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Spotkanie 
Burmistrza Miasta 
Marcina Jakubowskiego 
z mieszkańcami miasta
 Realizowane inwestycje, plany miasta do-
tyczące infrastruktury lokalnej, czy organi-
zacja ruchu na niektórych ulicach Mińska to 
główne tematy, które poruszali mieszkańcy na 
spotkaniu zorganizowanym przez Burmistrza 
Marcina Jakubowskiego w Gimnazjum Miejskim  
nr 3.  Wzięło w nim udział kilkudziesięciu mińszczan  
i kilku radnych, a dyskusja była gorąca. 

 Burmistrz mówił m.in. o projekcie budowy ul. Grzesza-
ka wraz z miejscami parkingowymi i ścieżką rowerową, budowie kolek-
tora deszczowego na ul. Kolberga, który ma rozwiązać problem odwod-
nienia całej północnej części miasta od poligonu do torów kolejowych  
i zaplanowanym na ten rok gruntownym oczyszczeniu rowów melioracyjnych przy 
ul. Paderewskiego. Kompletowana jest dokumentacja budowy ul. Narutowicza.  
 Mieszkańcy mogli się również dowiedzieć, że Zarząd Dróg Miejskich mo-
nitoruje zapotrzebowanie na progi zwalniające na ul. Klonowej, jednak poza za-
letami rozwiązanie to ma również swoje wady. Może okazać się uciążliwe dla 
samych zainteresowanych poprawą bezpieczeństwa ze względu na ograniczenie 
poprawności odśnieżania ulicy, utrudnienie przejazdu dla np. karetek, czy szybsze 
zużycie zawieszenia samochodów. Na spotkaniu postulowano za zatrudnieniem 
osoby mogącej przeprowadzać przez przejście na ul. Siennickiej dzieci uczęszcza-
jące do Szkoły Podstawowej nr 6. Taka możliwość istnieje, a Burmistrz uzależnia 
ją od wygospodarowania na ten cel środków finansowych w budżecie. 
 Pozostając przy tym rejonie miasta rozmawiano również o planowanej 
przebudowie przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i samorząd województwa mazo-
wieckiego ul. Siennickiej, która jest drogą wojewódzką, a mińskie władze pokryły 
koszty wykonania projektu. Z sali padały też pytania o inne ulice. Mieszkanki  
ul. Nalazków i Małej niepokoi notoryczne nieprawidłowe parkowanie tam samo-
chodów. W pierwszym przypadku chodzi głównie o fragment drogi przy przed-
szkolu, w drugim cały odcinek jest zablokowany w godzinach zajęć w sąsiedniej 
szkole językowej. Burmistrz Marcin Jakubowski niezwłocznie po spotkaniu zajął 
się tą sprawą, kierując stosowne zapytania i polecenia do Straży Miejskiej. Jed-
nocześnie apeluje do rodziców odbierających swoje pociechy z masowo uczęszcza-
nych placówek, aby przestrzegali przepisów ruchu drogowego, co przyniesienie na 
pewno obopólne korzyści. 
 Przy okazji takich spotkań powraca temat mińskiego kina. Daw-
ny Światowid jest własnością firmy prywatnej i miasto nie może ingerować  
w jego reaktywacje. Pewne jest natomiast, że w przypadku kolejnych zmian wła-
ścicielskich nie powstanie w tym miejscu żaden blok, czy hipermarket, bo zało-
żenia planu zagospodarowania przestrzennego zakładają tam lokalizację obiektu  
o charakterze kulturalnym. Podobnie z kompetencjami Burmistrza ma się sprawa 
dotycząca złomowiska przy ul. Wesołej, na którego uciążliwe sąsiedztwa wskazał 
mieszkaniec pobliskiego osiedla. Władze miasta nie mogą zabronić nikomu dzia-
łalności gospodarczej. 
 Pytano również o budynek komunalny przy ul. Chełmońskiego, w któ-
rym usterki techniczne powodują przeciekanie sufitów. Zapytanie w tej spra-
wie Burmistrz skieruje do PGK. Uwagę mieszkańców zwrócił na dobudowywane 
segmenty z 36 mieszkaniami socjalnymi, których najemcy otrzymają umowy 
na 5 lat ( po tym okresie kolejna weryfikacja dochodów ). Na lokale te czeka 
obecnie ok. 80 rodzin, a weryfikacją sytuacji materialnej zajmowała się po-
wołana w tym celu Komisja Mieszkaniowa. Inwestycja dofinansowana jest  
z Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.832.215,18 zł.  Istotną część dysku-
sji poświęcono też zmianom dotyczącym odbioru śmieci. Wątpliwości mieszkań-
ców budziły sposoby naliczania opłat i system segregacji.
 W trakcie spotkania Burmistrza pytano jeszcze o studzienki na ul. Bul-
warnej, deficyt miejsc na cmentarzu, ewentualność wprowadzenia strefy płatne-
go parkowania, miejską bazę sportową,  dostosowanie miejskiego placu zabaw dla 
dzieci niepełnosprawnych, czy o bezkolizyjny przejazd nad torami. Wszystkie nie-
jasności Burmistrz Marcin Jakubowski wyjaśniał bardzo szczegółowo i otwarcie. 
Żadne pytanie nie pozostało bez odpowiedzi. Takie spotkania, jak to listopadowe 
będą odbywały się cyklicznie, a burmistrz jest również do dyspozycji mińszczan  
w Urzędzie Miasta w każdą środę w godzinach 12.00 – 17.00.                       (red.)
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We wtorek, 16 października komendant 
główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. 
dr Mirosław Rozmus przyjął od płk. Wie-
sława Chrzanowskiego meldunek o zdaniu 
obowiązków komendanta Centrum Szko-
lenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku 
Mazowieckim. Dowodzenie jednostką ob-
jął płk dr Piotr Płonka. 

W ceremonii udział wzięli sekretarz stanu 
w MON Czesław Mroczek, przedstawicie-
le władz samorządowych, sądownictwa 
i prokuratury wojskowej, komendan-
ci i dowódcy jednostek policji i wojska 
współpracujących z Centrum oraz kie-
rownicza kadra ŻW. W trakcie uroczysto-
ści Burmistrz Marcin Jakubowski został 
odznaczony przez wiceministra Czesława 
Mroczka brązowym medalem „Za Zasługi 
dla Obronności Kraju” nadanym przez Mi-
nistra Obrony Narodowej. Jest to polskie 
odznaczenie wojskowe, które przyzna-

wane jest osobom 
szczególnie zaanga-
żowanym w rozwój 
i umacnianie się 
obronności kraju.

Płk Wiesław Chrza-
nowski dowodził 
CSŻW w Mińsku Ma-
zowieckim niespeł-
na cztery lata, ale 
kadencja ta była 
bardzo owocna. Każ-
dego roku Centrum 
opuszcza profesjo-
nalnie przygotowana 
kadra, a efekty pra-
cy jednostki spotykały się z pozytywnymi 
opiniami na szczeblu krajowym. Mając 
na uwadze dokonania i zaangażowanie w 
wykonywanie powierzonych obowiązków, 
wyznaczono płk. Wiesława Chrzanowskie-

go na stanowisko Komendanta Mazowiec-
kiego Oddziału Żandarmerii Wojskowej  
w Warszawie. (red.)

fot.: Sylwia Guzowska 

Przekazanie obowiązków Komendanta CSŻW w Mińsku Mazowieckim

Prawdziwą ucztą dla oczu były rozegrane 
w dniach 20 – 21 października Mistrzostwa 
Polski Juniorów i Weteranów oraz Puchar 
Polski w Kulturystyce i Fitness. Mińsk Ma-
zowiecki gościł najlepszych zawodników 
Polski, a patronat honorowy nad imprezą 
objął Burmistrz Marcin Jakubowski. 

Zawody odbyły się w niedawno oddanej 
do użytku hali widowiskowo – sportowej 
przy ZSM nr 1 (Kopernik). Forma zawod-
ników była na najwyższym światowym 
poziomie, co zaowocowało zaciętą rywa-
lizacją o podium. Nasze miasto reprezen-
towały dwie zawodniczki: Agnieszka Kali-
nowska (fitness sylwetkowe) oraz Natalia 
Baranowska (fitness bikini). (red.)

 fot. z arch. UM

Uczta dla oczu w nowej hali widowiskowo - sportowej

Z muzyką filmową przez świat” - pod 
takim hasłem odbył się w niedzielę 21 
października 2012 roku koncert Miejskiej  
Orkiestry Dętej w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej nr 6.

Koncert Miejskiej Orkiestry Dętej
Podczas ponad godzinnego występu Or-
kiestra zaprezentowała utwory oraz mo-
tywy muzyczne z różnych filmów z całego 
świata.

 Usłyszeć było 
można między in-
nymi kompozycje 
z filmów takich 
jak  „Titanic”, 
„Czterdziesto-
latek”,”Evita” 
oraz wiele innych 
utworów. Orkie-
strą dyrygował 
Marcin Ślązak.

źródło:
 www.minskmaz.com

fot . z arch. MOD
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24 października 2012 roku uczczono pamięć 
osób pomordowanych w obozie zagłady  
w Treblince, gdzie władze Polski i Izra-
ela, samorządowcy oraz młodzież, oddały 
hołd ofiarom tamtych wydarzeń. 

Treblinka jest miejscem zbrodni i cmen-
tarzem dla 900 tysięcy osób. Na terenie 
dawnego obozu pomnik stanowią tysią-
ce kamieni, na których wyryte są nazwy 
miejscowości.

Na jednym z nich widnieje nazwa nasze-
go Miasta, pod którym Burmistrz Marcin  
Jakubowski zapalił znicz.

W ramach realizacji programu „TRENING 
ZWYCIĘZCÓW”, 25 października odbyła 
się inauguracja ścieżek joggingowych, 
które powstały przy współpracy MOSiR, 
GiLO oraz Nadleśnictwa Mińska Mazo-
wieckiego.

Dyrektor Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcącego Jadwiga Ostrowska-Dźwi-
gała serdecznie przywitała wszystkich 
wspaniałych i licznie zgromadzonych 
uczniów oraz zaproszonych gości: Wi-
ceburmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
Pana Krzysztofa Michalika, z-cę Naczel-
nika Wydziału Oświaty i Promocji Staro-
stwa Powiatowego Panią Urszulę Sorokę, 
dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji Pana Roberta Smugę, przed-
stawiciela Nadleśnictwa Mińska Ma-
zowieckiego Pana Krzysztofa Palucha, 
radną Miasta Mińsk Mazowiecki i prze-
wodniczącą Komisji Oświaty Panią Wandę 
Rombel, radnego Miasta Mińsk Mazowiec-
ki Pana Jerzego Gryza, Inspektora Urzędu 
Miasta Pana Andrzeja Ryszawę oraz koor-
dynatorki projektu: Iwonę Smugę, Annę 
Gryz i Agnieszkę Bąk.

Po oficjalnych wystąpieniach zapro-
szonych gości koordynatorki projektu 
przeprowadziły profesjonalną, zbioro-
wą rozgrzewkę, do której ku miłemu za-
skoczeniu przystąpili wszyscy: młodzież  
i zaproszeni goście bez względu na wiek 
oraz stopień sprawności i przygotowania 
do aktywności fizycznej. Dostosowując 
stopień swoich indywidualnych możliwo-
ści, uczestnicy podzielili się na trzy grupy. 
Pierwsza grupa „biegowa” prowadzona 
przez Panów: Roberta Smugę i Jerzego 
Gryza ruszyła w 2,5 kilometrowy dystans 
jako pierwsza. Zaraz za nimi podążyła 
grupa marszowo-biegowa z Panią Iwoną 
Smugą na czele. Grupę marszową popro-
wadziły Panie: Jadwiga Ostrowska-Dźwi-
gała i Anna Gryz. Na zakończenie Pani 
Agnieszka Bąk zaproponowała zestaw 
ćwiczeń rozciągających.

Po części sportowo-rekreacyjnej szczę-
śliwi i zarumienieni biegacze zostali za-
proszeni na świetlicę w budynku MOSiR, 
gdzie Pan Robert Smuga podsumował 
przedsięwzięcie, w którym brali udział. 
Przybliżył zasady ogólnodostępności i po-
wszechności budynku MOSiR, przygoto-
wanych tras oraz warunków korzystania  
z terenu lasów państwowych.

Zwieńczeniem uroczystości było wysłu-
chanie przez uczestników kilku krótkich 
wykładów, na temat sposobów na zdrowy 
tryb życia, który jest głównym celem pro-
jektu „TRENING ZWYCIĘZCÓW”.

TRASY
Wyznaczone ścieżki prowadzą przez lasy 
państwowe zlokalizowane pomiędzy uli-
cami: Stankowizna, Sportowa, Chocho-
łowska. Trasy te zostały poprowadzone 
w taki sposób, aby umożliwić wszystkim 
użytkownikom zwiedzanie najciekaw-
szych miejsc - przełomu rzeki Srebrnej 
oraz pomnika przyrody w postaci najstar-
szej sosny w Polsce.

Funkcjonalność trzech tras jest dwoja-
ka: w okresie letnio-jesiennym jest tra-
są joggingową, natomiast zimą MOSiR  
w porozumieniu z Nadleśnictwem Mińska 
Mazowieckiego, będzie zakładał ślad do 
uprawiania narciarstwa biegowego w sty-
lu klasycznym.
 

Tekst: koordynatorzy projektu 
„TRENING ZWYCIĘZCÓW”

fot. z arch. UM 

„Jesteśmy razem”- hołd ofiarom obozu w Treblince
Przed uroczystościami na te-
renie dawnego obozu miały 
miejsce warsztaty eduka-
cyjne dla młodzieży z Polski, 
Izraela i Białorusi oraz szko-
lenie dla samorządowców, 
na temat ochrony lokalnego 
dziedzictwa żydowskiego. 

(red.)

fot. z arch. UM MM

Otwarcie trasy jogginowej
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W środę 31 października w Szkole Podsta-
wowej nr 2 Burmistrz Marcin Jakubow-
ski wziął udział w uroczystym wręczeniu 
certyfikatów uczniom Studium Języków 
Obcych, które od wielu lat współpracu-
je z British Council, instytucją odpowie-
dzialną za przeprowadzenie egzaminów 
z języka angielskiego. Dzięki staraniom 

Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Dą-
brówka”.

SP Nr2
fot. z arch. SP Nr2

W sobotę, 3 listopada  
w Świątyni Opatrzności Bo-
żej w Warszawie odbyły się 
uroczystości pogrzebowe 
ostatniego Prezydenta RP 
na uchodźstwie Ryszarda 
Kaczorowskiego, w których 
na prośbę Burmistrza Mar-
cina Jakubowskiego udział 
wzięli radni Michał Góras  
i Tadeusz Błaszczak wraz 
ze sztandarem miasta. Ś.p. 
Prezydenta żegnał również 
m.in. Ignacy Wieczorek 
przewodniczący Społecz-
nego Komitetu Uczczenia 
Pamięci Prezydenta Ryszar-

mińskiej placówki i zaangażowaniu słu-
chaczy, już ponad 3 tysiące osób zdobyło 
prestiżowy certyfikat Cambridge ESOL.

Podniosłym wydarzeniem tej uroczysto-
ści była obecność w „Dąbrówce” Wice-
ambasador Wielkiej Brytanii Pani Jessici 
Glover. Wizyta ta była okazją do wymiany 

poglądów i spo-
strzeżeń na temat 
funkcjonujących  
w Wielkiej Brytanii 
i Polsce systemów 
szkolnictwa. 

Wiele emocji wśród 
uczniów wzbu-
dziła możliwość 
osobistego poroz-
mawiania z Panią 
Wiceambasador, 
o niewątpliwie na 
długo zapadnie im 
w pamięci. Galę 
uświetnił występ 

Wiceambasador Wielkiej Brytanii w mińskiej „Dąbrówce”

da Kaczorowskiego w Mińsku 
Mazowieckim.

Po Mszy Świętej pogrzebowej 
odprawionej przez metropoli-
tę warszawskiego kard. Kazi-
mierza Nycza trumna Honoro-
wego Obywatela Miasta Mińsk 
Mazowiecki została złożona  
w Panteonie Wielkich Polaków 
wilanowskiej świątyni. Krótko 
po godz. 15.00 nad Krakowem 
zabrzmiał Dzwon Zygmunta, 
bijący tylko w chwilach dla 
Polaków szczególnych.

Urząd Miasta
fot. Łukasz Kamiński

Uroczystości pogrzebowe Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego

W dniu 7 listopada b.r. Burmistrza Marci-
na Jakubowskiego odwiedzili członkowie 
Polskiego Związku Wędkarskiego Okręg 
w Siedlcach i wręczyli podziękowanie od 
Zarządu Polskiego Związku Wędkarskie-
go oraz pamiątkowy medalion za współ-
pracę i pomoc Burmistrza, dzięki której 
klub może przyczyniać się do rozwoju 
wędkarstwa na terenie miasta Mińsk  
Mazowiecki.

(red.) 
fot. z arch. UM

Podziękowanie 
od „wędkarzy”
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W piątek, 9 listo-
pada Urząd  Miasta  
w Mińsku Mazowiec-
kim odwiedziła gru-
pa uczniów ze Szkoły 
Podstawowej Nr 4. 
Okazją do odwiedzin 
było zbliżające się 
Święto Niepodległości 
i chęć obdarowania 
wszystkich pracow-
ników urzędu wyko-
nanymi przez dzieci 
w towarzystwie rad-
nego Roberta Ga-
łązki, oraz dyrektor 
Agnieszki Sado  koty-
lionami.

 Pobyt w urzędzie 
rozpoczął się od wi-
zyty u Pana Burmi-
strza – Marcina Jakubowskiego, który  
z uśmiechem na twarzy zaprosił dzieci 
do swojego gabinetu. Pan Burmistrz opo-
wiedział dzieciom  o wydarzeniach, które 
miały miejsce kilkadziesiąt lat temu, oraz 
o  swojej pracy.  Ośmielone maluchy z za-

Dziecięce kotyliony w Urzędzie

interesowaniem przyglądały się nowemu 
miejscu, zadawały pytania, a przez chwilę 
każdy uczeń mógł poczuć się włodarzem 
miasta.   Dzieci z  kotylionami  i życzenia-
mi zapukały do każdego pokoju w urzę-
dzie  poznając pracę urzędników.

Uczniowie zostali przyjęci bardzo ciepło  
i serdecznie. Do szkoły wrócili z drobnymi 
upominkami. Ten nietypowy dzień nauki 
szkolnej długo pozostanie w pamięci mło-
dych obywateli WOLNEJ POLSKI.

SP Nr4
fot. z arch. UM

Związek Inwalidów Wojennych to organi-
zacja skupiająca w swych szeregach ludzi, 
którzy brali udział w działaniach wojen-
nych, oraz tych którzy przeszli przez pie-
kło obozów jenieckich, łagrów i więzień 
politycznych. Zrzesza tych, którzy wrócili 
do domów z licznymi schorzeniami nęka-
jącymi ich po dzień dzisiejszy.

Zadaniem Związku Inwalidów Wojennych 
RP jest niesienie pomocy w rozwiązy-
waniu problemów i egzekwowaniu praw 
warunkujących tym ludziom godną eg-
zystencję – mówił podczas uroczystego 
powitania gości prezes mińskiego ZIW RP, 
Józef Jedynak.

