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	 222	 lata	 temu	 Sejm	 RP	 uchwalił	 Konstytucję	 3	 Maja.	
Była	 to	 Konstytucja	 przełomowa,	 która	 znosiła	 liberum	 veto		
i	 wzmacniała	 władzę	 wykonawczą.	 Mińsk	 Mazowiecki	 tradycyj-
nie	uczcił	rocznicę	uchwalenia	Konstytucji	3	Maja	uroczystą	Mszą	
Świętą,	defiladą	oraz	dodatkowo	w	tym	roku	koncertem	Orkiestry	
Kameralnej	MSA.
	 Poniżej	zamieszczamy	przemówienie	Burmistrza	Miasta	
Marcina	Jakubowskiego	wygłoszone	podczas	Obchodów	Uchwalenia		
Konstytucji	3	Maja.	
 

„Wielce Szanowni Państwo, 
Drodzy Mińszczanie,
 Gromadzimy się dzisiaj przy pomniku Konstytucji 3 Maja, gdzie sprowadziły 
nas dążenia naszych przodków do naprawy ówczesnego państwa polskiego, do walki 
o wolność, równość i braterstwo. To właśnie w Polsce 3 maja 1791 roku uchwalono 
pierwszą w Europie i drugą na świecie Konstytucję. Dokument ten, będący dziełem 
Sejmu Czteroletniego, ukazywał Polskę jako kraj oświecony i nowoczesny, a zarazem 
stabilizował podstawy państwa, na tyle, na ile można było to wówczas uczynić. Nie 
dane było Polakom długo cieszyć się nowymi prawami. Z kart historii znamy dalsze 
dzieje naszego narodu – trudne i bolesne z krwią przelaną w imię odzyskania niepod-
ległości. Jednak dzień uchwalenia Konstytucji to zawsze święto piękne i radosne. 
Święto, które pobudza nas do refleksji nad wartościami, jakie winniśmy czerpać z do-
świadczenia naszych przodków. Tych, którzy chcąc zadbać o dobro wszystkich, chcąc 
zaopiekować się słabszymi, porzucając cynizm i niczym niepodyktowaną zawiść, dąży-
li do ustanowienia takiego prawa, które nie tylko nałoży na nas obowiązki, ale też da 
wszystkim równe i niezbywalne prawa. Stanowiąc prawo na każdym szczeblu władzy, 
winniśmy szanować przeszłość i jednocześnie z nadzieją spoglądać w przyszłość, ma-
jąc przy tym ufność w młodsze pokolenia, które biorą z nas przykład.
 
 Każdy z nas ma prawo do osobistego przeżywania emocji, jakie budzi w nas 
słowo „patriotyzm”, ale w takim dniu, jak dzisiejszy zadajmy sobie pytanie czy po-
trafimy kochać naszą Ojczyznę bez względu na wszystko. Czy potrafimy wznieść się 
ponad nasze osobiste poglądy, urazy, sympatie i antypatie? Musimy mieć świadomość 
że miłość do naszej Ojczyzny to też miłość i szacunek okazywany innym, to nie tylko 
cześć dla symboli narodowych, pamięć dla bohaterów i uczestnictwo w uroczysto-
ściach. Bez tych elementów oczywiście trudno byłoby mówić o patriotyzmie, ale czy 
jest prawdziwym Polakiem ten kto opluwa drugiego Polaka? Czy zasługuje na miano 
patrioty ten, który wzgardza osobami innej narodowości, bądź dyskryminuje ludzi ze 
względu na ich wyznanie religijne, czy poglądy polityczne?
 
 Jak pisał Bolesław Prus: „Prawdziwy patriotyzm nie tylko polega na tym, 
ażeby kochać jakąś idealną ojczyznę, ale - ażeby kochać, badać i pracować dla real-
nych składników tej ojczyzny, którymi są ziemia, społeczeństwo, ludzie i wszelkie ich 
bogactwa.”
 
 Zwiastując naprawę Państwa, uchwalona 222 lata temu Konstytucja pokaza-
ła Polakom, że mimo politycznych podziałów i czasem różnych idei, można wspólnie 
szukać drogi do zrozumienia wzajemnych racji, przezwyciężać uprzedzenia w imię 
pokrzepienia serc i troski o wspólne dobro.

 
Prowadząc dyskusje i spory, 
tak charakterystyczne i na-
turalne w demokratycznym 
ustroju, pamiętajmy o gra-
nicy, która oddziela nas od 
tego momentu, kiedy już nic 
wspólnie zbudować się na da. 
Granicy tej przekroczyć nam 
nie wolno! Tego też uczy nas 
bogata historia naszego na-
rodu”.



4 MIM maj 2013www.minsk-maz.pl

Z	ŻYCIA	MIASTA

W sobotę 6 kwietnia 2013 r. w Hali Spor-
towej ZSM nr 1 miał miejsce wspólny 
koncert Orkiestry z North Thurston High 
School z Lacey, USA i Orkiestry Dętej Mia-
sta Mińsk Mazowiecki. Koncert prowadzi-
ła Pani Agnieszka Celej  oraz Pan Marcin 
Ślązak, dyrygent mińskiej orkiestry.

