciwności   Stanisławska emanuje doj-
rzałą radością z życia.  Czerpie satysfakcję  
z powrotu  do pracy na scenie,  z wreszcie  
stabilnej sytuacji rodzinnej, z  drobnych 
codziennych przyjemności,  ze wsparcia 

 Coś w tym jest, tylko co - czyli Piłsudskiego 1a.

„Detektywistyczne ferie 
z inspektorem Libro w roli głównej”
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przyjaciół. Skoro jest tak dobrze,  co nie 
bardzo  się podoba dziennikarzom nie-
których pism ( bo o czym tu pisać, sko-
ro nie ma dramatów, łez i goryczy?) to 
czy pani Lidia „niczego nie żałuje”?  No 
nie, pod piosenką Edith Piaf raczej by się 
nie podpisała.  Przecież  zawsze można 
było wybrać inaczej, coś zmienić, powie-
dzieć nie tak, jedne drzwi zamknąć, inne 
otworzyć, ale to nie powód, by zatruwać 
sobie dzień dzisiejszy.  I  choć podobnie 
jak  w piosence  śpiewanej z  Krzysztofem 
Cugowskim  „już nie ma dzikich plaż”  
i wielu innych rzeczy z przeszłości  są 
wciąż wspomnienia, anegdoty, opowieści 
bez końca. 

O scenicznych koleżankach i kolegach,  
o polskim show-biznesie, o ważnych  po-
staciach polskiej sceny, o festiwalach, 
o kocie, który jeździł windą i mechani-
zmach, rządzących artystycznym świat-
kiem. O tym i nie tylko napisała Lidia 
Stanisławska w swej kolejnej  książce 
„Jak nie zrobić kariery czyli potyczki  
z show-biznesem”, a opowiadała, ze swa-
dą  i humorem podczas spotkania, roz-
dawania autografów i nie kończących się 
rozmów w „kuluarach”.  I czym  było  to 
„coś”, co sprawiło, że wieczór był udany, 
a Gościowi wyraźnie się  nie spieszyło?  
Może ten  czerwony dywan”?  Może żywa 
reakcja publiczności, piosenki płynące  
z głośników? A może  sama Lidia Stani-
sławska, która wyraźnie przyciąga do 
siebie ludzi?  A ponieważ  pisze kolejną 
książkę to  oczywiście chętnie do nas 
wróci i …

Dwa tygodnie później  dywanu nie było. 
Był urokliwy klimat mazurskiego siedli-
ska,  zieleń wiosennej natury i  charak-
terystyczna panorama przedwojennego  
Lwowa.  Był projektor filmowy i rozrzu-
cone taśmy filmowe. Był świergot ptaków 
i nieoczekiwany, ale jakże uzasadniony 
filmowy klaps. A potem „Akcja!” i  jeden 
z najwybitniejszych polskich reżyserów 
filmowych i scenarzysta   stanął…nie, 
usiadł; za kamerą…też nie…przed zabyt-
kowym projektorem, kamerami i apara-
tami mińskich mediów i przede wszyst-
kim przed mińską  publicznością . Janusz 
Majewski. Po prostu!  

Mistrzostwo polega nie na  rozmaitych  
fajerwerkach, scenicznych sztuczkach  
czy  opatrzeniu się twarzy, związanym  z 
częstotliwością   pokazywania się w TV.  
Tego  w rozmowie z  Dariuszem Molem  
nie było.  I nie było takiej potrzeby.  Ja-
nusz Majewski  pokazał wyłącznie  mi-
strzostwo słowa dojrzałego artysty, który 