93 rocznica powstania Związku i 3 rocz-
nica odsłonięcia pomnika Inwalidy Wojen-
nego w Mińsku Mazowieckim była okazją 
do oddania hołdu Inwalidom Wojennym. 
W uroczystościach wziął udział wice-
minister, sekretarz  stanu w MON, poseł 
Czesław Mroczek oraz Komendant Głów-
ny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. dr 
Mirosław Rozmus. Przyjechał również  
pułkownik Dariusz Bogacki z Komendy 
Głównej Żandarmerii. W roli gospodarza 
wystąpili: dowódca Oddziału Specjalnego 
Żandarmerii Wojskowej płk Tomasz Połuch 
oraz komendant Centrum Szkolenia Żan-
darmerii Wojskowej płk Paweł Płonka. Nie 
zawiedli zaproszeni goście i przyjaciele 
Związku wśród których znaleźli się: do-
wódca 23 Bazy Lotniczej płk Maciej Trel-
ka, komendant WKU płk Zygmunt Sekular, 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin 
Jakubowski, wójt mińskiej gminy Anto-
ni Piechoski oraz przedstawiciele kleru, 
starostwa, policji, straży pożarnej, służ-
by zdrowia, szkół ponadgimnazjalnych  
i gimnazjów i wielu innych. Licznie przy-
byłe poczty sztandarowe mińskich szkół  
i organizacji były ozdobą tej uroczystości. 
W uroczystościach udział wzięli członko-
wie Powiatowej Rady ds. Kombatantów, 
członkowie Związku Kombatantów RP  
i Byłych Więźniów Politycznych, członko-
wie Światowego Związku Żołnierzy AK, 
członkowie Związku Kombatantów Armii 
Krajowej oraz członkowie Związku Sybi-
raków. Po złożeniu meldunku ministrowi 
Czesławowi Mroczkowi przed dowódcę 
uroczystości mjr Sławomira Chmiela po-
czet flagowy wciągnął flagę państwową na 
maszt a wojskowa orkiestra dęta z Lublina 
odegrała Mazurka Dąbrowskiego.

Nastąpiły okolicznościowe przemówie-
nia, podczas których Minister Czesław 
Mroczek był pełen uznania i szacunku dla 
Inwalidów Wojennych i wszystkich innych 
kombatantów, uczestników zawieruchy 
wojennej. Życzył im dalszego trwania 
na posterunku w zdrowiu i pomyślności. 
Odczytany został wiersz napisany przez 
członka Związku Inwalidów Wojennych  
Tadeusza Sztorca, zatytułowany  
„Pomnik”. Kapelan wojska, ks. Andrzej 
Molendowski odmówił krótką modlitwę 
po czym delegacje złożyły kwiaty pod po-
mnikiem. Dwa dni później wszyscy, którzy 
czuli się na siłach wzięli udział w świę-
towaniu Dnia Niepodległości. Tu również 
pokazali się ze swoimi sztandarami, które 
spośród wszystkich innych wyróżniały się 
napisem: „Bóg, Honor, Ojczyzna”.

Eugeniusz Karpiński
fot. z arch. UM

Święto Inwalidów Wojennych
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Z ŻYCIA MIASTA

„Spotykamy się dzisiaj w miejscu nazna-
czonym historycznie, aby uczcić pamięć 
tych, z których ust nigdy nie zeszły sło-
wa „Polska będzie wolna!”. Tych, którzy  
w różnych okresach naszych dziejów wal-
czyli z zaborcą, z okupantem,  z komuni-
zmem. Ich droga do upragnionej wolności 
była długa i często tragiczna. Przez te 
wszystkie lata i okresy zniewolenia, ty-
siące naszych rodaków poległo na polach 
walk, tysiące wywieziono i wymordo-
wano w więzieniach, obozach, gułagach  
i innych miejscach kaźni. Tysiące przymu-
sowo emigrowały z kraju.

 Przez cały ten okrutny czas Polacy mieli 
w sercach nadzieję na wolną, niepodległą 
Ojczyznę. To o nią walczyli na polach bi-
tew i w dyplomatycznych salonach, bro-
nią palną czy słowem pisanym. Pamięć  
o nich, hołd i szacunek składany bohate-
rom dążeń niepodległościowych to nasz 
patriotyczny obowiązek.

Ojciec Święty, błogosławiony Jan Paweł II 
powiedział: „Świadomość własnej prze-
szłości pomaga nam włączyć się w długi 
szereg pokoleń, by przekazać następnym 
wspólne dobro – Ojczyznę”. To „wspólne 
dobro” pielęgnujemy każdego dnia. Ce-
lebrując podniosłe historycznie chwile, 
jak dzisiejsze Święto Niepodległości, ale 
również przez codzienną ciężką pracę dla 
siebie i swojej Ojczyzny. Nie zawsze to 
czujemy, nie zawsze mamy tego pełną 
świadomość.

Ojczyzna i patriotyzm to słowa dla nie-
których tak cenne, że przeszywają 
dreszczem. Przez innych zaś zbyt często 

Święto Niepodległości – 11 listopada 2012r.

nadużywane i tracące przy tym swoją 
wartość. Dawno temu nasi dziadowie,  
a nie tak dawno, zaledwie dwadzieścia 
kilka lat temu, my sami śpiewaliśmy „Oj-
czyznę wolną racz nam wrócić Panie”. 
Niektórzy śpiewają te wersety bez żad-
nego uzasadnienia jeszcze dziś, czyniąc  
w ten sposób paradoksalnie użytek z wol-
ności, jaką mają. Kiedyś wielcy Polacy 
pozostawiali za sobą różnice i sprzecz-
ności, chcąc budować niepodległość pań-
stwa polskiego. Józef Piłsudski i Roman 
Dmowski znaleźli wspólne idee, dla któ-
rych warto było razem podjąć pracę dla 
dobra ogółu. Są to wzorce działań, które 
dzięki posiadanej wolności możemy dzi-
siaj bez przeszkód powielać.

W tym uroczystym dniu w sposób szcze-
gólny okazujemy pamięć tym, którzy 
dla swojej Ojczyzny żyli i pracowali,  
a przede wszystkim oddali za nią ży-
cie. Dla młodych pokoleń walka zbrojna  
o niepodległość jest dziś pojęciem hi-
storycznym. Nieartykułowana  miłość do 
Ojczyzny przejawia się w dążeniu do zdo-
bywania wiedzy czy trofeów sportowych. 
Jest realizowana poprzez tworzenie wła-
snej rodziny, wychowywanie dzieci, czy 
działalność społeczną na rzecz innych. 
Błogosławiony Jan Paweł II mówił też,  
o potrzebie nieustannej odnowy umysłów 
i serc, aby przepełniała je miłość i spra-
wiedliwość, uczciwość i ofiarność, szacu-
nek dla innych i troska o dobro wspólne, 
szczególnie o to dobro, jakim jest wolna 
Ojczyzna.

Powinniśmy wszyscy mieć te słowa głębo-
ko w naszych sercach”.

Burmistrz Marcin Jakubowski
fot. z arch. UM
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Święto Niepodległości w Kościele Staroka-
tolickim Mariawitów - retransmisja mszy 
w 2 programie Polskiego Radia.

Parafia Kościoła Starokatolickiego Ma-
riawitów p.w. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim uro-

czyście obchodzi święta patriotyczne 
gromadząc się na modlitwie w inten-
cji Rzeczypospolitej w swoim koście-
le. W tym roku w 11 listopada Msza 
św. odprawiana w intencji Ojczyzny 
miała szczególny charakter. Nabożeń-
stwo było retransmitowane przez 2 
program Polskiego Radia.

Od wielu już lat w naszej parafii na-
grywane są Msze św. i audycje reli-
gijne przez Polskie Radio na ante-
nę ogólnopolską. Mszę św. odprawił  
i okolicznościowe kazanie wygłosił 
proboszcz, ks. Jan Opala.

Modlono się w intencji naszej Oj-
czyzny, Miasta, wszystkich Polaków 
w Kraju i za granicą, za tych, którzy 
oddali swoje życie za naszą wolność 
– „niech będzie błogosławiony Pan, 
który dał pokój swemu ludowi. Niech 
będzie z nami Pan Bóg nasz jak był  
z naszymi przodkami”. Uroczysto-
ściom towarzyszyły wymowne  pieśni 
stosowne do święta.

W kazaniu ks. Jan Opala podkreślił pa-
triotyzm naszego Narodu, mimo trudnych 
dróg do wolności, mimo tylu ofiar Polek 
i Polaków: - „którzy zawsze są gotowi 
złożyć ofiarę ze swojego życia. Mocą ich 
wiary w Niepodległą wypisane na sztan-
darach słowa – Bóg, Honor i Ojczyzna”.

Ks. Jan Opala zakończył słowami:- „Oj-
czyzna to Kraj, miasta i wioski. To miej-
sca, w których żyjemy, pracujemy, modli-
my się, chodzimy do szkół. Nasza parafia 
w Mińsku Mazowieckim uczestniczy w uro-
czystościach patriotycznych, o organiza-
cji, których pamiętają Władze samorzą-
dowe, dyrektorzy placówek oświatowych. 
Należytym szacunkiem i opieką otoczeni 
są kombatanci. Przykładna współpraca 
miasta z dowódcami jednostek wojsko-
wych sprawia, że wszelkie uroczystości 
mają szczególną oprawę. Małe Ojczyzny 
składają się w jedną całość. To Polska, 
która”: „Powstała z grobu na Twe władne 
Słowo Polska wolności narodów chorąży. 
Pierzchnęły straże, a ponad Jej głową 
znów swobodnie Orzeł Biały Krąży!”. 

tekst: GW
                                      fot. z arch. UM

Święto Niepodległości w Kościele Starokatolickim Mariawitów

11 LISTOPADA – ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOŚCI 
- I MIŃSKA  PATRIOTYCZNA IMPREZA NA 
ORIENTACJĘ  pod honorowym patrona-
tem Burmistrza Miasta Marcina Jakubow-
skiego. 
     Od pewnego czasu w środowiskach miń-
skich organizacji pozarządowych trwają 
dyskusje jak ożywić obchody  świąt pań-
stwowych w naszym mieście. Gry miej-
skie, terenowe o określonej tematyce to 
często proponowany sposób spędzenia  
wolnego czasu w różnych miastach. Tzw. 
Imprezy na orientację   nie są współcze-
snym wynalazkiem, bo znane są od ponad 
100 lat.Formę gry terenowej z mapą,  
a zatytułowaną   I Mińska Patriotyczną Im-
preza na Orientację jako sposób  święto-
wania Dnia  Niepodległości  11 Listopada, 
zaproponowali mińszczanom: 303 Szczep 
Drużyn Harcerskich  - pod kierunkiem Pio-
tra Gazdy oraz Miński Oddział PTTK  re-
prezentowany przez Joannę Janicką.  
         Jedno z najważniejszych świąt pań-
stwowych  można było spędzić  wędru-
jąc szlakiem miejsc pamięci narodowej   
i rozwiązując zagadki historyczne w wy-
znaczonych punktach, które obsługiwali 
harcerze. O godz. 11.00 w holu Miejskie-
go Domu Kultury zaczęło się robić tłocz-
no. Do udziału w zabawie zapisało się 14 
patroli, a każdy składał się z kilku osób. 
Dzieci z rodzicami, młodzież, a także 
i emeryci, to osoby, które przyszły na 
zbiórkę. Ilość uczestników mile zaskoczy-

ła organizatorów,  bo na pierwszy raz spo-
dziewali się kilkunastu osób. Punkty zdo-
bywano za prawidłowe rozwiązanie zadań 
oraz za  przebycie trasy w wyznaczonym 
limicie czasu. Na imprezę przybyły także 
osoby spoza Mińska, bo jak mówiły, miały  
informacje  z Facebooka. Jedne zadania 
były łatwe, inne trudniejsze, ale przede 
wszystkim  wszyscy dobrze się bawili,  
a dyskusje i wymiana wiedzy na temat 
historycznych miejsc trwały jeszcze dłu-
go po powrocie drużyn z trasy. Nagrody 

Mińska Patriotyczna Impreza na Orientację

za udział w imprezie przekazali:  Urząd 
Miasta oraz Towarzystwo Przyjaciół Mińsk 
Mazowieckiego, PTTK, ZHP, Studium Języ-
ków Obcych, medialnie patronował przed-
sięwzięciu Tygodnik Strefa Mińsk.  
 Dopisała pogoda, a przedpołu-
dniowy czas  zabawy był dobrym pomy-
słem, bo wielu uczestników zdążyło  na 
oficjalne miejskie uroczystości pod Po-
mnikiem Niepodległości.

PTTK
fot. DM
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ŚRODKI UNIJNE

W środę 7 listopada 2012 r. odbyło się Se-
minarium „Uczyć się, ale jak? – wyrów-
nywanie szans edukacyjnych we współ-
czesnej szkole”. Celem spotkania było 
przedstawienie efektów projektu „Uczyć 
się, ale jak? – wyrównywanie szans eduka-
cyjnych wśród uczniów klas V - VI SP nr 1  
i SP nr 2 w Mińsku Mazowieckim” oraz 
dyskusja na temat inicjatyw wspierają-
cych uczniów w procesie uczenia. 
 W wydarzeniu wzięli udział  dy-
rektorzy szkół, przedszkoli, nauczyciele 
oraz przedstawiciele wydziałów oświa-
ty jednostek samorządu terytorialnego. 
Seminarium otworzył Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki, pan Marcin Jakubow-
ski, który przywitał przybyłych gości  
i krótko omówił dwuletnią już współpracę 
ze Stowarzyszeniem Q Zmianom.  
 Następnie koordynatorka pro-
jektu – Olga Wieczorek-Trzeciak przed-
stawiła rezultaty projektu, w szczególno-
ści efekt pracy z uczniami i uczennicami 
Szkoły Podstawowej nr 1 i nr 2. Jak poka-
zały badania długoterminowe najbardziej 
znaczącym rezultatem warsztatów w ra-
mach projektu było podniesienie wiedzy  
i umiejętności uczniów z zakresu efek-
tywnego uczenia się. 
 Podczas seminarium odbyły się 
również prelekcje dotyczące funkcjono-
wanie uczniów i uczennic w szkole. Dr 
Dorota Wiszejko-Wierzbicka z Instytutu 
Badań Edukacyjnych omówiła spójność 
społeczną w kontekście edukacji. 

 Jak dowodzą badania 
IBE, realizowanie idei równości 
szans na poziomie szkoły ma tu 
ogromne znaczenie. Dr Katarzy-
na Knopp z Instytutu Psychologii 
Uniwersytetu Kardynała Stefa-
na Wyszyńskiego przedstawiła 
czynniki decydujące o powodze-
niu szkolnym. Potwierdziła ona, 
że na funkcjonowanie dzieci  
i młodzieży w szkole ma wpływ 
m.in. rozwijanie motywacji, 
procesów poznawczych oraz 
kompetencji społeczno-emo-
cjonalnych. Na koniec wystąpiła 
pani Anna Wołosik ze Stowarzy-
szenia „W stronę dziewcząt”, 
która zaprezentowała przykłady 
powielania stereotypów płci we współ-
czesnej szkole, prowadzące do obniżenia 
motywacji u dziewcząt.  
 Ostatnim elementem spotkania 
była dyskusja, w której wzięli udział dy-
rektorzy szkół, prelegentki oraz pedago-
dzy szkolni. Omawiano próby wdrażania 
programów podobnych do „Uczyć się, ale 
jak?”, napotkane trudności oraz sukcesy 
na tym polu. 
 Seminarium było praktycznym 
sposobem przekazania doświadczeń  
i know-how jakim dysponuje Stowarzy-
szenie Q Zmianom. Miało także zachęcić 
do multiplikowania w szkołach metod za-
stosowanych w projekcie. 
 

 Wszystkim obecnym dziękujemy 
za aktywny udział. Mamy nadzieję, że 
spotkanie zainspirowało Państwa do dal-
szej pracy. 
 Organizatorem spotkania było 
Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju i Po-
mocy Q Zmianom oraz Urząd Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Wydarzenie zostało objęte 
Patronatem Honorowym Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty.
 Więcej informacji o projekcie 
znajduje się na stronie www.jaksieuczyc.
org. Seminarium było finansowane ze 
środków Unii Europejskiej w ramach Eu-
ropejskiego Funduszu Społecznego.

Karolina Janeczek 
Stowarzyszenie Q Zmianom

Po seminarium

W dniu 11 października Burmistrz Mia-
sta Mińsk Mazowiecki podpisał z Wo-
jewództwem Mazowieckim umowy  
nr 319/ES/ZS/D-POKL/12, 434/ES/ZS/D-
POKL/12 oraz 480/ES/ZS/D-POKL/12 na  
ealizację projektu „Dziecięca akademia 
przyszłości – wyrównywanie szans edu-
kacyjnych uczniów poprzez dodatkowe 
zajęcia rozwijające kompetencje klu-
czowe w szkołach podstawowych” re-
alizowanego w ramach Programu Ope-
racyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, 
Priorytet IX Rozwój Wykształcenia  
i Kompetencji w Regionach, Działanie 
9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej, jakości usług 
edukacyjnych świadczonych w syste-

mie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrów-
nywanie szans edukacyjnych uczniów  
z grup o utrudnionym dostępie do edu-
kacji oraz zmniejszenie różnic, w jako-
ści usług edukacyjnych.

Projekt realizowany jest  w Szkole Pod-
stawowej Nr 2 im. Dąbrówki, Szkole 
Podstawowej Nr 5 im. Józefa Wybic-
kiego oraz Szkole Podstawowej Nr 6  
im. Henryka Sienkiewicza. Działania 
projektowe skierowane są do uczniów 
klas IV – VI, dla których w okresie od 
września 2012 roku do czerwca 2013 
roku prowadzone będą następujące za-
jęcia pozalekcyjne:

• zajęcia ICT
• zajęcia z przedmiotów przyrodniczo 
matematycznych
• zajęcia z języków obcych
• zajęcia w zakresie wsparcia psycholo-
giczno – pedagogicznego
• zajęcia sportowo – wychowawcze

W ramach projektu zaplanowano rów-
nież zakup pomocy dydaktycznych oraz 
zakup biletów wstępu do instytucji na-
uki/kultury/sportu.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dziecięca akademia przyszłości
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 Fot. z arch. UM 

TEMAT NUMERU

14 listopada 2012 roku w auli Colle-
gium Novum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie odbyła się uroczysta 
Gala Finałowa II edycji Ogólnopolskiego 
Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów 
Rzeczypospolitej Polskiej SAMORZĄDO-
WY LIDER EDUKACJI, podczas której 
wręczono certyfikaty dla gmin i powia-
tów RP – tegorocznych laureatów kon-
kursu.

 Konkurs „Samorządowy Lider 
Edukacji”, w ramach którego przyzna-
wane są prestiżowe wyróżnienia i cer-
tyfikaty, kierowany jest do samorządów 
lokalnych mogących pochwalić się zna-
czącymi osiągnięciami w rozwoju eduka-
cji i działalności na rzecz młodzieży na 
swoim terenie. O przyznaniu certyfikatu 
„Samorządowy Lider Edukacji” zdecy-
dowało jury złożone z wybitnych przed-
stawicieli świata polskiej nauki, którzy 
specjalizują się w problematyce systemu 
edukacji i promocji szkolnictwa. Komisji 
konkursowej przewodniczył prof. zw. dr 
hab. Dariusz Rott - członek Rady Głów-
nej Szkolnictwa Wyższego, rzeczoznaw-
ca Ministerstwa Edukacji Narodowej, 
ekspert Ministerstwa Nauki i szkolnictwa 
Wyższego. 