Wszystkich licznie zgromadzonych gości 
powitał Burmistrz Miasta Marcin Jaku-
bowski, który m.in. przybliżył historię 
dotychczasowej współpracy między Miń-
skiem Mazowieckim a Lacey:  

„Współpraca pomiędzy Mińskiem Mazo-
wieckim a Lacey datowana jest od roku 
2005, kiedy to zawarte zostało Porozu-
mienie Miast Siostrzanych. Podstawowym 
filarem tej współpracy jest „szkoła bez 
granic”. Program ten skierowany jest do 
młodzieży ponadgimnazjalnej i pozwa-
la naszym uczniom uczestniczyć co roku  
w wymianie międzyszkolnej, korzystając 
z gościnności rodzin z Mińska Mazowiec-
kiego i Lacey, poznawać kulturę i obycza-
je naszych krajów.

4 lata temu po raz pierwszy mieliśmy 
przyjemność gościć Orkiestrę z North 
Thurston High School z Lacey, która swo-
im występem oczarowała mińską publicz-
ność. Emocji sportowych dostarczała nam 
grupa amerykańskich pływaków startują-
cych w Międzynarodowych Zawodach Pły-
wackich w Mińsku Mazowieckim.

W tym roku po raz drugi organizować 
będziemy projekt „Business Week”, tj. 
warsztaty z przedsiębiorczości , który 
poprowadzą amerykańscy managerowie 
z Boeinga i innych firm Stanu Washing-
ton.”

Dzisiejszego wieczoru wszyscy będzie-
my mogli zobaczyć i usłyszeć, jak moż-
na stworzyć pełną harmonię pomiędzy 
społecznościami, które żyją oddalone od 
siebie wiele tysięcy kilometrów. Jak wi-
dać odległość ta nie przeszkadza nam we 
wspólnym tworzeniu wielkich projektów 
i budowaniu trwałej przyjaźni.

Wszystkie te przedsięwzięcia możliwe są 
dzięki ciężkiej pracy wielu, wielu osób, 
które zupełnie bezinteresownie z wiel-
kim zaangażowaniem i pasją od kilku lat 
inicjują i organizują wspomniane przeze 
mnie projekty”.

Burmistrz złożył wyrazy głębokiego sza-
cunku i podziękowania dla wszystkich 
członków Stowarzyszenia Mila wraz  
z przewodniczącą Dorotą Anuszewską. 
Stwierdził jednoznacznie, iż bez zaanga-
żowania członków Mili współpraca z Lacey 
w takim wymiarze jak obecnie mogłaby  
w ogóle nie zaistnieć.

Burmistrz Marcin Jakubowski gorąco po-
dziękował rodzinom goszczącym młodzież 
amerykańską i podkreślił, że taka Polska 
gościnność i bezinteresowność ze strony 
rodzin tworzy bardzo pozytywny wizeru-
nek naszego miasta, który dostrzegany 
jest nawet w odległej Ameryce. Wyrazy 
najwyższego uznania i serdeczne podzię-
kowania Burmistrz przesłał również za 
ocean do Lacey Sister City Associations 
oraz dla jej prezydenta Pana Jacka Anu-
szewskiego.

7 kwietnia wieczorem orkiestra 
z Lacey zagrała również oddziel-
ny koncert dla mieszkańców miasta  
w kosciele p.w. NNMP.  Koncert dostarczył  
wszystkim wiele pozytywnych wrażeń 
i  został nagrodzony  gromkimi brawami.

Młodzieżowa Orkiestra Dęta z North Thur-
ston High School w Lacey przyleciała do 

Polski i zwiedzała nasz kraj na własny 
koszt. Stowarzyszenie „MiLA” przy współ-
pracy z Miastem zorganizowało czas wolny, 
w trakcie którego amerykańska młodzież 
mogła zwiedzić Muzeum 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich z wysłuchaniem prelekcji dy-
rektora Leszka Celeja oraz uczestniczyć 
w specjalnie przygotowanych lekcjach  
w mińskich gimnazjach.

W czwartkowe popołudnie 11 kwietnia  
w Zespole Szkół Miejskich Nr 1 oficjalnie 
pożegnaliśmy młodzieżową orkiestrę dętą 
z Lacey. Amerykańscy goście zebrali się 
w sali Zespołu wraz z członkami polskich 
rodzin goszczących. W swoim wystąpie-
niu Burmistrz Marcin Jakubowski wyraził 
nadzieję, że wycieczka do Mińska Mazo-
wieckiego na zawsze pozostanie w pamięci 
członków orkiestry i że zechcą odwiedzić 
nas ponownie. Na pamiątkę pobytu w na-
szym mieście młodzież z Lacey i ich opie-
kunowie otrzymali albumy o Mińsku, drob-
ne gadżety, ale przede wszystkim reportaż 
filmowy relacjonujący zarówno koncerty, 
jak i atrakcje przygotowane dla nich przez 
mińszczan. (red)

fot. z arch. UM MM

Wizyta Orkiestry z North Thurston High School z Lacey, USA 
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W niedzielę (14.04.2013) po raz pierw-
szy odbył się w Mińsku Mazowieckim 
Marsz Pamięci: Katyń 1940-2013. Głów-
nym organizatorem uroczystości był  
Hufiec Związku Harcerstwa Polskiego 
,,Mazowsze”.