odbił swe wyraźne piętno w historii pol-
skiego kina  (Zaklęte rewiry,  CK Dezerte-
rzy,   Sprawa Gorgonowej, Ja gorę, Kró-
lowa Bona, Siedlisko, Złoto Dezerterów, 
Po sezonie, Mała matura , nagrody na fe-
stiwalach filmowych polskich i zagranicz-
nych). Mistrzostwo człowieka, który do 
perfekcji opanował sztukę życia, poprzez 
niezwykle udane życie rodzinne (ponad 
pół wieku małżeństwa z wybitną artystką 
fotografikiem Zofią Nasierowską), arty-
styczne – wielokrotnie odznaczany za swe 
osiągnięcia,  pisał scenariusze, filmowe, 
był wykładowcą w Państwowej Wyższej 
Szkole Filmowej w Łodzi, a także gościn-
nie m.in. w Stanach Zjednoczonych ( jego 
studentami byli m.in.  Feliks Falk, Filip 
Bajon i Juliusz Machulski),  odkrywcą 
wielu aktorskich talentów, z których ża-
den nie odmawia udziału w jego filmach 
( nawet niewidziany ostatnio na ekranie 
Marek Kondrat). Smakosz, życia i …do-
słownie dobrej kuchni, w której celowa-
ła jego żona, wielbiciel Mazur  i  jako-
ści życia zgodnie z naturą ( jego śladem 
poszło wielu artystów i biznesmenów).   
Z  równym zaangażowaniem  i ciekawo-
ścią pije czerwone wino, niekoniecznie  
z piwniczki Marka Kondrata, co pisze ko-
lejną  książkę.   

„Siedlisko”, książka powstała na podsta-
wie scenariusza do serialu o tym samym 
tytule czyta się i sprzedaje doskonale;  
„Zima w Siedlisku”,  ciepła, pełna ży-
ciowej mądrości  opowieść o trudnym 
okresie po utracie kogoś bliskiego, daje 
każdemu wiele do myślenia.  „Mała ma-
tura” , to książkowy i filmowy powrót do 
młodzieńczych lat we Lwowie i Krakowie. 
„Nawet nie wiecie, jak mi u Was było 
miło!”, napisał  Janusz Majewski na spe-
cjalnie zrobionym filmowym klapsie. „To 

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
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całe moje życie”,  dodał patrząc na spo-
tkaniowy rekwizyt made in Biblioteka.  
A jak nam miło przeczytać taką dedyka-
cję!  

Czy to ten klaps i szpule z taśmami? Czy 
to te wspomnienia snute dla i z  publicz-
nością? Czy  widok Lwowa za plecami?  
Czy niemalże” siedliskowy”, mazurski  
świergot ptaków podczas rozmowy? A 
może jazzowe ballady Tomasza Stańki 
podczas podpisywania książek ( Stańko 
jest autorem muzyki do „Małej matu-
ry”)?  Co sprawiło, że  Janusz Majewski,  
tak znakomita postać ze świata polskiej 
kultury , niechętnie się z nami rozstał?  
Wierzymy, że po części to „coś”, co jest w 
samym Artyście. A po części  to „coś”,  co 
jest przy Piłsudskiego 1a. Tylko co?       

P.S. A już dziś zapowiadamy spotkanie z Chri-
stopherem   Niedenthalem,  polski m fotogra-
fem, jednym  z najbardziej cenionych foto-
reporterów europejskich  (autorem słynnego 
zdjęcia „Czas Apokalipsy” z 13 grudnia 1981r)  
i promocję jego książki „Zawód fotograf” - (12 
lutego 2013, godz. 18.30). 

Zapraszamy też na językową ( i zabawną) 
ucztę  z Michałem Ogórkiem i prof. Jerzym  
Bralczykiem na  promocji  ich książki „Kiełbasa 
i sznurek” ( 25 lutego 2013, godz. 18.30). 

Z cyklu „Przedstawiać nie trzeba…”
9 stycznia 2013, Miejska Biblioteka Publiczna 
, spotkanie z Lidią Stanisławską i promocja jej 
książki  „Jak nie zrobić kariery czyli potyczki 
z show-biznesem” . Prowadzenie Dariusz Mól.
17 stycznia 2013, Miejska Biblioteka Publiczna 
, spotkanie z Januszem Majewskim i promocja 
książki „Zima w Siedlisku”. Prowadzenie Da-
riusz Mól.

Elżbieta Sieradzińska
fot. z arch. MBP
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Sukces Łukasza Gruby i Kacpra Ja-
skulskiego 62 uczniów z 29 szkół 
ponadgimnazjalnych w kieszeni 
ma już miejsce w finale V Ogólno-
polskiej Olimpiady Logistycznej,  
a w głowie jeden cel – zwycięstwo. 
Olimpijczycy, a wśród nich Łukasz Gru-
ba i Kacper Jaskulski z Mińska Mazo-
wieckiego, pokonali ponad siedmio-
tysięczną konkurencję, by zapewnić 
sobie miejsce w ostatnim etapie tur-
nieju wiedzy logistycznej, organizo-
wanego przez Wyższą Szkołę Logistyki  
w Poznaniu.