 W ramach projektu Komisja kon-
kursowa oceniała samorządy pod kątem 
jakości prowadzonej przez nie lokalnej 
polityki edukacyjnej. Eksperci badali 
m.in. działania gmin i powiatów na rzecz 
rozwoju infrastruktury oświatowej, sku-
teczność w pozyskiwaniu środków ze-
wnętrznych na szkolnictwo, podnoszenia 
jakości kształcenia, prowadzenia eduka-
cji zgodnej z potrzebami rynku i lokal-
nych społeczności oraz wspierania inno-
wacyjnych metod pracy z uczniem itp. 

 Ostatecznie komisja konkursowa 
przyznała 61 certyfikatów. Wyróżnienia  
i certyfikaty przyznano w 5 kategoriach. 
Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało cer-
tyfikat „SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI” 
w kategorii:  gmina o liczbie mieszkańców 
od 20.001 do 50.000, w ramach której 
przyznano 18 certyfikatów.

 Podczas gali finałowej kon-
kursu „Samorządowy Lider Edukacji”,  
w której uczestniczyła Pani Jadwiga  
Frelak – Sekretarz Miasta Mińsk Mazowiec-
ki, przedstawiono uzasadnienia komisji 

konkursowej w odniesieniu do nagrodzo-
nych. Jak powiedziała Grażyna Kaczmar-
czyk, prezes Fundacji Rozwoju Edukacji 
i Szkolnictwa Wyższego: „W roku ubie-
głym, gdy inaugurowaliśmy projekt „Sa-
morządowy Lider Edukacji”, odbywający 
się pod patronatem Parlamentu Europej-
skiego, czułam odpowiedzialność, ale  
i satysfakcje, że wręczam nagrody wyjąt-

kowym samorządom. Dziś, podczas finału 
drugiej edycji projektu, tę radość odczu-
wam jeszcze silniej. W przypadku jednej 
edycji konkursu można mówić o zjawi-
sku,  przypadku dwóch – już o określonej 
tendencji. Mam na myśli to, że projekt 
„Samorządowy Lider Edukacji” przyciąga 
rzeczywistych LIDERÓW!.” 

Zespół d.s. Oświaty UM

Certyfikat 
„SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI” 
dla Miasta Mińsk Mazowiecki po raz DRUGI
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Uchwała Nr XXIV/190/12 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki w sprawie uchwalenia Statutu 
Miasta Mińsk Mazowiecki

Obecnie obowiązujący Statut Miasta został 
uchwalony w 2003 r., zmieniony w niewielkiej 
części uchwałami Rady Miasta w 2005 r. i 2007 
r. Statut Miasta Mińsk Mazowiecki opracowany 
przez Komisję Statutową Rady Miasta ma na 
celu dostosowanie jego zapisów do aktualnie 
obowiązujących przepisów ustawy z dnia 8 
marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2001 r. Nr  142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz 
uproszczenie zapisów statutowych dotyczą-
cych właściwego funkcjonowania Rady Miasta 
i jej komisji, ułatwiających wykorzystanie roz-
wiązań statutowych przez radnych i mieszkań-
ców miasta.

Uchwała Nr XXIV/191/12 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki w sprawie zmian w budżecie 
Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012

Aktualizacja Planu z powodu zmiany danych 
wyjściowych zastosowanych w kryteriach oce-
ny wynika z uchwały Nr V/51/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 18 kwietnia 2011 r. 
w sprawie przyjęcia kryteriów oceny zadań  
w zakresie budowy lub przebudowy nieutwar-
dzonych ulic na terenie Miasta Mińsk Mazo-
wiecki

Zmiany do uchwały Nr XIV/121/11 Rady Miasta 
z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwa-
lenia budżetu Miasta na rok 2012 dotyczą 
zmniejszenia planu dochodów o kwotę 332.009 
zł, zmniejszenia planu wydatków o kwotę 
8.432.009 zł zł, zmniejszenia deficytu budżetu 
Miasta o kwotę 8.100.000 zł z jednoczesnym 
zwiększeniem o kwotę 1.500.000 zł  planowa-
nych rozchodów oraz zmniejszeniu przycho-
dów o kwotę 6.600.000 zł.

Uchwała Nr XXIV/192/12 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazo-
wiecki na lata 2012-2022

Zaktualizowano pozycje prognozy na rok 2012 
w celu doprowadzenie do zgodności z budże-
tem Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012. 

Dokonano również zmian na lata następne limi-
tu dochodów, wydatków, przychodów i rozcho-
dów budżetu Miasta, zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do uchwały.

W załączniku  Nr 2  w ramach limitu wydatków 
na zadania majątkowe dokonano zmian limitu 
wydatków w latach 2012-2013 na :
1. na rozbudowę ul. Leśnej wraz z budową ka-
nalizacji deszczowej w ul. 
Z. Małaszczyckiej;
2. przebudowę MSA wraz z budową sali kon-
certowej;
3. przebudowę placu przy MDK wraz z budową 
oświetlenia i fontanny;
4. Rozbudowę ul. Dźwigowej, ul. Rudzkiego – I 
etap. 

Uchwała Nr XXIV/193/12 w sprawie podziału 
Miasta Mińsk Mazowiecki na okręgi wybor-
cze, ustalenia ich granic i numerów oraz licz-
by radnych wybieranych w każdym okręgu

Uchwała Nr XXIV/195/12 w sprawie określe-
nia przystanków komunikacyjnych zlokalizo-
wanych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, 
których właścicielem lub zarządzającym jest 
Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warun-
ków i zasad korzystania z tych przystanków

W roku 2011 weszła w życie ustawa z dnia 16 
grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbio-
rowym (Dz. U. z 2011r. Nr 5 poz.13).
Zgodnie z art.15 ust. 2 tej ustawy do właści-
wości Rady Miasta należy określenie przystan-
ków oraz zasad korzystania z nich w drodze 
uchwały.

Uchwała uwzględnia lokalizację istniejących 
przystanków komunikacyjnych, których wła-
ścicielem lub zarządzającym jest Miasto.  
Zasady korzystania z przystanków określono  
w sposób, który powinien zapewnić porządek 
i bezpieczne korzystanie z przystanków przez 
podróżnych.

Stawki opłat za korzystanie przez operatora  
i przewoźnika z przystanków komunikacyj-
nych których właścicielem lub zarządzającym 
jest Miasto Mińsk Mazowiecki zgodnie z art. 16 
ust. 4 w/w ustawy w granicach prawa ustala 
Rada Miasta.

Uchwała Nr XXIV/196/12 w sprawie uchwa-
lenia Miejskiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych oraz 
Przeciwdziałania Narkomanii Miasta Mińsk 
Mazowiecki na 2013 rok

Podstawowe kierunki działań określone w Miej-
skim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdzia-
łania Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 
2013 rok odpowiadają zadaniom nałożonym 
na gminy przepisami ustawy o wychowaniu  
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmo-
wi, a także ustawy o przeciwdziałaniu narko-
manii. 

Miejski Program określa lokalną strategię  
w zakresie profilaktyki oraz minimalizacji 
szkód społecznych i indywidualnych wynikają-
cych z używania alkoholu i zażywania narko-
tyków. Ponadto Program zakłada wielostronne 
oddziaływania, których głównym celem jest 
zapobieganie powstawaniu nowych proble-
mów związanych z alkoholem i narkotykami, 
zmniejszenie rozmiarów szkód związanych  
z już występującymi problemami uzależnień 
oraz tworzenie warunków do zwiększenia po-
tencjału podmiotów lokalnych prowadzących 
działalność w tej sferze. 

Uchwała Nr XXIV/194/12 zmieniająca uchwa-
łę w sprawie przyjęcia planu budowy lub 
przebudowy dróg nieutwardzonych w Mińsku 
Mazowieckim na lata 2012-2015 Uchwała Nr XXIV/197/12 w sprawie wyraże-

nia zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości miejskiej, położonej w Miń-
sku Mazowieckim przy ul. Zachodniej 

Uchwała Nr XXIV/198/12 w sprawie wyraże-
nia zgody na odstąpienie od obowiązku prze-
targowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości miejskiej, położonej w Miń-
sku Mazowieckim przy ul. Stefana Kardynała 
Wyszyńskiego 

Na podstawie art. 17 pkt 2 i art. 18 ust. 2 
pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o sa-
morządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.),art. 13 ustawy z dnia 5 
stycznia 2011 r. Przepisy wprowadzające usta-
wę – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 113,  
z późn. zm.) oraz art.. 418 § 1, art. 419 § 2,  
3 i 4i art. 420 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia  
2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21,poz. 
112 z późn. zm.) na wniosek Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki uchwala się, co następuje:
§ 1. Dokonuje się podziału Miasta Mińsk Ma-
zowiecki na 21 jednomandatowych okręgów 
wyborczych.
§ 2. Granice okręgów, ich numery oraz licz-
bę radnych wybieranych w każdym okręgu 
wyborczym określa załącznik do niniejszej 
uchwały.
§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmi-
strzowi Miasta.
§ 4. Uchwała podlega przekazaniu Wojewo-
dzie Mazowieckiemu i Komisarzowi Wyborcze-
mu w Siedlcach.
§ 5. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienni-
ku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
i podaniu do publicznej wiadomości poprzez 
wywieszenie jej w gablocie przed budynkiem 
Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz za-
mieszczenie na stronach Biuletynu Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.
§ 6. Na ustalenia Rady Miasta w sprawie 
okręgów wyborczych wyborcom, w liczbieco 
najmniej 15, przysługuje prawo wniesienia 
skargi do Komisarza Wyborczegow Siedlcach, 
w terminie 5 dni od daty podania uchwały do 
publicznej wiadomości (art. 420 § 1 Kodeksu 
wyborczego).
§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podję-
cia i ma zastosowanie do kadencji następu-
jących po kadencji, w czasie której uchwała 
weszła w życie.

Pełna treść uchw
ał Rady M

iasta oraz załączniki do uchw
ał, znajdują się do w

glądu na stronie internetow
ej BIP  U

rzędu M
iasta w

w
w

.m
inskm

az.bip-gov.info.pl oraz w
 Biurze Rady M

iasta p. 115 w
 U

rzędzie M
iasta.

Najbliższa Sesja Rady Miasta Mińsk  Mazowiecki 
planowana jest na dzień  10 grudnia 2012r.
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Uchwała Nr XXIV/244/12 w sprawie przystą-
pienia do realizacji projektu systemowego 
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki w ramach Priorytetu VII Promocja 
integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój 
i upowszechnianie aktywnej integracji, Pod-
działanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy 
społecznej pt. „Czas na aktywność w Mińsku 
Mazowieckim”

Przyjęcie uchwały o przystąpieniu do realiza-
cji projektu systemowego w latach 2012 -2014  
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki na lata 2007–2013, współfinansowa-
nego przez Unię Europejską jest niezbędne  
w związku z pozytywną oceną wniosku złożo-
nego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej w Mińsku Mazowiecki o dofinansowanie 
realizacji projektu w ramach Priorytetu VII 
Promocja Integracji Społecznej, Działania 7.1. 
Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, 
Poddziałanie 7.1.1. Rozwój i upowszechnianie 
aktywnej integracji przez ośrodki pomocy spo-
łecznej. 

Konieczność podjęcia uchwały wynika z wy-
tycznych Mazowieckiej Jednostki Wdrażania 
Programów Unijnych.  

Podjęto 24 Uchwały od Nr XXIV/220/12 do 
Nr XXIV/243/12 w sprawie wyrażenia zgody 
na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy stanowisk 
handlowych na targowisku miejskim

Podjeto 16 Uchwał od Nr XXIV/203/12 do Nr 
XXIV/218/12 w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy stanowisk 
handlowych  na targowisku miejskim

Uchwała Nr XXIV/219/12 zmieniającą uchwa-
łę w sprawie uchwalenia Wieloletniego Pro-
gramu Współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki  
z organizacjami pozarządowymi i innymi 
podmiotami prowadzącymi działalność po-
żytku publicznego na lata 2012-2016

W załączniku do uchwały Nr XIII/103/11 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 21 listopada 
2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniego 
Programu współpracy Miasta Mińsk Mazowiecki 
z organizacjami pozarządowymi i innymi pod-
miotami prowadzącymi działalność pożytku 
publicznego na lata 2012 – 2016, wprowadza 
się następujące zmiany:
1. W § 5 dodaje się pkt 11 w brzmieniu:
„11. ekologię i ochronę zwierząt oraz ochronę 
dziedzictwa przyrodniczego.”.
2. Dotychczasowy § 8 ust. 2 otrzymuje nowe 
brzmienie:
„2. W skład Komisji wchodzi trzech przedsta-
wicieli Burmistrza Miasta oraz trzech przed-
stawicieli organizacji, wyłonionych spośród 
kandydatów zgłoszonych przez organizacje do 
Burmistrza 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

OFERTA MIŃSKIEGO PUNKTU 
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO NA 2012 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 Punk-
tu Informacyjno – Konsultacyjnego z siedzibą przy ul. Wyszyńskie-
go 30A w Mińsku Mazowieckim zapraszamy na dyżury specjali-
stów, 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 – kurator sądowy 
                 – 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: 01-02.XII

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:  15-16.XII 

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
- Grupa dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (papie-
rosy, alkohol, narkotyki)

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

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 

MKRPAPodjęto 4 Uchwały od Nr XXIV/199/12 do Nr 
XXIV/202/12 w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia  umowy dzierżawy stanowisk 
garażowych Nr 1, Nr 2, Nr 9, Nr 19.
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POZA GRANICAMI

We wrześniu br. delegacja miasta Mińsk 
Mazowiecki złożona z dwóch Radnych, 
Macieja Cichockiego, Przewodniczącego 
Komisji Spraw Społecznych, Waldema-
ra Mireckiego, Wiceprzewodniczącego 
Komisji Spraw Społecznych oraz dwojga 
pracowników Miejskiego Ośrodka Pomo-
cy Społecznej, Justyny Zalewskiej oraz 
Piotra Tomaszewskiego, uczestniczyła  
w warsztatach edukacyjnych poświęco-
nych sposobom funkcjonowania i zasa-
dom organizacji pomocy społecznej w eu-
ropejskich miastach partnerskich Mińska 
Mazowieckiego.

Zjazd odbywał się w Krnovie w Cze-
chach, zaprzyjaźnionym mieście part-
nerskim Mińska Mazowieckiego. Pod-
czas drugiego dnia warsztatów delegaci  
z Mińska Mazowieckiego prezentowa-
li informacje na temat kolejnej edycji 
projektu „ Czas na aktywność w Mińsku 
Mazowieckim”, współfinansowanego  
z Europejskiego Funduszu Społecznego 
Unii Europejskiej w ramach Programu 
Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Główny cel Projektu to rozwój i podnie-
sienie aktywności społecznej i mobilności 
środowiskowej oraz zwiększenie szans 
przygotowania do życia społecznego i za-
wodowego osób korzystających ze świad-
czeń pomocy społecznej na terenie mia-
sta Mińsk Mazowiecki w latach 2012-2014.
Konkretne działania dotyczą w szczegól-
ności zapoczątkowania procesu zmiany 
stylu życia, funkcjonowania w społecz-

Wizyta Radnych i przedstawicieli MOPS’u w Krnov

ności lokalnej i rodzinie poprzez naby-
cie umiejętności radzenia sobie  w sytu-
acjach trudnych.

Projekt przyczynia się do realizacji Pro-
gramu Operacyjnego Kapitał Ludzki doty-
czącego objęcia osób z grupy zagrożonej 
wykluczeniem społecznym  komplekso-
wym wsparciem i stworzeniem niezbęd-
nych warunków integracji ze społeczeń-
stwem poprzez skuteczne   i nowoczesne 
usługi świadczone przez instytucje pomo-
cy społecznej.

20-lecie CARITAS Diecezji Warszawsko-Praskiej
10 listopada br. w Katedrze Warszawsko-
Praskiej przy ulicy Floriańskiej w Warsza-
wie odbyły się uroczystości rocznicowe  
z okazji 20-lecia działalności „Caritas” 
Diecezji Warszawsko-Praskiej. Jubile-
uszowe spotkanie rozpoczęła o godz. 10 
uroczysta Msza Święta odprawiona przez 
Arcybiskupa Henryka Hosera.

 W czasie uroczystości Ksiądz 
Dariusz Marczak, Dyrektor „Caritas” Die-
cezji Warszawsko-Praskiej złożył podzię-
kowania oraz uhonorował za szczególne 
zasługi na rzecz „Caritas” Urząd Miasta 
w Mińsku Mazowieckim oraz Pana Bur-
mistrza Marcina Tomasza Jakubowskie-
go. Podziękowania oraz okolicznościowy 
medal w imieniu Pana Burmistrza ode-
brała Dyrektor Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim.  
 Jubileuszowe wydarzenie 
uświetnił koncert Antoniny Krzysztoń. 
 „Caritas” jest katolicką organi-
zacją charytatywną działającą w Polsce 

i na świecie. Na terenie 
Mińska Mazowieckiego 
znajduje się sześć pla-
cówek „Caritas”: Dom 
Dziennego Pobytu dla 
Osób Starszych oraz Sto-
łówka na ul. Granicznej, 
Ośrodek Interwencji Kry-
zysowej i Środowiskowy 
Dom Samopomocy na ul. 
Kościelnej, Warsztaty Te-
rapii Zajęciowej oraz Nie-
publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej Centrum 
Pielęgniarstwa Środowi-
skowo-Rodzinnego  na  
ul. Wyszyńskiego. 
            Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Mińsku Ma-
zowieckim współpracuje z ośrodkami 
„Caritas” na terenie Miasta oraz wspiera  
je we wspólnych działaniach na rzecz 
pomocy najuboższym i najbardziej po-
trzebującym.

            Z okazji jubileuszu Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazo-
wieckim życzy Przyjaciołom z „Caritas” 
wszystkiego najlepszego.

  tekst i foto: MOPS         

Projekt jest realizowany od 1 kwietnia 
2011 do 30 czerwca 2014, a jego war-
tość to 562 700,00 zł. Projekt skierowa-
ny jest do zamieszkujących na terenie 
Mińska Mazowieckiego osób w wieku 
aktywności zawodowej, korzystających 
ze świadczeń pomocy społecznej, za-
grożonych wykluczeniem społecznym. 

Delegaci z Mińska Mazowieckiego odwie-
dzali także domy pomocy społecznej oraz 
wymieniali doświadczeniaz przyjaciółmi  
z Francji, Litwy i Czech.

tekst i foto: MOPS
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Rewolucyjne zmiany w gospodarce 
odpadami komunalnymi.

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

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

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

Jak nowy system będzie działać od 
strony mieszkańca?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

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

I N F O R M A C J A

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

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

I N F O R M A C J A
            Stosownie do art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 
poz.651 z późn.zm.) – niniejszym informuję, że w dniu 8 listopada 2012 r. ustaliłem, a w dniu 12 listopada 2012 r. podałem 
do publicznej wiadomości wykaz obejmujący niżej wymienione nieruchomości położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące 
własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczone do oddania w dzierżawę na kolejny okres, na rzecz ich dotychczasowych 
dzierżawców:
1) działka gruntu Nr 4029/2 oraz części działek gruntu Nr Nr 4622/11 i 1381, o powierzchni łącznej 1959 m2,  położone przy 
    ul. Zachodniej, 
2) część działki gruntu Nr 4622/11 o powierzchni 2200 m2 położona przy ul.Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
3) stanowiska garażowe Nr Nr:1, 2, 3, 5 i 14 (części działki gruntu Nr 4622/11 o powierzchni łącznej 100 m2 ) przy  
    ul.Granicznej,
4) stanowiska garażowe Nr Nr: 9, 11, 18, 20, 22 i 23 (części działki gruntu Nr 1381 o powierzchni łącznej 120 m2) przy  
    ul. Granicznej, 
5) stanowiska handlowe Nr Nr: 11A, 12A, 13J, 14A i 14B, 14C, 14D i 14E, 15D  i 15E, 15F, 15K, 15L, 16C, 16D, 16E, 16F, 17A,  
   17B, 13D, 14F, 15A, 15B, 15I i 15J, 16A, 16B, 16G, 16H, 16I, 16J, 16K, 16L, 17C, 17D, 17E oraz 17F   (części działki gruntu  
   Nr 458/10 oraz ustawione na nich stałe pawilony handlowe) na targowisku miejskim przy ul. Józefa Chełmońskiego 2c.
          Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na 
okres od dnia 12 listopada 2012 r. do 3 grudnia 2012 r.

Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki

 Miasto Mińsk Mazowiecki w 2012 roku po raz pierwszy wzięło udział 
w konkursie „Gmina Fair Play 2012 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”, 
którego organizatorem jest Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębior-
stwem Prywatnym. Konkurs ten skierowany jest do samorządów, które dbając  
o interesy społeczności lokalnych stwarzają na swoim terenie możliwie 
najlepsze warunki dla rozwoju działalności gospodarczej i inwestycyjnej.
 Zgodnie z decyzją Kapituły Konkursu, Krajowej Izby Gospodarczej 
oraz Fundacji „Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Pry-
watnym” Miasto Mińsk Mazowiecki pozytywnie przeszło dwa etapy wery-
fikacji konkursowej i uzyskało tytuł i certyfikat „Gmina Fair Play 2012”  
w kategorii „średnie miasto”.
 Oficjalne ogłoszenie wyników konkursu nastąpiło 30 października 
2012 r. podczas konferencji prasowej w siedzibie Krajowej Izby Gospodar-
czej, natomiast uroczyste wręczenie certyfikatów będzie miało miejsce  
7 grudnia 2012 r. w Sali Kongresowej Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Gmina Fair Play 2012 dla Miasta Mińsk Mazowiecki
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WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

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

WYDZIAŁ INWESTYCJI

INWESTYCJE  2012 cz. IX

PLAC PRZED MDK
 W dniu 6 listopada 2012 r. pod-
pisano umowę z Firmą Gutkowski Jan 
Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 
Leszno na rozbudowę placu przed MDK 
wraz z budową oświetlenia i fontanny.
Wykonawca został wprowadzony na teren 
budowy.
 W roku bieżącym planowane 
jest wykonanie przebudowy sieci ciepl-
nej preizolowanej , oraz wykonanie sieci 
elektroenergetycznych.
 Jeśli warunki atmosferyczne po-
zwolą kontynuowane będą prace związa-
ne z budową komory fontanny.
 Zakończenie inwestycji  przewi-
dziano do dnia 30.08.2013 r.

PLAC ZABAW W SP Nr1
 W dniu 2 listopada  2012 r.  
zawarto umowę z firmą „MAJA” Eweli-
na Piotrowska z siedzibą w Kańkowie,  
07-320 Małkinia Górna na budowę placu 
zabaw w Szkole Podstawowej Nr 1. 
 Inwestycja realizowana będzie 
w ramach rządowego programu „Radosna 
szkoła”. Zakończenie robót planowane 
jest do końca bieżącego roku kalendarzo-
wego.

PLAC ZABAW W SP Nr5
 Trwają prace związane z  budo-
wą placu zabaw w Szkole Podstawowej  

Nr 5. Inwestycja realizowana jest w ra-
mach rządowego programu „Radosna 
Szkoła”.  Wykonawcą robót wyłonionym 
w drodze przetargu nieograniczonego 
jest firma Mirosław Derkacz GARDEN DE-
SIGNERS z siedzibą w Lublinie, ul. Poligo-
nowa 2B/40, 20-817 Lublin.
 Wykonano podbudowę betono-
wą  pod nawierzchnię bezpieczną.
 Zakończenie robót  przewidzia-
ne jest do końca bieżącego roku.

KONIEC NA  KUSOCIŃSKIEGO
 Zakończono rozbudowę ulicy  
Kusocińskiego na odcinku od ul. Krasickie-
go do końca w kierunku północnym.

NOWE PARKINGI 
NA UL. KOŚCIUSZKI
 Zakończono roboty związa-
ne utworzeniem miejsc parkingowych  
w pasie drogowym ulicy Kościuszki oraz 
na działce przy Kościuszki 8.
 Do użytku oddano dla miesz-
kańców miasta i przyjezdnych osób, 56  
nowych miejsc parkingowych.
 Inwestycja została wykonana  
za ok. 300 000 zł.

Wydział Inwestycji UM
fot. z arch. UM
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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 wzoru załączonego 
nastronie internetowej www.minsk-maz.pl w zakładce Miasto w dziale Ochrona Środowiska. Państwa informacje są nie-
zbędne dla rozeznania problemu występowania bardzo szkodliwej substancji, jaką jest azbest, a co za tym idzie sukce-
sywnej eliminacji jej ze środowiska.

Burmistrz Miasta  Mińsk Mazowiecki
 

Szanowni Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego!

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

             Burmistrz Miasta  Mińsk Mazowiecki

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

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

Szanowni Państwo !!!

 Miasto Mińsk Mazowiecki działając zgodnie z UCHWAŁĄ NR XVII/145/12 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia  
19 marca 2012 roku podejmie współpracę z osobami wyrażającymi chęć opiekowania się wolno żyjącymi kotami na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki. 
 Proszę więc osoby zainteresowane podjęciem współpracy o zgłaszanie się do  Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Mińsk Mazowiecki pokój 217 w godzinach pracy urzędu.
        Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODDANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że istnieje moż-
liwość nieodpłatnego oddania wysegregowanych ze strumienia odpa-
dów komunalnych niepotrzebnych, przeterminowanych leków w ap-
tekach 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.

Szanowni Państwo !!!

 W związku z wystapieniem ognisk wścieklizny na terenie obszaru województwa mazowieckiego i ze względu na 
zagrożenie wścieklizną zalecane jest szczepienie profilaktycnze kotów przeciwko tej jednostce chorobowej, mimo braku 
ustawowego obowiązku przeprowadzenia szczepienia u tego gatunku zwierząt.

Powiatowy lekarz weterynarii w Mińsku Mazowieckim
lek. wet. C. Bogusz

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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SPRAWY SPOŁECZNE

 Miejski Ośrodek Pomocy Społecz-
nej rozpoczął wydawanie żywności dla 
potrzebujących Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w Mińsku Mazowieckim w od-
powiedzi na narastające zjawisko, jakim 
jest głód oraz w trosce o najbiedniejszych i 
najbardziej potrzebujących mieszkańców 
naszego miasta, we współpracy z Chrze-
ścijańską Fundacją „Radość„ rozpoczął  
w październiku br. wydawanie żywności  
w ramach Europejskiego Programu Pomo-
cy Żywnościowej PEAD. Z pomocy skorzy-
stało do tej pory około 500 osób.     
 Na mocy rozporządzenia Rady 
Ministrów z dnia 17 lipca 2012 r. w spra-
wie zweryfikowanych kryteriów dochodo-
wych oraz kwot świadczeń pieniężnych 

z pomocy społecznej ( Dz. U. 2012 poz.  
823 ) z dniem 1 października 2012 r. 
żywność mogą otrzymać osoby, których 
miesięczne dochody wynoszą 813 zł – 
dla osoby samotnie gospodarującej oraz  
684 zł – dla osoby w rodzinie.
 Zapraszamy wszystkich zainte-
resowanych do zgłaszania się do Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku 
Mazowieckim ul. Kościuszki 25A, w celu 
zapisania na listę uprawniającą do odbio-
ru darmowej żywności.
 Jednocześnie dziękujemy Pol-
skiemu Związkowi Emerytów, Rencistów 
i Inwalidów w Mińsku Mazowieckim za 
udostępnienie magazynu na czas trwania 
akcji.

Rok 2012 został ogłoszony w krajach Unii 
Europejskiej Europejskim Rokiem Aktyw-
ności Osób Starszych i Solidarności Mię-
dzypokoleniowej.

W Polsce rok 2012 zaowocował przyję-
ciem 24 sierpnia przez Radę Ministrów 
„Rządowego Programu na rzecz Aktyw-
ności Społecznej Osób Starszych na lata 
2012-2013”. Celem Programu jest popra-
wa jakości i poziomu życia seniorów dla 
godnego starzenia oraz zagospodarowanie 
potencjału osób starszych poprzez aktyw-
ność społeczną. Na jego realizację  prze-
znaczono 20 mln zł w roku 2012 i 40 mln 
zł w roku 2013.

Dofinansowanie dotyczy zadań realizowa-
nych w okresie nie dłuższym niż do dnia 
30 czerwca 2013 r. Zadania będą realizo-

wane na podstawie umów jednorocznych 
na zadania realizowane w okresie od dnia 
1 października 2012 r. do dnia 31 grudnia 
2012 r. oraz umów dwuletnich na zadania 
realizowane w okresie od dnia 1 paździer-
nika 2012 r. do dnia 30 czerwca 2013 r.

Priorytety Programu, który będzie składał 
się z komponentu systemowego ( długo-
okresowego ) oraz konkursowego ( krót-
kofalowego ), to edukacja osób starszych, 
aktywność społeczna promująca integra-
cję wewnątrz- i międzypokoleniową, par-
tycypacja społeczna osób starszych oraz 
zewnętrzne  usługi społeczne. 

W związku z powyższym 25 października 
br. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecz-
nej w Mińsku Mazowieckim odbyło się 
spotkanie z organizacjami pozarządowy-

mi na temat ewentualnych form współ-
pracy oraz wykorzystania możliwości ja-
kie stwarza „Rządowy Program na rzecz 
Aktywności Społecznej Osób Starszych na 
lata 2012-2013”.

Ośrodek, będąc jednostką samorządu te-
rytorialnego, może uczestniczyć w reali-
zacji Programu jako partner organizacji 
pozarządowej.

W rozmowach wzięli udział przedstawi-
ciele „Caritas” Archidiecezji Warszaw-
sko-Praskiej, Polskiego Związku Eme-
rytów, Rencistów i Inwalidów w Mińsku 
Mazowieckim, Stowarzyszenia na Rzecz 
Osób Niepełnosprawnych i Niedostosowa-
nych Społecznie „Sigma”, Stowarzyszenia 
„Radość Trzeciego Wieku”, Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej Obwo-
du „Mewa-Kamień” oraz Związku Komba-
tantów Armii Krajowej Obwodu „Mewa-
Kamień”.

Spotkaniu towarzyszyła przebiegająca  
w bardzo dobrej atmosferze, ciekawa  
i konstruktywna dyskusja.

Rozmowy zakończyły się wspólną de-
klaracją wypracowania propozycji oraz 
podjęcia konkretnych działań na rzecz 
wykorzystania środków przewidzianych 
w „Rządowym Programie na rzecz Aktyw-

tekst i foto: MOPS

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej rozpoczął 
wydawanie żywności dla potrzebujących

SPOTKANIE W SPRAWIE  ASOS

 21 października b.r. to Dzień Pracownika Socjal-
nego! Z tej okazji Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mińsku Mazowieckim życzy wszystkim Pracownikom służb 
społecznych wszystkiego najlepszego oraz dużo satysfakcji  
z wykonywanej pracy. Dziękujemy także za zaangażowanie  
i poświęcenie jakie wkładacie Państwo w swoje codzienne obo-
wiązki.

MOPS w Mińsku Mazowieckim
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Angielski dla 
dzieci w MOPS
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mińsku Mazowieckim, jako jednostka 
samorządu terytorialnego realizująca za-
dania z zakresu pomocy społecznej, sta-
ra się odbiegać w swoich działaniach od 
nieprawdziwego stereotypu ośrodków po-
mocy społecznej utożsamianych jedynie  
z miejscami wypłacania świadczeń pie-
niężnych dla swoich Podopiecznych.

Rozumiemy zmieniającą się rzeczywi-
stość i robimy wszystko, aby odpowiednio  
i skutecznie odpowiadać na jej wyzwania, 
a także pomagać naszym Podopiecznym  
w wychodzeniu z trudnych i złożonych 
sytuacji życiowych, w jakich się znaleźli.

Aktywnie oraz dynamicznie podejmujemy 
działania na rzecz rozwijania poza pie-
niężnych form pomocy oraz pobudzania 
inicjatywy i samodzielności osób korzy-
stających z naszej pomocy, poprzez za-
pewnienie praktycznych i efektywnych 
narzędzi służących  zdobywaniu coraz 
większej samodzielności społecznej oraz 
zawodowej. Dowodem na to jest m.in. 
prowadzona od niedawna w Miejskim 
Ośrodku Pomocy Społecznej w Mińsku  
Mazowieckim nauka języka angielskiego 
dla dzieci.

Zajęcia prowadzone są przez naszego  
Wolontariusza z dużym doświadczeniem 
w pracy z najmłodszymi, który nie tylko 
zapoznaje dzieci z tajnikami języka an-
gielskiego, ale również pomaga w odra-
bianiu pracy domowej zadanej w szkole. 
Lekcje odbywają się w środy od 15 do 17 
w Sali Konferencyjnej Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowiec-
kim, ul. Kościuszki 25A. Dysponujemy 
3 wolnymi miejscami, w związku z tym 
zapraszamy dzieci z terenu Mińska Mazo-
wieckiego zainteresowane bezpłatną na-
uką języka angielskiego.

W planach również lekcje języka nie-
mieckiego.

Wśród wielu wyzwań i problemów z jaki-
mi spotykamy się w naszym codziennym 
życiu jest niewątpliwie pogarszająca 
się rzeczywistość gospodarcza w kraju  
i na świecie, która powoduje deficytową 
oraz odbiegającą od społecznych potrzeb  
i oczekiwań sytuację na rynku pracy.
  Powyższy stan rzeczy jest 
szczególnie uciążliwy oraz problema-
tyczny dla podopiecznych instytucji re-
alizujących zadania z zakresu pomocy 
społecznej, którzy bardzo często oprócz 
braku pracy muszą stawić czoła innym 
bardzo poważnym problemom, takim jak 
ubóstwo, choroba, przemoc lub proble-
my mieszkaniowe.
 Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Mińsku Mazowieckim kierując 
się w swojej codziennej działalności mi-
sją pomagania najbardziej potrzebują-
cym mieszkańcom naszego Miasta oraz 
podążając za wyzwaniami i problemami 
swoich podopiecznych, wśród których co-
raz częściej zauważamy problemy zwią-
zane oraz wynikające z braku pracy, za-
inicjował i zorganizował 6 listopada br.  
w swojej siedzibie przy ul. Kościuszki 25A 

spotkanie na temat szans jakie stwarzają 
dla bezrobotnych podopiecznych Ośrodka 
spółdzielnie socjalne.
 Zaproszeni goście, wśród któ-
rych była pani Zofia Zawieja z „Caritas”  
w Mińsku Mazowieckim oraz przedsta-
wiciele Regionalnego Ośrodka Europej-
skiego Funduszu Społecznego, zgodnie 
wyrazili ubolewanie z powodu niezado-
walającej efektywności oraz małej liczby 
spółdzielni socjalnych w skali kraju.
 Uczestnicy spotkania, pragnąc 
zmienić powyższą sytuację na gruncie 
lokalnym, podjęli decyzję o próbie po-
wołania spółdzielni socjalnej na terenie 
Mińska Mazowieckiego.
 Według wstępnych ustaleń kon-
kretne działania służące realizacji powyż-
szego celu zostaną podjęte na początku 
2013 roku.
 W związku z tym Miejski Ośro-
dek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazo-
wieckim serdecznie zaprasza wszystkie 
zainteresowane, bezrobotne osoby, chcą-
ce uczestniczyć w pracach spółdzielni so-
cjalnej do zgłaszania się do swojej siedzi-
by przy ul. Kościuszki 25A.

SPRAWY SPOŁECZNE

SOCJALNE SPÓŁDZIELNIE

tekst: MOPS
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„Witaj, Gwiazdo morza, Wielka Matko 
Boga...” – tytułowym „Ave Maris Stel-
la”, autorstwa angielskiego kompozytora 
Edwarda Elgara, Chór Kameralny Mińskie-
go Towarzystwa Muzycznego pod dyrekcją 
Tomasza Zalewskiego rozpoczął wędrówkę 
z muzyką maryjną, pochodzącą z różnych 
stron świata. Kolejne dwa wykonania to 
prawosławny hymn pochwalny na cześć 
Maryi Bogarodzicy – „Bogoroditse djevo 
radujsja”. Chór zaśpiewał dwie kompozy-
cje ułożone do tych słów, najpierw współ-
czesnego estońskiego kompozytora Arvo 
Pärta, a następnie sławnego rosyjskiego 
muzyka Siergieja Rachmaninowa. 
 Następne miejsce wędrówki 
Chóru to urokliwy utwór autorstwa Ma-
nuela Oltry – pochodzący z Majorki „L’Ave 
Maria”. Oto tłumaczenie z języka hiszpań-
skiego: 
1.Rano, kiedy rodzi się dzień, dzwony wo-
łają Ave Maryja ! Niech zawsze będzie po-
chwalone imię Twe, Święta Maryjo Matko 
Boga. 
2. Gdy słońce jest w zenicie, gdy świeci 
najjaśniej, dzwony wołają Ave Maryja! 
Niech zawsze będzie pochwalone imię 
Twe, Święta Maryjo Matko Boga. 
3. Wieczorem, gdy umiera dzień, dzwony 
wołają Ave Maryja! 
Niech zawsze będzie pochwalone imię 
Twe, Święta Maryjo Matko Boga. 
Ostatnim etapem podróży były dwie kom-
pozycje oparte o modlitwę „Pozdrowienie 
anielskie”: 
–włoska kompozycja Gioacchino Rossinie-
go oraz przepiękny trzygłosowy utwór 
Lewisa Hamiltona, który wykonał chór 
żeński. W obu utworach na fortepianie 
akompaniowała Aleksandra Wieczorek. 
 Publiczność, zgromadzona 
w sanktuarium NNMP w niedzielne popo-
łudnie 28 października, serdecznie nagro-
dziła rzęsistymi brawami Chór Kameralny, 
jak również władze miasta oraz księdza 
proboszcza Dariusza Walickiego za umożli-
wienie wykonania tego koncertu.  