Głowa pełna wiedzy, wiara w siebie i sta-
lowe nerwy - to charakterystyczne cechy 
olimpijczyka. Pokonanie dwóch etapów 
– szkolnego i okręgowego, to nie lada 
wyczyn. Tylko świetne przygotowanie  
i prawdziwa logistyczna pasja mogły dać 
przewagę tegorocznym finalistom nad 
siedmioma tysiącami uczestników olim-
piady z 265 szkół z całej Polski. 15 marca 
2013 roku, w siedzibie WSL do rozwiąza-
nia będą mieli zadania problemowe, a do 
zdobycia bezpłatne studia i inne cenne 
nagrody rzeczowe, a także praktyki, sta-
że, a nawet praca w renomowanych fir-
mach logistycznych.

Walka o miejsce w finale odbyła się  
7 grudnia w 14 okręgowych ośrodkach. 
Z ponad 730 uczestników II etapu, 62 
osoby najlepiej poradziły sobie z zesta-
wem 25 pytań wielokrotnego wyboru.  
W marcowym finale V Ogólnopolskiej 
Olimpiady Logistycznej dominującą siłą 

będą uczniowie z południowej i wschod-
niej Polski – aż ośmiu z województwa 
świętokrzyskiego, po siedmiu z opolskie-
go i lubelskiego. Wielkopolanie, którzy 
najliczniej startowali w poprzednich eta-
pach, mają czterech reprezentantów.

Z Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku 
Mazowieckim do finału zakwalifikowali 
się: Łukasz Gruba i Kacper Jaskulski.

Hasłem tegorocznej edycji jest gospodar-
ka magazynowa, stąd wśród pytań testo-
wych i zadań pojawiły się te dotyczące 
rodzajów i budowy magazynów, sposobów 
identyfikacji przechowywanych towarów, 
pojazdów i urządzeń, które się między 
nimi przemieszczają oraz podstawowych 
zasad bezpieczeństwa, obowiązujących 
wszystkich pracowników logistyki.

„Pokonanie tak licznej konkurencji jest 
bardzo silną motywacją i pobudza ambi-
cje przed ostatnim etapem – mówi Woj-
ciech Zalewski, Rzecznik Prasowy WSL. 
Liczymy na duże emocje, świetne wyniki 
i już jesteśmy bardzo dumni z osiągnięć 
tych młodych ludzi.  Mamy nadzieję, że 
wśród nich jest wielu przyszłych studen-
tów WSL, ponieważ to najlepsi i najbar-
dziej wartościowi kandydaci na studia 
wyższe, a takich właśnie absolwentów 
– pracowitych i zmotywowanych chcemy 
dostarczać pracodawcom”.

Ogólnopolska Olimpiada Logistyczna 
organizowana przez Wyższą Szkołę Lo-
gistyki z Poznania to jedyny w Polsce 

turniej tematyczny z dziedziny logistyki, 
którego laureaci i finaliści są zwolnieni 
z etapu pisemnego egzaminu  zawodo-
wego. Pierwsza edycja, w której udział 
wzięło 1835 uczestników, odbyła się   
w 2008 roku. Od tego czasu liczba uczest-
ników wzrosła blisko czterokrotnie. Ce-
lem olimpiady jest przede wszystkim 
pobudzanie i rozwijanie zainteresowań 
uczniów szkół średnich i policealnych 
problematyką logistyczną,  popularyzo-
wanie specjalistycznego i praktycznego 
szkolnictwa wyższego oraz podnoszenie 
jakości programów nauczania przedmio-
tów logistycznych w szkołach ponadgim-
nazjalnych.

Alicja Błaszczyńska, WSL

OŚWIATA

LOGISTYCZNY SUKCES

Adwentowy Dzień Skupienia dla Nauczy-
cieli w „Mechaniku”
- czyli różnicaa między przystawką,  
a daniem głównym…

Przychodzi człowiek do lekarza – Co panu 
jest? – A tam, trochę boli tu i tam, ale wła-
ściwie to nic mi nie jest, wiadomo, latka 
lecą! – To jak mam pana leczyć?