 Niedzielny wieczór tego dna 
upłynął pod znakiem piosenki po-
etyckiej. W Miejskim Domu Kultury 
z recitalem wystąpił Robert Zapora 
– rocznik 1964, urodzony w Grudzią-
dzu, mieście poety Ryszarda Milczew-
skiego Bruno, Marka Gałązki, Lucjana 
Kydryńskiego. Absolwent skrajnie od 
siebie różnych uczelni: Wyższej Ofi-
cerskiej Szkoły Lotniczej w Dęblinie  
i Akademii Teatralnej w Warszawie. Mu-
zykujący od dzieciństwa. Swoje pierw-
sze utwory muzyczne do poezji wybit-
nych polskich poetów skomponował 
służąc w Mińsku Mazowieckim w 1plm 
Warszawa na przełomie lat osiemdzie-
siątych i dziewięćdziesiątych, zaintere-
sowany tym gatunkiem przez Małgosię 
Sulewską i Grzegorza Konefała. Laureat 
Ogólnopolskiego Konkursu Recytatorskie-
go w kategorii poezja śpiewana i mono-
dram w latach 1991,1992,1993,1994,1995 
a także Spotkań Zamkowych Śpiewajmy 
Poezję i wielu jeszcze konkursów piosen-
ki artystycznej. Obecnie, oprócz działal-
ności koncertowej prowadzi warsztaty  
z interpretacji piosenki, komponuje 
muzykę teatralną, organizuje festiwale 
i imprezy kulturalne. Od 1.10.2012 r. jest 
emerytowanym żołnierzem zawodowym 
w stopniu podpułkownika. 

 „Utwory recitalu „Odzyskajmy 
jasność w słowach....” to wycinek mo-
jej ponad dwudziestoletniej działalności 
kompozytorskiej i wykonawczej w dzie-
dzinie piosenki poetyckiej. Tworzywo 
literackie stanowi dla mnie wartość naj-
ważniejszą. Ja tworzę tylko wartość do-
daną jaką jest muzyka i osobista, głęboka 
interpretacja wierszy. Wierszy poszukuję 
długo. Muszą być dobre literacko, mądre 
i nieść silny ładunek emocjonalny. Szu-
kam utworów antymuzycznych do których 
zrobienie muzyki nie przychodzi łatwo. 
Utwory nieraz ponad dwudziestolet-

nie odkrywał będę w tym recitalu na 
nowo, ponieważ dojrzałem i refleksja 
nad egzystencjonalizmem tych dzieł 
sztuki literackiej dociera bardziej do 
mojej świadomości dopiero teraz”.
 Artysta podzielił utwory recita-
lu na dwa zagadnienia wokół których 
koncentruje się ludzkie życie – miłość 
i śmierć. Obydwie części w równi po-
godne, urokliwe i w równi dramatycz-
ne. Jak autorzy tekstów: Miron Bia-
łoszewski, Bolesław Leśmian, Ryszard 
Milczewski Bruno, Leszek Aleksander 
Moczulski, Mirosław Strągowski – ulu-
bieni poeci, do wierszy których Robert 
Zapora skomponował muzykę. 

„Nienapisany wiersz”(O żonie nie pisze 
się wierszy…) Juliusza Wątroby, „Bojow-
niczka dnia” L. A. Moczulskiego o mat-
ce – lirycznie i balladowo, wprost koły-
sankowo w utworze „Równoramienni”  
R. Milczewskiego Bruno o czasie niewolnym  
(…tylko orzełki i resztki karuzel nad 
Wisłą…) i dramatycznie poruszająco  
w utworze „Śmierć” M. Białoszewskiego, 
„Sarajewo”, przerażająco w „Do konia” 
R. Milczewskiego Bruno – niezapomniane 
interpretacje i występ, który na długo 
zapadnie w pamięć słuchaczy. W hoł-
dzie dla wielkiego barda Przemysława  
Gintrowskiego, w przeddzień Jego pogrze-
bu, Robert Zapora przypomniał „Modlitwę  

o wschodzie słońca” do tekstu Jacka Kacz-
marskiego, z muzyką P. Gintrowskiego. 
„Odzyskajmy jasność w słowach…” L. A. 
Moczulskiego –  wymowny tytuł recitalu 
– na pewno nie pozostał bez odpowiedzi…  

Moja mama to jest myszka.
Bojowniczka praw
Do powietrza i do chleba. 
W czasach podeptania praw człowieka 
Piecze chleb dogląda liści w drzewach
i rozpala przeciw zbrodniom
ogień w kuchni.
do kościoła naturalnie chodzi 
jak do źródła
cicha jak powietrze o poranku
Kto tam sieje światu strach 
tego nie wie i o piątej rano wstaje
żeby zbrodni nie zatarto w ostry dzień.
Moja mama to jest myszka. 
I odważnie patrzy 
w oczy ludzkim bestiom.    

„Bojowniczka dnia” L. A. Moczulskiego

Tekst B.S.D.
Zdjęcia Teresa Romaszuk

i z arch. MDK

WEDRÓWKA Z MUZYKĄ 
MARYJNĄ CHÓRU MTM

PIOSENKA POETYCKA W MDK

KULTURA
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Z IMPREZ MDK

 Festiwal łączy muzykę ze sztu-
ką teatru, filmu i plastyki - dziedzinami 
wzajemnie uzupełniającymi się a przede 
wszystkim nawiązującymi do wszech-
stronnych działań Piwnicy pod Baranami. 
Festiwal otworzył monodram w wyko-
naniu Tadeusza Kwinty. „Gdzie jest mój 
Homel?” to opowieść krawca mężczyź-
nianego z Homla,  stworzona w oparciu 
o książkę Ilji Erenburga „Burzliwe życie 
Lejzorka Rojtszwańca”.  Spektakl pełen 
muzyki i żydowskiego humoru, poezji 
i mądrości, sowizdrzalskiej przekory  
i szczypty zadumy był mistrzowskim popi-
sem aktorstwa Tadeusza Kwinty.
 Drugi dzień Festiwalu poświę-
cony był Irenie Szaszkiewiczowej. „Kika” 
to przede wszystkim  artystka Piwnicy 
pod Baranami oraz bohaterka pisanego 
przez Piotra Skrzyneckiego i Kazimierza  
Wiśniaka komiksu „Szaszkiewiczowa, czy-
li Ksylolit w jej życiu”, publikowanego na 
łamach Przekroju. O wydanych w 2011 r. 
wspomnieniach Artystki „Podwójne życie 
Szaszkiewiczowej” opowiadał Jan Popra-
wa. Dopełnieniem wernisażu był filmowy 
wywiad, w którym ze swoistym poczu-
ciem humoru Irena Szaszkiewiczowa opo-
wiadała o latach spędzonych w Piwnicy 
pod Baranami.  W Galerii MDK natomiast 
zaprezentowane zostały Makatki – nie-
zwykłe obrazy szydełkiem malowane, 
które w niezwykłej kolorystyce przed-
stawiają zarówno portrety osób, jak też 
podpatrzone sceny z życia. 
 Piątek (16 listopada) przyniósł 
emocje konkursowe towarzyszące Przeglą-
dowi Piosenki Poetyckiej. Celem konkursu 
jest kontynuacja mecenackiej działal-
ności mińszczanina Piotra Skrzyneckiego 
poprzez umożliwienie młodym twórcom 
i wykonawcom prezentacji i konfrontacji 
ich osiągnięć oraz dalsza ich promocja. 
Ważnym założeniem jest także kształto-
wanie wrażliwości literackiej i muzycznej, 
popularyzacja piosenki poetyckiej i autor-
skiej oraz upowszechnianie twórczości 
Piwnicy pod Baranami. 
 Do tegorocznego Przeglądu za-
kwalifikowało się 11 wykonawców z całej 
Polski. Jury w składzie Magda Umer, Zyg-
munt Konieczny, Michał Półtorak i Robert 
Zapora postanowiło I miejsce – nagrodę 
w wysokości 2,5 tys. zł, kwalifikację do 
Studenckiego Festiwalu w Krakowie oraz 
nagrodę specjalną - występ w Piwnicy 
pod Baranami przyznać Elizie Banasik  

IV Festiwal im. Piotra Skrzyneckiego
BYLI …BĘDĄ

z Gdańska. II miejsce – nagroda w wysokości  
2 tys. zł przypadła Justynie Grzywaczyk  
z Warszawy, III miejsce – nagroda w wyso-
kości 1,5 tys. zł otrzymała Dominika Bara-
bas z Lubonia. Ponadto trzy równorzędne 
wyróżnienia w wysokości 500 zł otrzymali 
Jakub Zuckerman z Góry Puławskiej, Mo-
nika Parczyńska ze Strzeszkowic Dużych 
oraz Joanna Przyborowska z Lidzbarka. 
 Szczęśliwym laureatom sukcesu 
gratulowali burmistrz miasta Mińsk Mazo-
wieckim Marcin Jakubowski oraz dyrektor 
MDK Zofia Hanna Markowska. Natomiast II 
nagrodę wręczył jej fundator, reprezentu-
jący firmę ACM Project Maciej Cudny. 
 Festiwal im. Piotra Skrzyneckie-
go zakończył galowy koncert „Jesteśmy …
będziemy”. Publiczność po brzegi wypeł-
niająca aulę Zespołu Szkół nr 1 najpierw 
wysłuchała koncertu laureatów Przeglą-
du. I był to tylko przedsmak ponad trzy-
godzinnej uczty jaką zapewnili widzom 
artyści Piwnicy pod Baranami, z którymi 

gościnie wystąpili– Martyna Jakubowicz, 
Ania Rusowicz, Gienek Loska i Tymon  
Tymański. 
- Jestem szczęśliwy, że tu w Mińsku po 
raz czwarty odbywa się festiwal im. 
Piotra Skrzyneckiego – z zadowoleniem 
podkreślał Leszek Wójtowicz, poeta  
i pieśniarz, członek Piwnicy pod Baranami.  
- A to dlatego że Piwnica pod Baranami 
była, jest i będzie oazą pięknego sło-
wa i pięknej muzyki. Widziałem bardzo 
duży zapał młodych ludzi, którzy pró-
bowali opisać świat poprzez te piosenki 
i poprzez swoją wrażliwość. To dobrze, 
młodzi artyści chcą śpiewać takie pio-
senki, takie ballady, powiedzmy to sobie 
szczerze - bardzo trudne, ale znakomite. 
Wszystkim uczestnikom ogromnie gratu-
luję i życzę dalszych sukcesów, oby tak 
dalej - powiedział Leszek Wójtowicz. 

Agnieszka Boruta
fot. z arch. UM i MDK

KULTURA
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KOWBOJ LAKY
 Razem z dziećmi w Miejskim 
Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim 
zbudowaliśmy linię telefoniczną na Dzi-
kim Zachodzie. A wszystko to działo się 6 
października podczas spektaklu dla dzieci  
„Kowboj Laky”, który wystawił Teatr Wa-
riacja.
 Popularny kowboj Laky ze swoim 
wesołym koniem Jolly przyszli z pomocą 
pannie Mary Jane, która napisała list do 
Johna Gamble. Z żartem i brawurą pró-
bowali dostarczyć pocztę w Pony ekspres, 
ale trwało to bardzo długo. Wpadli więc 
na pomysł budowy telegrafu. Indianie 
jednak chcieli chronić lasy i pozbyć się 
tego śpiewającego drutu. 
Wszystkie perypetie skończyły się jednak 
dobrze.

„UŚMIECHNIJ SIĘ” - XI KONKURS  
RECYTATORSKI IM. MICHALINY CHEŁ-
MOŃSKIEJ – SZCZEPANKOWSKIEJ
 Już  po raz jedenasty Miejski 
Dom Kultury zorganizował powiatowy 
Konkurs Recytatorski im. Michaliny Cheł-
mońskiej – Szczepankowskiej. 12 paź-
dziernika z twórczością mińskiej poetki 
zmierzyło się 55 uczniów szkół podstawo-
wych, gimnazjów i szkół średnich. 
 Tegoroczny konkurs przebiegał 
pod hasłem „Uśmiechnij się”. - Z zado-
woleniem stwierdzam, że interpretacja 
recytowanych wierszy Michaliny Cheł-
mońskiej - Szczepankowskiej i innych po-
etów jest z roku na rok coraz piękniejsza 
- mówił Piotr Szczepankowski - Chełmoń-
ski, wnuk poetki. - Jest to dla mnie bar-
dzo miłe i krzepiące, że poezja mej Babci 
dzięki wam, drodzy uczniowie cały czas 
funkcjonuje w społecznej świadomości - 
podsumował zmagania.  
 Konkursowe jury w składzie 
Piotr Szczepankowski – Chełmoński, Piotr 
Siwkiewicz, Karolina Wieczorek (MBP) 

oraz Małgorzata Sulewska (MDK) miało 
niełatwe zadanie by wybrać te najlepsze 
interpretacje. Uczestnicy mieli zaprezen-
tować dwa utwory - jeden autorstwa pa-
tronki konkursu, drugi dowolnego poety. 

LAUREACI
Kategoria kl. I-III 
I miejsce – Adrian Broda SP im. H. Sienkiewicza 
w Siennicy
II miejsce – Borys Mierzejewski SP im. Gen.  
J. Hellera w Mariance
III miejsce – Katarzyna Szydłowska SP im.  
R. Traugutta w Mrozach
Kategoria kl. IV – VI
I miejsce – Karolina Brzozowska SP im. M. Ko-
pernika w Mińsku Mazowieckim
II miejsce – Karol Śluzek SP im. Rodziny Wyle-
żyńskich w Wielgolesie
III miejsce – Julia Kalinowska SP im. Wołyńskiej 
Brygady Kawalerii w Dębem Wielkim
Kategoria gimnazja
I miejsce – Alicja Sadowska GM im. Jana Pawła 
II w Mińsku Mazowieckim
II miejsce – Dawid Zawolski GM im. Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
III miejsce – Pamela Karczewska GM im. 6. P. P. 
Leg. J. Piłsudskiego w Kałuszynie

Kategoria szkoły średnie
I miejsce ex aequo - Grzegorz Kozłowski ZS im. 
M. Skłodowskiej - Curie w Mińsku Maz. oraz 
Krzysztof Zajma LO w Zespole Szkół Ekono-
micznych w Mińsku Maz.
Ponadto nagrodę specjalną Piotra Szczepan-
kowskiego – Chełmońskiego otrzymali:
Alicja Sadowska i Grzegorz Kozłowski.

- Po raz siódmy jestem jurorem konkur-
su recytatorskiego im. Michaliny Cheł-
mońskiej – Szczepankowskiej i traktuję 
to jako szczególne wyróżnienie - powie-
działa Wanda Izabella Rombel. - Tego-
roczny konkurs stał na bardzo wysokim 
poziomie. Z perspektywy czasu widzę, 
że młodzież jest coraz dojrzalsza. Cieszę 
się, że znajduje również czas na poezję, 
która uskrzydla ich i wzbogaca duchowo 
- dodała jurorka. Podobnego zdania był 
Piotr Siwkiewicz. - Jestem pewien, że 
będziecie mieć łatwiejszy start w życiu, 
bo decydujecie się wyjść przed publicz-
ność, stanąć na scenie, to ważny krok  
w waszym życiu - podkreślił. 
 
WYSTAWA OLEODRUKÓW
 Oleodruk to reprodukcja obrazu 
wykonana techniką oleografii na papie-
rze lub płótnie. Na kamieniu lub płycie 
maluje się obrazek tłustym tuszem lub 
kredką. Puste miejsca spłukuje się wodą. 
Na to nakłada się tłustą farbę drukarską, 
która pokrywa tylko miejsca zatłuszczo-
ne, natomiast nie przykleja się do miejsc 
„nawodnionych”. Całość odbija się na pa-
pierze lub płótnie. Naniesiony na odbitkę 
werniks daje efekt lśniącej powierzchni 
i imituje prawdziwy olejny obraz. Ten 
sposób wykonywania oleodruków pozwa-
lał na ich masową produkcję za stosunko-
wo niska cenę. 
 Szkoły oleodruków powstawały 
już w połowie XIX w. Przy nich funkcjo-
nowały zakłady produkcyjne. Najbardziej 
znane znajdowały się we Francji i Niem-
czech, a w Polsce we Wrocławiu. Jakość 
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oleodruków zależała od staranności wyko-
nania, papieru i farb. Niektóre ozdabiano 
trójwymiarowymi elementami - naszywa-
nymi cekinami, perłami czy brokatem. 
Oprawiane były także w bogato zdobione 
ramy. Z czasem oleodruki przestały być 
wykonywane techniką tradycyjną, którą 
zastąpił kolorowy druk.
 Na oleodrukach przedstawiano 
z reguły motywy religijne. Te z wizerun-
kami Świętej Rodziny albo Matki Bożej 
karmiącej były częstym prezentem dla 
nowożeńców. Dzieci przy chrzcie dosta-
wały Anioła Stróża. Specyficzna tematy-
ka powodowała, że często były źródłem 
wiedzy religijnej. Kupowały je rodziny 
mieszczańskie i wiejskie. Dla tych bied-
niejszych, których nie stać było na obraz 
„malowany”, zastępowały sztukę wyższą. 
W ten sposób kopie Tycjana, Rafaela, 
Leonarda da Vinci masowo trafiały pod 
strzechy. 

Na wystawie „Oleodruki – sztuka tradycja 
religia” w Miejskim Domu Kultury zgro-
madzonych zostało ponad 50 eksponatów. 
Przeważająca ilość stanowiły oleodruki 
przedstawiające kult maryjny. Eksponaty 
zostały wypożyczone ze zbiorów Galerii 
Staroświeckiej w Białej Podlaskiej.

Gitarowa OFFensywa
Gitarowa OFFensywa to trasa koncerto-
wa, której celem było pokonanie utartych 
wyobrażeń o gitarze. pARTyzant przy ryt-
micznym wsparciu Mikołaja Toczko i dwu-
gryfowego Mensinger Monster zaatakował 
Miejski Dom Kultury 14 października. 
pARTyzant od początku swojej działalno-
ści posługuje się nietypową techniką gi-
tarową tappingu oburęcznego (wydobycie 
dźwięku poprzez odpowiednie uderzanie 
strun palcami). Umożliwia ona prowadze-

nie kilku niezależnych linii melodycznych, 
jak i granie na dwóch gitarach jednocze-
śnie. Artysta podczas koncertu zaprezen-
tował zarówno kompozycje własne, jak 
i oryginalne interpretacje muzyki filmo-
wej, klasycznej, bluesowej, rockowej   
i jazzowej. 

PRZEGLĄD 
ZESPOŁÓW GARAŻOWYCH
Wiele osób, zwłaszcza młodych przepeł-
nia muzyczna pasja, chcą śpiewać, grać, 
występować na scenie. Z myślą o takich 
osobach Miejski Dom Kultury zorganizo-
wał Młodzieżowy Przegląd Zespołów Ga-
rażowych. W ramach wydarzenia odbył 
się koncert zespołu Sick Damage. Sze-
ścioosobowa grupa wystąpiła z prawie 
półtoragodzinnym koncertem prezentu-
jąc zarówno autorskie kompozycje, jak  
i standardy światowych wykonawców mu-
zyki metalowej, takich jak Slayer. 

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK
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Grafika, sny i  heavy metal
 Na pierwszy rzut oka tych trzech 
rzeczy niewiele  łączy.  Na drugi rzut  
o mariaż grafiki  ze snami już łatwiej.  
Ale co do tego ma heavy metal? A do tego 
jeszcze w Bibliotece? Cóż!  Tu można  za-
wołać „autor, autor”, czyli Michał Skrzyń-
ski, który był  sprawcą tego dziwnego 
melanżu. 
 Grafik z wykształcenia, pierwsze 
kroki stawiał … we własnym domu, rysu-
jąc na ścianach, oczywiście ku rozpaczy 
rodziców. Więcej zrozumienia znalazł  
w Liceum Plastycznym  w Mińsku Mazo-
wieckim, a potem  na Wydziale Artystycz-
nym Uniwersytetu Marii Curie-Skłodow-
skiej w Lublinie, specjalizując się w …
grafice oczywiście. Tam pokazywał swoje 
prace na wystawach zbiorowych, a no-
men omen, pierwszą indywidualną wysta-
wę  - „Wypożyczalnia  snów” miał właśnie  
w bibliotece w Lublinie 
 Ze swymi snami trudno chyba 
Michałowie się rozstać, bo wystawa jego 
prac w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
miała podobny tytuł: „Kreską snu”.  Grafi-
ki, rysunki, projekty. Aquaforta i aquatin-
ta ( ulubione techniki Michała),  miedzio-
ryt i litografia. Nie dla wszystkich jest to 
artystyczny chleb powszedni , stąd świet-
ny pomysł autora na pokazanie również  
swego warsztatu i krótki opis poszczegól-
nych technik.
 A jakby tego wszystkiego było 
mało Michał postarał się o muzyczną 
oprawę wernisażu, która niektórych by-
walców biblioteki i gości wystawy wpra-
wiła w zdumienie: zagrały dwa mińskie 
heavymetalowe  zespoły: zapowiadany na 
plakatach SteelFire i DustSound.  
Dowodzi to nie tylko szerokich zaintere-
sowań i kontaktów Michała Skrzyńskiego, 
ale również naszej, bibliotecznej otwar-

tości na rozmaitość trendów, pasji i gu-
stów Mińszczan. 
 A tych przyszło na wernisaż na-
prawdę wielu, mimo że tego wieczoru 
hitem nr 1 miał być mecz Polska-Anglia 
na Stadionie Narodowym-dumie polskich 
działaczy piłkarskich.  
 W przeciwieństwie do meczu 
wernisaż prac Michała udał się znakomi-
cie, nie było też żadnych  przeszkód tech-
nicznych, bo dach Biblioteki, na szczę-
ście, zamontowany jest  na stałe! 
 17 października 2012, „Kreską snu”, 
wernisaż prac Michała Skrzyńskiego. Wystawa 
czynna była do 3 listopada 2012. 

Zbrodnia, kuchnia i … Borussia 
 Przypisywanie aktorowi cech po-
staci,  które gra w filmie to niemal norma, 
a zmiana artystycznego emplois też nie 
zawsze jest możliwa. Świetnym przykła-
dem jest choćby trudna ucieczka jedne-
go z najwybitniejszych aktorów polskiego 
filmu i sceny, Janusza Gajosa od  postaci 
Tureckiego z Kabaretu Olgi Lipińskiej, nie 
wspominając już o Janku Kosie z Czterech 
pancernych. Z pisarzami jest chyba po-
dobnie.
 Ale jeśli w późny październi-
kowy wieczór ktoś spodziewał się, że do 
Sali Konferencyjnej Biblioteki wejdzie 
mężczyzna w ciemnym płaszczu,  cha-
rakterystycznym  kapeluszu  i obrzuci 
salę  nieco mrocznym,  bogartowskim  
spojrzeniem to się rozczarował. „Polski 
Chandler”, czyli Marek Krajewski, autor 
znakomitych, mrocznych  kryminałów  
z przedwojennym Breslau i Lwowem  
w tle okazał się pogodnym, pełnym werwy 
i humoru gawędziarzem, równie swobod-
nie poruszającym się w temacie nieodkry-
tych kart historii Wrocławia  i  kulinariów 
co…aktualnych wyników ulubionej, bo 
prawie polskiej  Borussi  Dortmund!  Nie 

wzbraniał się odsłaniać zabawnych cech 
swego charakteru, którymi obdarza za-
zwyczaj swych bohaterów. Powędrował 
palcem na wiszącej za nim mapie przed-
wojennego Wrocławia, zrelacjonował  
wędrówki po  Lwowie w poszukiwaniu sta-
rych, podejrzanych knajp, zajrzał do ory-
ginalnego, poniemieckiego kufra z Breslau 
(element scenografii spotkania),  podzie-
lił się refleksjami z  dyskusji z lekarzem 
sądowym,  bez oporów opowiadał o swej 
niełatwej zapewne decyzji i reakcji śro-
dowiska na porzucenie pracy naukowej na 
Uniwersytecie Wrocławskim i poświęcenie 
się, tylko i wyłącznie, pisaniu kryminałów 
.  A jak je pisze? 
 Tu też Krajewski nie szczędził 
szczegółów. Gdyby więc miał w zamiarze 
napisanie książki…no, powiedzmy „Fe-
stung Mińsk Mazowiecki”   zakopałby się  
w bibliotece (oczywiście przy Piłsudskiego 
1a), w stosach gazet i  opracowań doty-
czących miasta, skrupulatnie analizował 
stare mapy, buszował po antykwariatach, 
zgłębiał archiwa i męczyłby miejscową 
policję o nie zawsze ujawnione infor-
macje, gawędził, notował i nagrywał to, 
co jeszcze pozostało w pamięci starych 
mińszczan i pasjonatów naszej historii.  
A przede wszystkim zajrzałby w każdy za-
ułek i kąt, w którym wyczułby trop wio-
dący do tajemnic sprzed lat.   Zresztą 
właśnie od dłuższego spaceru po Mińsku 
rozpoczął swój pobyt   w naszym mieście. 
A pod koniec swego pisarskiego dnia za-
glądałby zapewne do pewnego pubu obej-
rzeć…mecz piłkarski swego ulubionego 
klubu, Borussi Dortmund .   
 Zatem, kto wie?  Może jednak 
powstanie książka pod tytułem… „Mrok  
w mieście Mińsku”?  Nie? Bo w Mińsku, 
Bogu dzięki, nie często zdarzają się 
zbrodnie? Nic nie szkodzi! Jak stwier-
dził Krajewski, w wallanderowskim Istad 
także ich nie ma!  Liczy się wiedza pisa-
rza, jego wyobraźnia, warsztat literacki  
i umiejętność budowania atmosfery.  A pod 
tym względem Marek Krajewski nie ustę-
puje mistrzom klasycznych, czarnych, tak 
chętnie czytanych przez nas kryminałów. 
 24 października 2012. Miejska Bi-
blioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim.  
Spotkanie z Markiem Krajewskim. Prowadzenie 
Dariusz Mól. 

Śpiewać każdy może?  
Podróżować też!
Co prawda na szczęście nie każdy planuje 
od razu występ w  La Scali czy  wyprawę 
na biegun. Na szczęście, ponieważ  rze-
czywistość najczęściej odziera nas z po-
dobnych marzeń.  I choć w wielu z nas 
drzemie drugi Pavarotti lub Tony Halik  
z różnych względów większości nie pisa-
na jest ani operowa scena , ani bezkresne 
połacie Arktyki.
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 A jednak są szczęśliwcy, któ-
rym udaje się pogodzić życie zawodowe 
i  rodzinne z pasją odkrywania świata.  
I nie tylko pogodzić, ale wręcz podporząd-
kować.  Robią to skutecznie Aleksandra  
i Jacek Pawliccy. Słuchając ich relacji i pa-
trząc na zdjęcia, wykonane w najdalszych 
zakątkach globu nie trudno się domyślić, 
że podróżowaniu poświęcają każdą wolną 
chwilę. A tych wolnych chwil znowu nie 
mają zbyt wiele. 
 Oboje są dziennikarzami i zaj-
mują się głównie…polityką. Pani Ola 
współpracowała z tygodnikami „Wprost” 
i „Przekrój”, z polską sekcją BBC, a obec-
nie jest związana z „Newsweekiem”. Pan 
Jacek trafił najpierw do Polskiej Agencji 
Prasowej, a potem do działu zagraniczne-
go Gazety Wyborczej. Był koresponden-
tem w Brukseli, a po powrocie do Polski 
zajmuje się sprawami europejskimi.  
 A oboje…gdy nie piszą i nie re-
dagują, gdy  nie zajmują się domem  
( synowie są już dorośli) czytają, czytają  
i planują!  Cały urlop jest skrupulatnie 
wykorzystany na podróże i trwa to od 
dwudziestu lat. To już nie tylko pasja: to 
nałóg,  styl i sposób na życie, krótko mó-
wiąc - „światoholizm”. 
 Taki jest zresztą tytuł książki, 
którą właśnie wydali. Pomysł wyszedł od 
Pani Oli, która uwielbia opowiadać o tym, 
co widzieli i czego doświadczyli. A przez 
te dwadzieścia lat doświadczyli sporo, od-
wiedzili przecież 60 krajów! Odwiedzili,  
a nie zwiedzili, bo zobaczyć i zasmakować 
wszystkiego w Etiopii czy Australii w ciągu 
trzech tygodni czy miesiąca się nie da. A 
wracać w te same miejsca by nie chcieli; 
jest przecież jeszcze tyle do zobaczenia! 
No, chyba że do Namibii, która w szcze-
gólny sposób zapisała się w ich podróżni-
czej pamięci. 
 Prawdziwą ozdobą książki „Świa-
toholicy” są zdjęcia Jacka Pawlickiego. 
To również zasługa wydawcy, który  nie 
pożałował na nie  miejsca. Fotografia 
to właśnie to, czemu Pan Jacek chętnie 
poświęciłby swoje drugie życie, gdy-
by dane mu było wybierać zawód po raz 
drugi. Dwadzieścia fotogramów z pobytu  
w Etiopii Pan Jacek przywiózł na spotkanie  

w Mińsku. Zawisły na ścia-
nach Sali Konferencyjnej Bi-
blioteki i można je oglądać 
do 24 listopada.
 Drugą pasję ma 
również Pani Ola: gdy nie 
pracuje i nie podróżuje 
maluje ikony, tradycyjną 
średniowieczną metodą  
i pastele olejne, ale gdyby 
miała wybierać…
 A po wydaniu 
„Światoholików” oboje 
poświęcają sporo  czasu, 
czy raczej „urywają” go  
podróżom, na spotkania  
z czytelnikami.  Takie jak to w Bibliotece 
w Mińsku Mazowieckim, które wydało się 
nie mieć końca.   Ale , jak zgodnie twier-
dzili, opowiadanie, tworzenie prezentacji 
i oglądanie zdjęć i filmów z wypraw jest 
przecież ich integralną częścią i przeży-
waniem ich na nowo. Wyjeżdża się po to, 
aby wrócić i planować kolejną podróż.  
A Aleksandrze i Jackowi Pawlickim zdarza 
się nawet snuć plany jeszcze nim zapną 
plecaki  i wyruszą na wyprawę już zapla-
nowaną. Po prostu Światoholicy”!   
 5 listopada 2012, z cyklu Bibliote-
ka Podróży, spotkanie z  Aleksandra i Jackiem 
Pawlickimi, dziennikarzami, podróżnikami,   
autorami  książki „Światoholicy”.

Zaplatamy jesień
 To przecież takie proste! Bierze-
my grzebień, przygotowujemy recepturki,  
rozczesujemy włosy i…No tak. Pierwszy 
splot wyszedł jakiś taki krzywy,  niektó-
re  włoski  wysunęły się ,  a grzebień zna-
lazł się na podłodze. No to jeszcze raz. 
Bierzemy grzebień, trzymamy recepturkę 
w zębach, włosy …No i znowu!  Proste? 
Nie zawsze! Nawet jeśli posiłkujemy się 
obrazkami  i instrukcjami  w książkach.   
A włosy to piękna ozdoba.  Tylko trzeba 
umieć je uczesać. A do tego dobrać  ładną 
frotkę, spinkę czy klamrę.  
 Zaplatania warkoczy i własno-
ręcznego robienia ozdób do włosów mo-
gły spróbować, mamy i córki,  w sobot-
nie przedpołudnie w Oddziale dla Dzieci 
przy Piłsudskiego 1a.  Były to prawdziwie 

dziewczyńskie zajęcia, dlatego  
szczególne pochwały należą się 
tatom, którzy dzielnie asysto-
wali swoim córom w robieniu 
ślicznych ozdóbek i  w cierpli-
wym  oczekiwaniu na  nową 
fryzurę. 
 Mamy nadzieję, że ta 
wspólna zabawa córek i  rodzi-
ców zachęci ich do sięgnięcia 
po książki dla pań  i panów, 
małych i dorosłych o wło-
sach;   ich urodzie,  pielęgnacji   
i fryzurach. Takich książek jest  

w naszej bibliotece sporo. Wystarczy się-
gnąć po nie, potem po grzebień, spinkę i…
 10 listopada 2012, Oddział dla Dzie-
ci.  „Zaplatamy jesień”,  zajęcia dla dzieci  
i rodziców.   
 
 A skoro zapletliśmy już jesień  
w piękne warkocze, to nim ją pożegnamy 
spotkajmy się raz jeszcze na „Muzowym 
Spotkaniu”, by posłuchać opowieści Bar-
tosza Marca o ludziach, którym poświęcił 
swoje książki : o Bronisławie Zielińskim, 
tłumaczu i przyjacielu Ernesta Hemin-
gwaya („Wzgórza Idaho”) i  Wojciechu Al-
bińskim, geodecie, prozaiku i podróżniku, 
który spędził wiele lat w Botswanie i RPA ( 
„Nasz człowiek w Botswanie”).  Spotkanie 
poprowadzi Dariusz Mól.
 Poniedziałek 26 listopada  spę-
dzimy z…pluszowym misiem, z okazji 
110 rocznicy jego urodzin, a potem?  
Potem będzie grudzień, który rozpocz-
niemy mocnym, literackim, mińskim ak-
centem: z nowymi książkami powróci do 
nas Małgorzata Gutowska-Adamczyk, któ-
ra tym razem poprowadzi nas do Miasta 
Świateł! 

4 grudnia 2012. Godz.  18.30  Spotkanie 
z Małgorzatą Gutowską-Adamczyk  

Elżbieta Sieradzińska
fot. z arch. MBP
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 Sukces ucznia Szkoły Podstawowej 
nr 5, Jakuba Tarczyńskiego w VII edycji  Ogól-
nopolskiego Konkursu Papieskiego.
 27 października 2012 r. (w sobotę) 
w siedzibie Instytutu Papieża Jana Pawła II w 
Warszawie miała miejsce uroczystość rozdania 
nagród przyznanych w VII edycji Ogólnopol-
skiego Konkursu Papieskiego, zorganizowane-
go przez Instytut Papieża Jana Pawła II oraz 
Zgromadzenie Sióstr Niepokalanego Poczęcia. 
Honorowy patronat nad konkursem sprawowa-
li Jego Eminencja Kardynał Stanisław Dziwisz 
oraz Minister Edukacji Narodowej.
 W gronie nagrodzonych znalazł się 
Jakub Tarczyński, uczeń klasy VI d Szkoły Pod-
stawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku 
Mazowieckim, którego do wzięcia udziału w 

konkursie namówił  ksiądz Jerzy Da-
necki, proboszcz Parafii Matki Bożej 
Dobrej Rady w Wólce Mińskiej. Ja-
kub zajął I miejsce w kategorii  klas 
IV – VI szkoły podstawowej za pracę 
literacką na temat:  „Dzięki Janowi 
Pawłowi II… Co zawdzięczają ludzie 
i ty sam papieżowi – Polakowi?
 Niewątpliwie I miejsce 
to ogromny sukces ucznia Piątki, 
którego pracę uznano za  najlepszą 
spośród wielu nadesłanych na kon-
kurs z całego kraju. Gratulujemy 
osiągnięcia i cieszymy się, że Jakub 
rozsławia nie tylko szkołę, do któ-
rej uczęszcza, ale również swoje 
miasto.

Sukces ucznia Szkoły Podstawowej nr 5

 15 października 2012 roku   
w Auli Schumana w Auditorium Maximum Uni-
wersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie miała miejsce doniosła uro-
czystość wręczenia odznaczeń państwowych  
i resortowych, przyznanych z okazji Dnia Edu-
kacji Narodowej.  Na zaproszenie Mazowiec-
kiego Kuratora Oświaty przybyli również  re-
prezentanci szkolnictwa z powiatu mińskiego:  
dyrektorzy szkół, nauczyciele i pracownicy 
oświaty, którzy za swą wyróżniającą postawę  
i osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wycho-
wawczej i opiekuńczej otrzymali medale, od-
znaczenia i prestiżowe  nagrody Ministra Edu-

kacji Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. W ten sposób na szerszym forum pod-
kreślono i doceniono niełatwą pracę nauczycieli  
i ich zaangażowanie w kształcenie dzieci i mło-
dzieży oraz wychowywanie w duchu wartości 
młodego pokolenia Polaków. 

 W tym roku  bardzo liczną grupę 
uhonorowanych Medalami za Długoletnią Służ-
bę stanowili przedstawiciele grona pedago-
gicznego Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józefa 
Wybickiego w Mińsku Mazowieckim. Wśród 
piętnastu osób wyróżnionych tym odznacze-
niem cywilnym, nadawanym za pracę w służbie 

państwowej, aż cztery otrzymały złoty medal (  
Teresa Schima,  Wanda Mastalerz, Halina Prus  
i Elżbieta Wielgopolanin), siedem - me-
dal srebrny (Jolanta Baran, Ewa Bro-
da, Anna Dźwigała, Małgorzata Pyszel,  
Urszula Zawada, Joanna Zawadka, Adam 
Zwierz) i cztery – medal brązowy ( Katarzy-
na Karwowska, Iwona Kokoszka, Beata Polit, 
Dorota Sadowska).  Dużym wyróżnieniem jest 
nagroda Ministra Edukacji Narodowej, którą 
otrzymała Pani Iwona Kokoszka, nauczycielka 
języka polskiego. 

 Jakkolwiek ani wyróżnieni nauczy-
ciele „Piątki”,  ani inni nagrodzeni przed-
stawiciele  szkół i placówek oświatowych, 
reprezentujący nie tylko  powiat miński,  
z całą pewnością nie pracują dla nagród  
i zaszczytów,  bardzo miło skonstatować, że 
ich wieloletni trud  został  zauważony i do-
ceniony. Może to być z pewnością  źródłem 
satysfakcji  i  jeszcze większej motywacji do 
podejmowania kolejnych wyzwań.    

 Wszyscy nagrodzeni nauczyciele  
z Piątki kierują serdeczne podziękowania dy-
rektorowi szkoły – Pani Ewie Szczerbie.