Przychodzi człowiek do spowiedzi – Czym 
synu zgrzeszyłeś? – A tam, coś tam było, 

ale rzadko, właściwie to niechcący, wie 
ksiądz, jak to jest, życie takie ciężkie…
Jak Chrystus ma uleczyć duszę człowieka, 
który się przed Nim zamyka? Sakrament 
Pokuty ma potężną moc uzdrawiającą, 
ale tylko wtedy, gdy stojący przed Je-
zusem człowiek jest szczery do bólu, do 
łez. Jezus jest jedyną Osobą, która nikogo 
nie wyśmieje, nie potępi, ale niecierpli-
wie czeka, żeby pomóc, chce podać rękę, 
przytulić, przebaczyć i naprawić to co złe.

I takiego wspaniałego Lekarza mamy tuż 
obok, na wyciągnięcie ręki. Czasem szu-
kamy jakichś egzotycznych metod ducho-
wości, charyzmatycznych uzdrowicieli, 
potrafimy daleko wędrować w poszukiwa-
niu sensu życia i wiary. A taki sam Jezus 
czeka na nas w najbliższym niepozornym 
kościółku.  Zdarzyło się, że w sanktuarium 
znanym z cudownych uzdrowień zapyta-
no siostry, jak one to robią, że tu się tyle 
dzieje? Odpowiedziały – My tu tylko parzy-
my herbatę, to Jezus uzdrawia.

Adwentowy Dzień Skupienia dla Nauczycieli
Najważniejsze są najprostsze rzeczy: 
szczera spowiedź, Komunia Św., codzienna 
modlitwa, niedzielna Msza Św. ze swoją 
intencją. Wiara to nie pobożne gesty, ale 
relacja z Osobą. Grzech to nie przekrocze-
nie przykazania, ale zdrada miłości.

Takie to sprawy rozważali nauczyciele 
zgromadzeni licznie podczas  Adwento-
wego Dnia Skupienia 15 grudnia 2012,  
prowadzonego bardzo ciekawie przez ks. 
Łukasza Burcharda. Na zakończenie Dnia 
łamano się opłatkiem, a salezjański „Mi-
kołaj” przyniósł w prezencie książki.

A co z  tytułową  przystawką? A, właśnie. 
Wiara jest tym światłem, które pozwala 
odróżnić, że nasze życie na ziemi to tylko 
„przystawka” przed „daniem głównym” – 
Życiem Wiecznym. A jakże często próbu-
jemy zaspokoić głód duszy wyłącznie tą 
drobną przekąską…
  

Elżbieta Paluch, nauczyciel bibliotekarz
 w ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy

 w Mińsku Mazowieckim
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fot. z arch. szkoły

Program edukacyjny „Ratujemy i Uczy-
my Ratować” został uruchomiony w 2006 
roku przez Fundację Wielkiej Orkiestry 
Świątecznej Pomocy i skierowany jest do 
nauczycieli uczących w klasach I-III szkoły 
podstawowej. Od stycznia 2008 roku Pro-
gram ten został objęty honorowym pa-
tronatem Ministra Edukacji Narodowej. 

W bieżącym roku szkolnym dyrektor 
szkoły Pani Agnieszka Sado zgłosiła do 
uczestnictwa w programie dwie  nauczy-
cielki z naszej szkoły: Panią Hannę Gu-
zowską, oraz Panią Karolinę Wielgołaską.  
Uczestnictwo w kursie zapewniło zdoby-
cie  praktycznych umiejętności z zakresu 
udzielania pierwszej pomocy, a szkoła 
otrzymała 5 fantomów oraz materiały 
dydaktyczne do prowadzenia zajęć.

Uczniowie podczas ćwiczeń praktycznych 
nauczyli się: wzywać pomoc przez tele-
fon, sprawdzać oddech u osoby poszkodo-
wanej, ułożyć ją w pozycji bocznej usta-
lonej oraz wykonać oddechy ratownicze. 

Na zajęciach gościliśmy Radnego nasze-
go miasta Pana Roberta Gałązkę, któ-
ry obejrzał prezentację przygotowaną 
przez nauczycieli i aktywnie uczestniczył 
w części praktycznej. Razem z dziećmi 
wykonywał wdechy ratownicze i uciśnię-
cia klatki piersiowej. Zaangażowanie 
dzieci i otwarta postawa gościa sprawiły, 
że ten trudny temat przybrał formę do-
brej zabawy i pogłębił wiedzę uczniów. 
Mamy nadzieję, że nasza szkoła stanie się 
ogniwem i przykładem, dzięki któremu 
program „Ratujemy i Uczymy Ratować” 
dotrze do każdego dziecka w naszym 
mieście.

Szkoła Podstawowa nr 4 -  „Ratujemy i uczymy ratować”

1-12 lipca 2013r. 
– Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2
 – Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Warszawska 250/81
Do PM Nr 4 w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci uczęszcza-
jące do PM Nr: 1, 3, 4, 5, a do PM Nr 6 – uczęszczające do PM Nr 2 i 6.

15-26 lipca 2013r. 
– Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Rodziny Nalazków 3
– Przedszkole  Miejskie Nr 5 ul. Konstytucji 3 Maja 11
Do PM Nr 2 w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci uczęszcza-
jące do PM Nr 2 i 6, a do PM Nr 5 – uczęszczające do PM Nr: 1, 3, 4, 5.

29 lipca–16 sierpnia 2013r. 
– Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Kościuszki 22
– Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 10
Do PM Nr 1 w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci uczęszcza-
jące do PM Nr 1 i 4, a do PM Nr 3 – uczęszczające do PM Nr: 2, 3, 5 i 6.

Zainteresowani rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 
2012/2013 do Przedszkoli Miejskich wszelkie formalności dotyczące za-
pisu dziecka załatwiają bezpośrednio w dyżurującej placówce.

Zapraszam do skorzystania z oferowanych przez przedszkola usług 
opiekuńczo – wychowawczych w okresie wakacyjnym. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

OŚWIATA

Informacja
o dyżurach Przedszkoli Miejskich 
w okresie wakacji 2013
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 Trzeci turniej badmintona, tego-
rocznego cyklu GRAND PRIX, organizowa-
ny przez MOSIR został przeprowadzony 13 
stycznia w sali sportowej Szkoły Podsta-
wowej nr 2 z udziałem blisko 50 uczestni-
ków czterech kategorii. 
 Zwycięzca kategorii OPEN 
– Wojciech Piątek napotkał opór je-
dynie w półfinale, w którym pokonał 
po zaciętej walce Nikodema Kowal-
skiego w setach; 15-13, 15-17, 15-13.  
W pojedynku finałowym Piątek wygrał   
z Michałem Lipcem: 15-7, 15-10, który 
w półfinale zwyciężył Artura Brzeszczyń-
skiego: 15-17, 15-6, 15-8.
 Tradycyjnie mocno obsadzo-
na była również kategoria kobiet, gdzie  
w stawce 14 zawodniczek najlepszą oka-
zała się tegoroczna debiutantka – Beata 
Kowalczyk wygrywając w finale z Ewą 
Gierat: 15-9, 15-13. Zwraca uwagę ak-
tywność grupki badmintonistek z Mrozów 
pod wodzą opiekuna – Pawła Bielińskiego.
 W młodszych kategoriach supre-
mację potwierdzili dotychczasowi liderzy 
– Kasia Wróblewska i Michał Such.

Kolejność czołówki w poszczególnych ka-
tegoriach przedstawia się następująco:
OPEN 
1. Wojciech Piątek, 
2.Michał Lipiec, 
3.Nikodem Kowalski, 
4.Artur Brzeszczyński, 
5.Arkadiusz Cudny, Krystian Kielan 
7.Konrad Parzyszek, Cezary Woźnica.
KOBIETY 
1.Beata Kowalczyk, 
2.Ewa Gierat, 
3.Monika Łepkowska, 
4.Maryla Szopa.
MŁODZICY 
1.Kasia Wróblewska, 
2.Damian Burawski, 
3.Mateusz Całka, 
4.Adrian Gocman.
SKRZATY 
1.Michał Such, 
2.Wiktor Wojnarski, 
3.Kacper Piątek, 
4.Mateusz Gańko.

 W dniu 13 stycznia 2013r, 
dzięki uprzejmości Dyrekcji ZSM nr 1  
w Mińsku Mazowieckim odbył się 
Halowy Turniej Piłki Nożnej o Pu-
char Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji dla dziewcząt  
i chłopców z roczników 2003 i 2004.
 Impreza, dzięki zaangażo-
waniu i wsparciu ze strony rodziców, 
okazała się świetną promocją piłki 

dziecięcej. Pyszne ciasteczka, wiel-
kie emocje, bardzo wysoki poziom 
zawodów oraz życzliwa atmosfera 
towarzyszyły uczestnikom podczas 
turnieju. 
 W zawodach wzięło udział 
10 zespołów a ich klasyfikacja przed-
stawia się następująco: 
1. Polonia Warszawa, 
2.Varsovia Warszawa, 
3.MOSiR Mińsk Maz. I, 
4. UKS 1 Węgrów, 
5.Jagiellonia Białystok, 
6.APN Ostrołęka, 
7. UKS 9 Siedlce, 
8.SEMP Ursynów, 
9.Naprzód Skórzec, 
10. MOSiR Mińsk Maz. II. 