SP Nr5
fot. z arch. szkoły

W ostatnich dniach przedstawiciele PWiK  
Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki przeprowadzili  
w ramach programu „Odpowiedzialni za wodę 

– Odpowiedzialni za życie” zajęcia edukacyjne 
w Szkole Podstawowej nr. 5 w Mińsku Mazo-
wieckim. Prezentacje , podczas których dzie-

ci zapoznawały się  
z zasadami rozsąd-
nego korzystania  
z wody,  skierowa-
ne były do klas 1-3 
szkół podstawowych.  
Zajęcia miały rów-
nież na celu obale-
nie mitu, iż woda  
z kranu nie nadaje się 
do picia ( szczegóły  
w tekście Woda  
w Mińsku) . Dzieci 
szczególnie zain-
teresowały się cie-

kawostkami dotyczącymi zużycia wody w po-
szczególnych dziedzinach naszego życia np. ile 
wody zużywa się podczas prania odzieży bądź 
zmywania naczyń a nawet w produkcji samo-
chodu osobowego. 
 Najaktywniejsi uczestnicy lekcji 
zostali nagodzeni „bąblami wodnymi” przygo-
towanymi przez PWiK. W czasie zajęć  dzieci 
obejrzały także krótki film o racjonalnym ko-
rzystaniu z zasobów wody. Lekcja edukacyjna 
w Szkole Podstawowej nr. 5 zapoczątkowała 
cykl spotkań w ramach programu „Odpowie-
dzialni za wodę - Odpowiedzialni za życie”.  
Szkoły zainteresowane zajęciami edukacyjny-
mi prosimy o kontakt na adres e-mail media@
pwikminsk.pl . 

PWiK

Medale za długoletnią służbę

Program edukacyjny PWiK

Tekst i foto: arch. SP Nr5
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 Po raz piąty trzy „papieskie” szko-
ły wspólnie zorganizowały obchody Dnia Pa-
pieskiego. Tegoroczny XII Dzień Papieski był 
przeżywany pod hasłem „Jan Paweł II – Papież 
Rodziny” i w naszym mieście przyświecała mu 
jak zawsze idea łączenia ludzi wokół postaci 
i nauczania Jana Pawła II. Taki cel postawili 
sobie organizatorzy, czyli: Gimnazjum Miejskie 
nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim, 
Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowieckim 
oraz Gimnazjum im. Karola Wojtyły w Hucie 
Mińskiej.
 Patronat honorowy i mecenat nad 
uroczystościami objęli: pan Marcin Jakubow-
ski - Burmistrz Mińska Mazowieckiego, Antoni 
Jan Tarczyński - Starosta miński, Antoni Janusz 
Piechoski – Wójt gminy Mińsk Mazowiecki oraz 
dwie instytucje warszawskie: Instytut Papieża 
Jana Pawła II oraz Centrum Myśli Jana Pawła 
II. Medialnie przedsięwzięciem opiekował się 
tygodnik „Idziemy”.

Dziennikarze Papieżowi
 Organizatorzy starają się, by postać 
Jana Pawła II i jego nauczanie stawało się co-
raz bliższe jak najszerszemu kręgowi odbior-
ców, zwłaszcza młodych. Dlatego co roku przy-
gotowują działania dla dzieci i młodzieży. Tym 
razem zaproszono redakcje gazetek szkolnych 
do udziału w Powiatowym Konkursie Dzien-
nikarskim „Młodzi dziennikarze Papieżowi”. 
Zadaniem uczestników rywalizacji było stwo-
rzenie specjalnego numeru gazetki szkolnej, 
który chciałby przeczytać Jan Paweł II. Temat 
był bardzo szeroki, dawał możliwości do róż-
norodnych interpretacji i takie też piękne, po-
mysłowe i niezwykle różnorodne prace dostało 
do oceny jury. Warto podkreślić, że konkurs 
cieszył się sporym zainteresowaniem dzie-
ci, młodzieży i ich opiekunów. Wzięło w nim 
udział ponad 250 młodych dziennikarzy i ponad 
40 nauczycieli. Jury, w którego skład weszli: dr 
Aneta Buczyńska (Instytut Papieża Jana Pawła 
II), Adrian Sinkowski (rzecznik prasowy Cen-
trum Myśli Jana Pawła II), Zuzanna Smoleńska 
(tygodnik „Idziemy”) oraz ksiądz Artur Sta-
niszewski (wizytator katechetyczny Diecezji 
Warszawsko-Praskiej), nie miało łatwego zada-
nia. Ocenie poddano 36 gazetek szkolnych.
 W kategorii najmłodszej, czyli klas 
I-III zwyciężyła bezapelacyjnie gazetka „Sale-
zjanek” z Salezjańskiej Szkoły Podstawowej 
w Mińsku. Jury wyróżniło zaś troje uczniów 
z mińskiej „Piątki”. Wśród nieco starszych 
dziennikarzy (klasy IV-VI) I miejsce zajął 
„Tornister” – gazetka ze Szkoły Podstawowej  

w Kałuszynie. Druga 
była „Dłuuuga prze-
rwa” ze Stojadeł,  
a trzeci „Głos szkoły” 
z Mistowa. Wyróżnio-
no też gazetki z Wi-
ciejowa, Jakubowa 
i Nowych Groszków. 
Mińscy gimnazjaliści 
okazali się najlep-
szymi dziennikarzami 
w swojej kategorii 
wiekowej. Pierwsze 
miejsce dla „Gim-
zetki” z Gimnazjum 
Miejskiego nr 1,  
a drugie dla „Twojego 
Dziecka” z Gimna-
zjum Miejskiego nr 2. 
Tylko trzecie oddali 

Gimnazjum nr 2 z Sulejówka. Jury wyróżniło 
także w tej kategorii trzy redakcje – z gimna-
zjów w Wielgolesie, Hucie Mińskiej i Salezjań-
skim Gimnazjum w Mińsku. Najstarsi dzienni-
karze spisali się najsłabiej – tylko 4 gazetki ze 
szkół ponadgimnazjalnych wpłynęły na konkurs 
i trzem z nich jury przyznało równorzędne 
miejsce trzecie. Nagrody odebrały redakcje  
z Sulejówka („Co tam w budzie/”), z mińskiego 
„Chemika” oraz z Liceum Salezjańskiego.
 Podsumowanie konkursu oraz wrę-
czenie nagród odbyło się w piątek, 19 paź-
dziernika w budynku Szkół Salezjańskich. 
Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i drobne 
upominki (np. kalendarze ze zdjęciami z ubie-
głorocznego konkursu fotograficznego i spe-
cjalne wydanie miesięcznika MIM z dodatkiem 
z przedrukowanymi artykułami ze szkolnych 
gazetek) oraz wartościowe nagrody rzeczowe 
(drukarki, aparaty fotograficzne, dyktafony, 
dysk zewnętrzny).
 Młodzi dziennikarze mogli się też 
spotkać i porozmawiać z redaktorem naczel-
nym tygodnika „Idziemy” – księdzem Henry-
kiem Zielińskim. Odpowiadał on na pytania 
prowadzących spotkanie trzech dyrektorów 
szkół-organizatorów: księdza Ryszarda Woź-
niaka, Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz Pio-
tra Matzanke. Uczniowie Magdaleny Dąbrowy 
z mińskiego Gimnazjum nr 1 przeprowadzili  
z księdzem ankietę. Był też krótki wykład na 
temat dziennikarskiej manipulacji.
 Po spotkaniu wszyscy mogli obejrzeć 
wystawę prac konkursowych i poczęstować się 
papieskimi kremówkami.

Rodziny Papieżowi
 Po połu-
dniu 19 października 
w budynku Szkół Sa-
lezjańskich odbył się 
niezwykły konkurs – 
Familiada Papieska. 
Trzyosobowe druży-
ny wypełniały karty 
pracy, rozwiązywały 
krzyżówkę, układały 
puzzle, odpowiadały 
na pytania quizowe, 
pokonywały labirynt, 
żeby dojść do… kre-
mówki, śpiewały 
„Barkę”, a nawet wy-
kazywały się zdolno-
ściami językowymi. 

Wszystkie zadania oczywiście dotyczyły życia 
i nauczania Jana Pawła II.
 W szranki stanęło 20 drużyn. Jedną 
z nich stanowiła rodzina samorządowców, czyli 
burmistrz Marcin Jakubowski, starosta Antoni 
Jan Tarczyński oraz wójt Antoni Janusz Piecho-
ski. Była tez drużyna strażaków, policjantów, 
żandarmów, radnych, urzędników, prawników, 
służby zdrowia, pracowników hospicjum, na-
uczycieli, ale również rodzinne zespoły, np. ro-
dziny Sowów, Górasów, Kulbackich. Była mama 
z dwójką dzieci, a w innym zespole babcia, 
mama i wnusia. Wszyscy świetnie się bawili, 
rozwiązując zadania konkursowe. Emocji nie 
zabrakło. W jury pracowali: dr Aneta Buczyń-
ska, ksiądz Artur Staniszewski, ksiądz Henryk 
Zieliński, Leszek Celej i Renata Bakuła. Punkty 
w postaci cukierków były systematycznie przy-
znawane po każdej z trzech rund, ale nagrody 
otrzymali wszyscy. W konkursie tym nie cho-
dziło bowiem o rywalizację, a o spędzenie cza-
su razem z Janem Pawła II i ten cel udało się 
osiągnąć. Po zakończeniu konkursu był czas na 
spotkanie z redaktorem naczelnym „Idziemy” 
księdzem Henrykiem Zielińskim i wysłuchanie 
jego opowieści o wspomnieniach związanych  
z Papieżem.
 Jury, podliczywszy punkty, ogłosiło, 
że zwycięzcami Familiady Papieskiej zostali 
strażacy z Powiatowej Komendy Straży Pożar-
nej. W skład zwycięskiego zespołu wchodzili: 
Paweł Leszczyński, Jarosław Kulma i Paweł 
Łukasiak. Drugie miejsce zajęły nauczycielki 
z Gimnazjum Miejskiego nr 2: Lucyna Smużyń-
ska, Iwona Ciesielska i Anna Borkowska, które 
miały bardzo silne wsparcie w postaci kibiców 
wśród widowni. Na podium stanęli również 
radni rady miasta: Wanda Izabella Rombel, Ka-
zimierz Markowski i Robert Gałązka.
 Jak podkreślali prowadzący zaba-
wę: ksiądz dyrektor Ryszard Woźniak, dyrek-
tor Grzegorz Wyszogrodzki oraz dyrektor Piotr 
Matzanke, a w finale spotkania także Burmistrz 
Marcin jakubowski Dni Papieskie w Mińsku ob-
chodzone są w bardzo ciekawy, godny bohatera 
sposób.
 XII Dzień Papieski przeszedł do histo-
rii. Organizatorzy mogą już planować kolejne 
działania. Widać, że mieszkańcy miasta i po-
wiatu bardzo chętnie się w nie włączają.
 Z wyrazami serdeczniej wdzięczno-
ści dla mecenasów oraz uczestników obchodów 
– organizatorzy. 
 

Iza Saganowska
Fot. Przemysław Piatkowski

i z arch. GM Nr2

Rodzinny Dzień Papieski
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Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy w Mińsku Mazowiec-
kim  uczestniczy w projekcie „Szkolna 
wymiana młodzieży” w  międzynarodo-
wej organizacji: Polsko Niemiecka Współ-
praca Młodzieży. Dzięki temu projektowi 
Szkoła nawiązała  współpracę ze Szkołą 
Zawodową z Magdeburga.

Program zakłada wspólne zajęcia kształ-
cenia zawodowego w branży informatycz-
no- samochodowej. Założeniem projektu 
jest budowa młodzieżowego przedsię-
biorstwa samochodowego w kooperacji 
polsko niemieckiej wykorzystując wie-
dzę, doświadczenie i umiejętności kadry 
dydaktycznej, uczniów oraz pracodaw-
ców.  Podstawowym językiem wykłado-
wym jest język angielski jak również ję-
zyk niemiecki i język polski. W związku  
z przedsięwzięciem w  październiku 
2012r. odbyła się pierwsza wizyta przy-
gotowawcza w Magdeburgu, podczas któ-
rej strony uzgodniły zakres wieloletniej 
współpracy. W spotkaniu uczestniczyli po 

 „Superbohaterowie” filmik 
uczniów SP Nr 2 im. Dąbrówki Uczniowie 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki  
w Mińsku Mazowieckim zapraszają do 
obejrzenia filmiku „Superbohaterowie” 
oraz udziału w akcji internetowej i gło-
sowania na nich.

stronnie polskiej 
nauczyciel języ-
ka niemieckiego p 
Tomasz Wróblew-
ski oraz dyrektor  
Zespołu  p Tomasz 
Płochocki, po stro-
nie niemieckiej 
dyrektor Szkoły, 
przedstawiciel sa-
morządu Miasta 
Magdeburg oraz 
nauczyciele odpo-
wiedzialni za re-
alizację projektu. 

Pierwsze wspólne zajęcia młodzie-
ży odbędą się w marcu 2013r w Szkole  
w Magdeburgu, natomiast na terenie 
naszego Zespołu zajęcia odbędą się  
w czerwcu 2013r. Program dofinansowa-
ny jest przez PNWM. Dzięki nawiązaniu 
ścisłej współpracy, przy udziale między-
narodowej organizacji PNWM nasz Zespół 

SUPERBOHATEROWIE

wpisał się w projekt „Szkoły w Europie”, 
w którym uczestniczą placówki oświato-
we  z Norwegii, Wielkiej Brytanii, Czech, 
Holandii i Belgii.

Pozdrawiamy
Społeczność szkolna Mechanika

fot. z arch. ZSZ nr2

 W piątek 19 października b. r. 
na terenie Przedszkola Miejskiego nr 2 
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Rodziny 
Nalazków 3  odbyło się Święto Ziemniaka. 
Przedsięwzięcie miało na celu zapoznanie 
dzieci z historią pojawienia się ziemniaka 
w Polsce, tradycją zbierania ziemniaków 
jesienią, rozwijanie pomysłowości oraz 
integracja środowiska lokalnego.
 Cała uroczystość poprzedzo-
na była zorganizowaniem konkursu dla 
dzieci i rodziców pt „Kukiełki ze świe-
żych owoców i warzyw”. Ze wszystkich 
prac urządzono barwną wystawę w holu 
przedszkola. Najciekawsze prace zostały 
wyróżnione nagrodami książkowymi i dy-
plomami, a każdy z uczestników konkur-
su otrzymał upominek zasponsorowany  
m. in. przez Wydawnictwo „Juka”.
 Imprezę prowadziła Pani Beata 
Osińska,   nauczycielka przedszkola prze-
brana za Ziemniaczaną Królewnę. Rado-
śnie powitała wszystkich i zaprosiła do 

wspólnej zabawy. 
Dzieci razem z ro-
dzicami i wycho-
wawczyniami brały 
udział w konkur-
sach m. in. obiera-
niu ziemniaków na 
czas, poszukiwaniu 
ukrytych ziem-
niaków, sztafeta  
z ziemniakiem oraz 
innych wesołych 
zabawach przy 
dźwiękach muzyki. 
Przedszkole ude-
korowano pracami 
dzieci wykonanymi różnymi technikami 
plastycznymi pod hasłem „Ziemniaki cu-
daki”.
 Na zakończenie tej radosnej 
uroczystości Panie z kuchni przedszkol-
nej przygotowały dla wszystkich chru-
piąc placki ziemniaczane i soki owocowe. 

Natomiast rodzice zadbali o słodkie co 
nieco.  Na twarzach zarówno dzieci jak  
i rodziców gościły uśmiechy i właśnie o to 
chodziło, aby wspólnie i radośnie spędzić 
czas w przedszkolu w blasku jesiennego 
słońca.

Tekst i fot. z arch PM Nr 2

 Oto adres, gdzie można obej-
rzeć filmik: http:// www.tescodlaszkol.
pl/v,1.dhtml?v=21120   
 Prosimy o głosowanie w dniach 
19 listopada – 17 grudnia 2012r.
Każdy głos jest bardzo ważny!!!!!!!!!!!!
 Dziennie można oddawać jeden 
głos z jednego komputera, jednego tele-
fonu komórkowego.

 DZIĘKUJEMY !!!!!!!!
Uczniowie SP Nr 2

Program Szkoła w Europie w Zespole Szkół Zawodowych 
nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim 

Święto Ziemniaka 
w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Mińsku Mazowieckim
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SPORT

 Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Mińsku Mazowieckim podjął się 
realizacji programu profilaktycznego pt.: 
„Z Delfinkiem WOPR-usiem jest bezpiecz-
nie”, którego inicjatorem jest Wodne 
Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe i NIVEA 
Polska Sp. z o.o. Program skierowany jest 
do dzieci w wieku przedszkolnym.
 Cel jest wyjątkowo ważny. Akcja 
ma nauczyć dzieci jak unikać zagrożeń, 
związanych z zabawami w wodzie. Właści-
we zachowania przed, w czasie i po kąpie-
li, przestrzeganie regulaminów korzysta-
nia z kąpielisk i pływalni oraz znajomość 
zasad bezpieczeństwa przyczyniają się do 
zmniejszania zagrożeń na obszarach wod-
nych i terenach przywodnych.
 W tym roku akcja objęła jedną 
grupę 6-latków z Przedszkola nr 2 w Miń-
sku Mazowieckim. W ramach akcji odbyło 
się 1 spotkanie instruktora Tomasza Ra-
domińskiego z rodzicami w przedszkolu, 
natomiast z samymi dziećmi przeprowa-
dzono 1 zajęcia w przedszkolu i 3 na ba-
senie w mińskim Aquaparku. Prowadzili je 
instruktorzy: Dominika Budzikur i Tomasz 
Radomiński.
 Ponieważ zajęcia z dziećmi od-
bywały się we wrześniu i październiku, 
największy nacisk położony został na 
zasady bezpiecznego zachowania się na 

21 października na kortach MOSiR przy  
ul. Wyszyńskiego 56 w Mińsku Mazo-
wieckim odbył się mecz tenisa ziemnego 
między reprezentacjami Mińska Mazo-
wieckiego i Garwolina. Było to pierwsze 
spotkanie w historii tych miast, ale sa-
dząc po opiniach naszych gości wyraża-
nych w trakcie oraz po meczu – nieostat-
nie.

 Obie drużyny liczyły po 11 teni-
sistów i zgodnie z wcześniejszą umową 
każdy zawodnik zagrał dwa pojedynki, 
choć zdarzały się odstępstwa od tej regu-
ły. W sumie rozegrano 21 meczów w więk-
szości zaciętych i wyrównanych. Wpływ 
na tak ciekawe współzawodnictwo miało 
skojarzenie zawodników według rankin-
gu tenisowego prowadzonego na kortach 
obu miast a także według wieku graczy.
Zawody zakończyły się po ośmiu godzi-
nach zdecydowanym zwycięstwem teni-
sistów z Mińska, co potwierdza wysoką 
klasę sportową kilkunastu naszych za-
wodników. Ostateczny rezultat należy 
uznać za obiektywny, ponieważ obie eki-
py wystąpiły w najsilniejszych składach – 
bez kilku z czołówki. 

Wyniki pojedynków – na pierwszym miej-
scu gracze z Garwolina.