 Wszyscy zawodnicy otrzyma-
li pamiątkowe medale oraz upominki 
od organizatorów. Trzy pierwsze dru-
żyny otrzymały okazałe puchary. Roz-
dano także nagrody indywidualne: 
statuetki króla strzelców, najlepsze-
go zawodnika i najlepszego bramka-
rza turnieju.
 Warto podkreślić, że w opinii 
wielu trenerów, był to najlepszy tur-
niej halowy rocznika 2003 w jakim do 

tej pory uczestniczyli. Poziom dru-
żyn, sposób sędziowania, organizacja 
turnieju i atmosfera podczas trwania 
zawodów sprawiły, że większość dru-
żyn zadeklarowała chęć ponownego 
przyjazdu do Mińska na kolejne tur-
nieje.
 Dwie drużyny MOSiR repre-
zentowali następujący zawodnicy: 
Janusz Nojszewski (król strzelców), 
Jakub Jachacy, Kacper Jackowski, Ka-
mil Krupieńczyk, Mateusz Pędowski, 
Marcin Rońda, Bartosz Sowa, Adrian 
Krepowicz, Hubert Śledziewski, Alek-
sander Cyran, Mikołaj Dębski, Jakub 

Konstanty, Jaś Włodarek, Robert 
Perzanowski, Aleksander Rosłoniec, 
Michał Szczepański i Jakub Kurowski.

Halowy Turniej Piłki Nożnej 
o Puchar Dyrektora 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 

Trzeci turniej 
badmintona

Agata Szuba
fot. z arch. MOSiR
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Odnowione 
świadectwo przeszłości
 Ostatnie dni 2012 roku przy-
niosły ze sobą istotne wydarzenie 
związane z ratowaniem zabytków 
znajdujących się na terenie powiatu 
mińskiego. Fakt ten stanowiło odno-
wienie pomnika nagrobnego rodziny 
Ostaszewskich, który znajduje się 
na cmentarzu parafialnym w Mińsku 
Mazowieckim. Obiekt ten, wykonany  
w czerwonym piaskowcu, jest jednym  
z najbardziej charakterystycznych dla 
mińskiej nekropolii. 
 Prace prowadzone przez Jac-
ka Sawickiego objęły m.in. demontaż 
górnej części nagrobka, oczyszczenie 
powierzchni kamienia, oczyszczenie  
z korozji elementów metalowych, odso-
lenie i dezynfekcję, wstępną struktural-
ną impregnację wzmacniającą, uzupeł-
nienie ubytków, scalenie kolorystyczne, 
impregnację wzmacniającą strukturę ka-
mieni porowatych połączoną z zabiegiem 
hydrofobizacji, montaż górnej części na-
grobka, wymianę starych niewyraźnych 
lub zniszczonych porcelanek oraz upo-
rządkowanie otoczenia nagrobka. 
 Efekt tych wszystkich działań 
możemy zaobserwować na zdjęciu ilu-
strującym powyższą informację lub real-
nie, po wybraniu się na miński cmentarz. 
Warto podkreślić, że pomnik nagrobny 
rodziny Ostaszewskich został odnowio-
ny staraniem Towarzystwa Przyjaciół 
Mińska Mazowieckiego. Koszt odrestau-
rowania świadectwa przeszłości (12 000 
złotych) pokryto ze środków zebranych 
w czasie ubiegłorocznej Społecznej Kwe-
sty na Rzecz Ratowania Zabytkowych  
Nagrobków. 