Parzyszek Piotr – Marcinkowski Krzysztof  2-6
Wójcik Mirosław – Wasilonek Bogdan  6-4
Zieliński Daerek – Cudny Wiesław  4-6
Tylman Marek – Kalinowski Darek  1-6
Paśnicki Sławomir – Piątek Wojciech  3-6
Makowski Waldek -  Piotrowski Waldek  3-6
Wójcik Miroław – Cudny Wiesław  6-4
Kargol Mietek – Marcinkowski Krzysztof  7-6
Zieliński Darek  - Popis Jacek   6-4
Parzyszek Piotr – Piątek Wojciech  7-6
Tylman Marek -  Piotrowski Waldek   2-6
Pasnicki Sławek – Kalinowski Darek  3-6
Michalik Maciej – Przybysz Grzegorz  3-6

Kargol Mietek – Popis Jacek  6-3
Ruta Dominik – Kowalczyk Artur   6-7
Siwek Robert – Przybysz Grzegorz  4-6
Siwek Robert – Słodownik Cezary  0-6
Ruta Dominik – Siperk Marcin  4-6
Makowski Waldek – Kowalczyk Artur  6-4
Michalik Stefan – Słodownik Cezary  6-1
Siwek Robert – Lis Andrzej 2-6

Ostateczny rezultat meczu:  Garwolin – Mińsk 
Mazowiecki   7-14

pływalni, ale jednocześnie instruktorzy 
uczyli dzieci zasad bezpiecznej kąpieli  
„w ogóle”, także na wodach otwartych.
  Liczą na to, że w ramach pro-
gramu profilaktycznego „Z Delfinkiem 
WOPR-usiem jest bezpiecznie” u dzieci 
wykształcone zostały nawyki istotne pod-
czas pobytu i zabaw na obszarach wod-
nych i terenach przywodnych.
  Uroczystego zakończenia za-
jęć dzieci otrzymały z rąk Pana Dyrekto-
ra MOSiR Roberta Smugi okolicznościowe 
koszulki, dyplomy, pluszowe delfinki i sło-
dycze ufundowane przez WOPR i NIVEA. 
Dyrektor MOSiR liczy, że w kolejnym roku 
uda się objąć akcją kolejne grupy przed-
szkolaków z pozostałych mińskich przed-
szkoli.
 W listopadzie ruszyła nato-
miast kolejna akcja „JUŻ PŁYWAM 2012”. 
Obejmuje ona lekcje nauki pływania dla 
piętnastoosobowych grup dzieci, głównie  
z domów dziecka i ośrodków pomocy spo-
łecznej. Na pływalniach w całej Polsce 
odbywa się cykl szesnastu zajęć, w czasie, 
których pod okiem instruktorów WOPR 
dzieci uczą się pływać.
 Dowiadują się także, jak za-
chowywać się nad wodą i poznają pod-
stawowe znaki informacyjne stosowane 
na kąpieliskach otwartych. Instruktorzy 

„Z Delfinkiem WOPR-usiem jest bezpiecznie”

uczestniczący w akcji otrzymują do dys-
pozycji sprzęt niezbędny do nauki pływa-
nia oraz materiały edukacyjne do zajęć. 
Natomiast dzieci dostają komplet mate-
riałów takich jak: książeczki z naklejka-
mi, w których przedstawiony jest świat 
bezpiecznych wakacji nad wodą.
 Zakończenie akcji na naszej pły-
walni planowane jest na 4 grudnia 2012 r.

MECZ TENISOWY Z GARWOLINEM

IM
PREZY M

O
SiR
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V miejsce Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim 
w Turnieju Orlik o Puchar Premiera Donalda Tuska

W dniu 21 października 2012 w Aquaparku 
Miejskim przy ul. Wyszyńskiego 56 w Mińsku 
Mazowieckim ponad 140 zawodników wzięło 
udział w 1 rundzie III Grand Prix Mińska Mazo-
wieckiego w pływaniu.
Reprezentanci klubów:
• Delfin Legionowo
• UKS MG-Sports
• Huragan Międzyrzecz Podlaski
• UKS Ósemka Siedlce
• UŚKS Ostrołęka
• UKS Wilanowia Warszawa
• Delfin Miętne
• MOS Wola Warszawa
• UKS Wiktoria Józefów
• UKS Meduza Warszawa
• KS Barakuda Mińsk Mazowiecki
oraz zawodnicy niezrzeszeni rywalizowali ze 
sobą z podziałem na dziewczęta i chłopców 
w kategoriach wiekowych na poszczególnych 
dystansach:
I – 2003-2005 (25 m stylem dowolnym, klasycz-
nym, grzbietowym, 50 m stylem dowolnym)
II – 2000-2002 (50m stylem dowolnym klasycz-
nym, grzbietowym, motylkowym, 100m stylem 
dowolnym, zmiennym)
III – 1997-1999 (50 m stylem dowolnym, kla-
sycznym, grzbietowym, motylkowym, 100m 
dowolnym, zmiennym)

IV – 1994 – 1996 (50 m stylem dowolnym, mo-
tylkowym, 100 m stylem dowolnym, klasycz-
nym, grzbietowym, zmiennym)
Warto dodać, iż w czasie 4 godzinnych zmagań, 
przeprowadzono prawie 90 serii wyścigów, co 
przy 140 startujących zawodnikach dało liczbę 
422 osobostartów.
 Zawody stały na bardzo dobrym 
poziomie sportowym, czego wynikiem jest 
uzyskanie wielu rekordów życiowych przez 

zawodników. Szczegółowe wyniki można obej-
rzeć na www.mosir.org.pl
 Dzieci  za miejsca 1-6 zostały nagro-
dzone pamiątkowymi dyplomami, które wrę-
czał Dyrektor MOSiR Robert Smuga oraz Prezes 
KS Barakuda Jacek Rudzki.
 Organizatorzy serdecznie dziękują 
za tak liczny udział w zawodach trenerom, 
opiekunom i licznie zgromadzonej w niedziel-
ne popołudnie publiczności.

Grand Prix w pływaniu

W sobotę 6 października 2012 w Gosty-
ninie odbył się finał wojewódzki Turnieju 
Orlik o Puchar Premiera Donalda Tuska. 
Wzięły w nim udział najlepsze w woje-
wództwie mazowieckim drużyny piłkar-
skie. Wśród finalistów znaleźli się chłop-
cy reprezentujący Szkołę Podstawową nr 
5 w Mińsku Mazowieckim. Rozegrali oni 
spotkania w grupie z reprezentacjami Sie-
dlec, UKS Korona Szydłowiec i Mokotów 
Kazimierzowska – Młode Orły Warszawa. 
W wyniku rozgrywek w całym turnieju na-
sza szkoła  zajęła V miejsce. Niewątpliwie 
pozycja ta jest wielkim sukcesem  chłop-
ców,  którzy udowodnili, że Orlik w Piątce 
bardzo dobrze służy rozwijaniu młodych 
talentów piłkarskich. Wszyscy uczestnicy 
finału otrzymali stroje sportowe, a  dy-
plomy indywidualne zostały wręczone na 
uroczystym apelu przez dyrektora szkoły. 

W PIĄTEK 19 PAŹDZIERNIKA NA TE-
RENIE NASZEJ SZKOŁY ODBYŁO SIĘ  
„JESIENNE SPOTKANIE Z FITNESS  
I ZDROWYM STYLEM ŻYCIA”.

WSZYSCY BYLIŚMY BARDZO MILE ZA-
OSKOCZENI FREKWENCJĄ OBECNYCH, 
KTÓRZY NAS NIE ZAWIEDLI. NASZE 
UCZENNICE I ICH MAMY MIAŁY NIEPO-
WTARZALNA OKAZJĘ STAWIENIA CZOŁA 
WŁASNYM SŁABOŚCIOM I SPRÓBOWANIA 
SIŁ W ZAJĘCIACH FITNESS, KTÓRE PRO-
WADZONE BYŁY NASZE NAUCZYCIELKI: 
P. MARTĘ ŁUNIEWSKĄ I P. AGNIESZKĘ 
BARTNICKĄ-MAGUZĘ ORAZ INSTRUKTOR-
KI FITNESS. NIE BYŁO ŁATWO. TEMPO 
NARZUCONE PRZEZ PROWADZĄCE ODBIE-
RAŁO DECH W PIERSIACH, ALE NIKT SIĘ 

NIE PODDAŁ. NA NAJWYTRWALSZYCH CZEKAŁY NA-
GRODY UFUNDOWANE PRZEZ NASZYCH SPONSORÓW: 
NATUR HOUSE I KASMIN. DO WYGRANIA BYŁY KOSME-
TYKI, MASAŻE ORAZ DARMOWE KARNETY NA ZAJĘCIA 
SPORTOWE. NA NAJODWAŻNIEJSZE UCZESTNICZKI 
CZEKAŁY PANIE BADAJĄCE TKANKĘ TŁUSZCZOWĄ. 
BADANIE CIESZYŁO SIE OGROMNĄ POPULARNOŚCIĄ. 
DZIĘKI UPRZEJMOŚCI PANA DOKTORA ZAWADKI MIE-
LIŚMY RÓWNIEŻ MOŻLIWOŚĆ ZDOBYCIA INFORMACJI 
NA TEMAT OTYŁOŚCI, SPOSOBÓW WALCZENIA Z NIĄ 
ORAZ SKUTKÓW POSIADANIA NADPLANOWYCH KILO-
GRAMÓW. 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY WYTRWA-
ŁOŚCI,  ZWYCIĘZCOM GRATULUJEMY SZCZĘŚCIA  
I ŻYCZYMY POWODZENIA NA ZDROWEJ, WOLNEJ OD 
OTYŁOŚCI ŚCIEŻCE ŻYCIA.

tekst i foto: GM Nr 3

„JESIENNE SPOTKANIE Z FITNESS I ZDROWYM STYLEM ŻYCIA”

Agata Szuba 
fot. z arch. MOSiR

tekst i foto: SP Nr 5
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Grupy młodzieżowe MOSiR 
Mińsk Mazowiecki 
 Do rundy jesiennej sezonu 
2012/2013 w piłce nożnej Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji zgłosił 4 drużyny 
młodzieżowe. Awans do lig mazowiec-
kich w poprzednim sezonie wywalczyły 
rocznik 1996 prowadzony przez trene-
ra Alana Grabka oraz 1999 trenowany 
przez Roberta Stelmacha. Oprócz tych 
2 grup, do rozgrywek przystąpił rocznik 
1997 trenera Tomasza Rokity i najmłod-
si adepci piłki nożnej urodzeni w roku 
2003 i 2004. Naszą najmłodszą grupę od 
początku roku prowadzi Robert Gójski. 
Runda jesienna sezonu 2012/2013 naj-
lepiej wyszła najstarszym zawodnikom 
MOSiR, 1996 którzy po zakończeniu run-
dy z dorobkiem 25 pkt zajmują dobre 3 
miejsce w II Mazowieckiej Lidze Juniorów 
U-17. Podopieczni Tomasza Rokity przed 
ostatnim meczem tej rundy zajmują 5 
lokatę w Mazowieckiej Lidze Juniorów 
Młodszych. Drużyna trenera Roberta 
Stelmacha po niezbyt udanym początku 
w Mazowieckiej Lidze Trampkarzy  U-14 
na ostatnie mecze złapała wiatr w żagle  

i zwyciężyła w kolejnych 3 meczach. Na 
koniec rundy MOSiR 1999 uplasował się 
na 9 pozycji w swojej lidze. Najliczniej-
szą grupą piłkarską MOSiR jest rocznik 
2003/2004. Na zajęcia uczęszcza ponad 
30 chłopców, więc trener Robert Gójski 
postanowił do rozgrywek zgłosić 2 druży-
ny. Rocznik 2003 gra w Siedleckiej Lidze 
Orlików 2002 a rok młodsi chłopcy roz-
grywają swoje spotkania w Siedleckiej 
Lidze Orlików 2003. Warto dodać, że pod-
opieczni trenera Gójskiego grają w lidze 
z chłopcami o rok starszymi od siebie. 
Orliki 2003 w swojej lidze z dorobkiem 
10 pkt. zajmują 3 miejsce natomiast rok 
starsi zawodnicy grający w Siedleckiej Li-
dze Orlików 2002 na koniec rundy zajmują 
6 lokatę z dorobkiem 9 pkt. Warto dodać, 
że dla zawodników Roberta Gójskiego jest 
to pierwszy sezon w profesjonalnej lidze.
 Po wyczerpującej rundzie je-
siennej młodych piłkarzy czeka teraz od-
poczynek. Treningi zostaną wznowione   
w styczniu i lutym. Wszystkie grupy MO-
SiR do rundy wiosennej będą się przy-
gotowywać na obiektach MOSiR Mińsk  
Mazowiecki oraz w salach gimnastycznych 
w mińskich szkół. 

W niu 17 października 2012 w sali sporto-
wej MOSiR przy ul. Sportowej 1 w Mińsku 
Mazowieckim odbyły się „Indywidualne  
i Drużynowe Mistrzostwa Mińska Mazo-
wieckiego Szkół Podstawowych w warca-
bach 64-polowych”.

W Mistrzostwach udział wzięli reprezentanci 
Szkoły Podstawowej nr 2, 5 oraz Zespołu Szkół 
Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim, którzy 
rywalizowali w 4 kat. pośród których najlepsi 
okazali się :
• Dziewczęta z klas I-III
1. Amelia Karwat SP I
2. Julia Wasilewska SP I
3. Ewa Trąbińska SP V
• Chłopcy z klas I-III
1. Michał Pióro SP I
2. Jakub Santorek SP V
3. Igor Bezłada SP V
• Dziewczęta z klas IV-VI
1. Magdalena Gańko SP V
2. Martyna Litawa SP II
3. Katarzyna Leszczyńska SP V
• Chłopcy z klas IV-VI
1. Mateusz Nowicki SP V
2. Filip Zieliński SP I
3. Kacper Skup SP II
Zwycięzcy w klasyfikacji indywidualnej zostai 
nagrodzeni przez Dyrektora MOSiR Pana Rober-
ta Smugę pucharami, medalami i dyplomami, 
a każdy uczestnik otrzymał pamiątkowy medal 
za udział. 

W klasyfikacji drużynowej puchar za za-
szczytne pierwsze miejsce po raz kolejny 
przypadł Szkole Podstawowej nr 5 im. J. 
Wybickiego, która będzie reprezentować 
nasze miasto na „III Drużynowych i Indy-
widualnych Mistrzostwach Szkół Podsta-
wowych Województwa Mazowieckiego  
w warcabach klasycznych 64 -  polo-
wych”. Drugie miejsce zajęli zawodnicy 
z Zespołu Szkół Miejskich nr 1, a trzecie 
Szkoła Podstawowa nr 2. Miłym akcentem 
Mistrzostw był słodki poczęstunek dla 
dzieci, który z pewnością uatrakcyjnił je-
sienną rywalizację. 

Podczas Mistrzostw panowała bardzo miła 
atmosfera, gry odbywały się w duchu za-
sad fair play a liczny udział i zaintereso-
wanie zawodników z pewnością zaowo-
cuje kolejnym planowanym na marzec 
następnego roku spotkaniem. Pracownicy 
MOSiR pragną serdecznie podziękować 
Panu Łukaszowi Kosobudzkiemu, który był 
sędzią głównym zawodów.

WARCABOWE 
MISTRZOSTWA

SPORT
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URZĄD MIASTA  MIŃSK MAZOWIECKI
Godziny pracy Urzędu Miasta: 

w poniedziałki, wtorki i czwartki 
w godz. od 8.00 do 16.00, 

w środy w godz. od 8.00 do 17.00 
w piątki w godz. od 8.00 do 15.00 

Kasa Urzędu Miasta czynna jest:
w poniedziałki, wtorki i czwartki 

w godz. od 8.00 do 15.15 
w środy w godz. od 8.00 do 16.15 
w piątki w godz. od 8.00 do 14.15

Informacje z PTTK
Z różnych stron Polski 16 października 
2012r. zjechali  nauczyciele do Minister-
stwa Edukacji Narodowej w Warszawie na 
uroczyste wręczenie tytułu i medalu PTTK 
Nauczyciel Kraju Ojczystego.
 Nauczyciele odebrali podziękowa-
nia za lata pracy z młodzieżą i dla młodzie-
ży.  Poświęcali i nadaj poświęcają swój czas  
i energię, by zapoznawać i prowadzić młodzież 
najciekawszymi ścieżkami krajoznawczo-tury-
stycznymi po  kraju. Wielu z nich to już na-
uczyciele emerytowani, ale prawie wszyscy 
nadal wiodą młodzież na spotkania z Naturą, 
uczą odkrywania kraju ojczystego, mądrego 
wędrowania i odpowiedniego zachowania na 
szlaku. Spotkanie w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej było wyrazem  docenienia tej nie-
codziennej, ale niezwykle  pięknej i ważnej 
roli nauczycieli w otwieraniu młodych osób  
na  małe ojczyzny, na mądre poznawanie kraju 
ojczystego.
 W tym roku zaszczytny tytuł Nauczy-
ciela Kraju Ojczystego przyznano 46 osobom.  
Wśród nagrodzonych jest  Joanna Janicka, 
na co dzień nauczyciel języka polskiego , or-
ganizatorka Ogólnopolskich  Konkursów Kra-
somówczych w powiatach wschodniego Ma-
zowsza, autorka wielu publikacji o tematyce 
regionalnej, Prezes  Oddziału PTTK w Mińsku 
Mazowieckim.
 http://mlodziez.pttk.pl/o-was/
opiekunowie/wyroznienia/321-nauczyciele-
kraju-ojczystego-po-raz-wtory
 

W słońcu i na wietrze 
- kwesta 1 listopada
 Aktor Stanisław Górka, repre-
zentanci władz samorządowych, dyrek-
torzy szkół z powiatu mińskiego, przed-
stawiciele organizacji pozarządowych, 
sympatycy Towarzystwa Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego i sami członkowie Towa-
rzystwa wzięli udział w XI Społecznej 
Kweście na Rzecz Ratowania Zabytkowych 
Nagrobków. 
 Celem tegorocznego przedsię-
wzięcia, mającego miejsce w czwartek 
1 listopada na cmentarzu parafialnym i 
komunalnym w Mińsku Mazowieckim, było 
zebranie pieniędzy, dzięki którym zosta-
nie odnowiony przepiękny pomnik na-
grobny członków rodziny Ostaszewskich. 
Ośmiogodzinna zbiórka środków finanso-
wych przyniosła wymierny efekt w postaci 
zebrania kwoty 13 371, 34 złotych. War-
to podkreślić, że każda osoba wrzucają-
ca monety lub banknoty do kwestarskich 
puszek otrzymywała folder prezentujący 

zdjęcia lotnicze nekro-
polii, wykonane przez  
2 Grupę Poszukiwaw-
czo-Ratowniczą z Miń-
ska Mazowieckiego.  
W jego treści można 
również znaleźć in-
formacje o ubiegło-
rocznych rezultatach 
kwesty i bieżącym wy-
datkowaniu środków 
pieniężnych. Przypo-
mnijmy, że ich zaan-
gażowanie pozwoliło 
na odrestaurowanie 
nagrobków pierwszego 
powojennego starosty 
powiatu mińskiego Juliana Grobelnego 
i Aleksandra Edwarda Skrzyszowskiego. 
Odnowienie pierwszego z wymienionych 
obiektów było przede wszystkim możliwe, 
dzięki współfinansowaniu tego zadania ze 
środków pozyskanych przez TPMM z Po-
wiatu Mińskiego. Organizatorzy społecz-
nej kwesty serdecznie dziękują wszystkim 

osobom zaangażowanym bezpośrednio  
w czwartkowe przedsięwzięcie, przebie-
gające w zmiennych warunkach atmos-
ferycznych. Osobom przekazującym pie-
niądze i kwestarzom należą się zasłużone 
słowa uznania.

T. Adamczak
M. Culek