TPMM

 Towarzystwo Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego jest jednym z najstar-
szych stowarzyszeń funkcjonujących na 
terenie powiatu mińskiego. Do życia zo-
stało powołane 6 maja 1962 roku, zaś 
zarejestrowane 10 czerwca 1962 roku 
w Warszawie. Swoimi korzeniami sięga 
ono okresu międzywojennego. Inicjato-
rami utworzenia Towarzystwa (w 1962 
roku) było grono przedstawicieli miej-
scowej inteligencji, głównie przedsta-
wicieli lokalnych nauczycieli i urzędni-
ków. Pierwszym prezesem TPMM został 
wybrany Stanisław Ciąćka. 
 Za najważniejszy powód po-
wstania Towarzystwa należy uznać ko-
nieczność ożywienia zainteresowania 
mińszczan przeszłością miasta i powiatu 
mińskiego. W związku z tym skrupulat-
nie realizowano cele zapisane w statucie 
TPMM koncentrujące się na działalności 
odczytowej, wystawienniczej, fotorepor-
terskiej, archiwalno – bibliotecznej i wy-
dawniczej. Organizowano również sesje 
popularnonaukowe oraz upamiętniano 
miejsca walk i męczeństwa narodu pol-
skiego znajdujące się na terenie miasta 
i powiatu mińskiego. Do najważniejszych 
osiągnięć Towarzystwa mających miejsce 
w latach 1962 – 1989 należy zaliczyć zor-
ganizowanie sesji popularnonaukowych  
z okazji setnej rocznicy wybuchu powsta-
nia styczniowego i 550 rocznicy założenia 
miasta Mińsk Mazowieckiego. Efektem 
drugiego z wymienionych wydarzeń było 
wydanie jedynej do tej pory monografii  
kompleksowo prezentującej dzieje miasta 
nad Srebrną.
 Przełom lat osiemdziesiątych 
i dziewięćdziesiątych ubiegłego wie-
ku przyniósł tymczasem ze sobą kryzys  
w funkcjonowaniu TPMM, który doprowa-
dził do ustania działalności stowarzysze-
nia. Z tego „dziejowego zakrętu” Towa-
rzystwo wyprowadzili burmistrz miasta 
Mińska Mazowieckiego Zbigniew Grzesiak 
i nowy prezes TPMM Janusz Kuligowski 
(od 1991 roku). Ich zaangażowanie wspar-
te pomocą niesioną ze strony postaci 

tak istotnych dla Towarzystwa jak m.in. 
Leontyna Sprzątczak, Marek Nowicki,  
Mariusz Dzienio, Franciszek Zwierzyński  
i Stanisław Ciszkowski przyniosło realiza-
cję zamierzonych celów. 
 Nowymi osiągnięciami sto-
warzyszenia, które miały miejsce  
w ostatnim stuleciu XX i pierwszej deka-
dzie XXI wieku należy zaliczyć choćby bo-
gatą działalność wydawniczą, organizację 
licznych wystaw, przygotowywanie i prze-
prowadzanie objazdów historyczno – tury-
stycznych, ratowanie od zniszczenia za-
bytkowych nagrobków znajdujących się na 
mińskim cmentarzu parafialnym i uczest-
niczenie przedstawicieli TPMM (w tym 
pocztu sztandarowego) w patriotycznych 
uroczystościach miejskich i powiatowych. 
Dodatkowym powodem do dumy stało 
się posiadanie własnej siedziby, w której 
znalazło się miejsce nie tylko na bogaty 
księgozbiór, ale i na archiwum skupiające 
materiały cenne z punktu widzenia ba-
dań prowadzonych nad historią miasta. 
W swojej działalności Towarzystwo współ-
pracowało z licznymi podmiotami – wła-
dzami miasta i powiatu, miejskimi i po-
wiatowymi jednostkami samorządowymi, 
szkołami, organizacjami pozarządowymi 
i z wieloma indywidualnymi miłośnikami 
lokalnej historii. Nowoczesnym przeja-
wem funkcjonowania stowarzyszenia sta-
ło się posiadanie przez nie własnej strony 
internetowej (www.tpmm.pl) i skrzynki 
poczty elektronicznej (tpmmaz@gmail.
com), dzięki czemu nawiązano różnorod-
ne kontakty w skali międzynarodowej  
i ogólnopolskiej. 
 W uznaniu zasług, które TPMM 
wniosło w życie miasta Mińska Mazowiec-
kiego i powiatu mińskiego Towarzystwo 
zostało uhonorowane prestiżowym tytu-
łem „Zasłużony dla miasta Mińsk Mazo-
wiecki” (2011 rok) i nagrodą powiatu miń-
skiego „Laura 2011” (2012 rok). 

Tomasz Adamczak   
fot. z arch. TPMM

KRÓTKA HISTORIA TPMM