O godzinie jedenastej marsz ruszył spod 
krzyża ku czci Żołnierzy Armii Krajowej 
Obwodu „Mewa” przy stacji PKP, aby 
następnie złożyć hołd po dębem pamię-
ci ofiar Katynia na terenie Szkoły Sa-
lezjańskiej, stamtąd ulicą Kościuszki  
i Warszawską ruszył w stronę kamie-
nia upamiętniającego ofiary katastrofy  
w Smoleńsku,  m.in. harcmistrza Ry-
szarda Kaczorowskiego, który  za swo-
ją działalność harcerską skazany był na 
kare śmierci w 1941 roku.  Spod obeli-
sku, marsz powędrował dalej pod Pomnik 
niepodległości na Starym Rynku, gdzie 
przemówienie wygłosił pan Arkadiusz 
Łukasiak. W uroczystościach, poza przed-

stawicielami harcerstwa, udział wzię-
ła grupa rekonstrukcyjna Towarzystwa 
Przyjaciół 7 Pułku Ułanów Lubelskich, 
przedstawiciele Narodowego Mińska Ma-
zowieckiego oraz inni mieszkańcy Mińska 
Mazowieckiego.

- Dla mnie jako harcerza bardzo ważne 
jest okazywanie szacun-
ku poległym za wolną oj-
czyznę, szczególnie tym,  
o których pamięć przez 
lata musiała tkwić gdzieś  
w ukryciu. Chcemy poka-
zać mińszczanom,  że pa-
mięć o przeszłości to nie 
tylko nudne apele i wie-
logodzinne przemowy pod 
pomnikami. Pragniemy, 
aby każdy mógł włączyć 
się aktywnie w czczenie 
pamięci o bohaterach  na-
szej historii. Mam nadzie-

je, że za rok na marsz przyjdzie jeszcze 
więcej osób,  i że nie będzie to jedyna 
taka uroczystość w naszym mieście. Pra-
gnę również gorąco podziękować tym,  
którzy  włączyli się w naszą inicjatywę, 
bo bez nich byłoby to niemożliwe – mówi 
harcmistrz Marcin Szczepański, komen-
dant Hufca ZHP ,,Mazowsze”.

trop. K. Roguska
fot. z arch. ZHP

 W piątkowy wieczór 12 kwietnia 
2013 roku na skwerze przy rondzie genera-
ła Hallera obejrzeliśmy spektakl Impresje 
katyńskie przygotowany przez uczniów, 
absolwentów i nauczycieli Gimnazjum 
Miejskiego nr 1 im. Gen. Władysława An-
dersa w Mińsku Mazowieckim z okazji 73. 
rocznicy zbrodni katyńskiej. Z tej też oka-
zji uczestnicy niecodziennego spotkania 
otrzymali specjalny numer Gim-zetki – na-
szej gazetki szkolnej.
 Są wydarzenia w życiu polskie-
go narodu, których rocznice obchodzimy  
w sposób szczególny. Wśród nich znajduje 
się to, co dokonało się siedemdziesiąt trzy 
lata temu w lesie katyńskim.
 Sprawa katyńska budziła i nadal 
budzi ogromne emocje. Dla władzy ludo-
wej była groźna i niebezpieczna, ponie-
waż podważała fundamenty „współpracy”  
z ZSRR, stąd zasłona milczenia przez wiele 
powojennych lat. Po 1980 roku mówienie  
o Katyniu stało się jednym z wyznaczników 
wolności i niezawisłości. Poznajemy katyń-
ską prawdę, słuchamy niemych świadków 
historii poprzez to, co po nich zostało:  
listy, zapiski, wspomnienia bliskich. Mo-
żemy oddać im hołd, przekazując pamięć  

o losach polskich oficerów 
następnym pokoleniom.
            Rocznica skła-
nia do zastanowienia się, 
czy wszyscy rozumiemy 
sens takich uroczystości, 
na ile świadomie w nich 
uczestniczymy, czy nasz 
udział wynika z poczucia 
obowiązku, zademonstro-
wania swojej obecności na 
forum społeczności lokal-
nej, czy też odczuwamy 
głęboką potrzebę refleksji 
i zadumy nad przeszłością.
            Budujące jest to, że większości 
młodzieży znane są okoliczności śmierci 
polskich jeńców wojennych w ZSRR. Prze-
prowadzona wśród gimnazjalistów ankieta 
jednoznacznie pokazała dobrą znajomość 
losów Polaków w czasie II wojny świato-
wej.
            Uroczystość upamiętnienia zamor-
dowanych Polaków przygotowana przez 
uczniów Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. 
Gen. Władysława Andersa została oparta 
na autentycznych listach i notatkach pol-
skich oficerów wywiezionych do Ostaszko-

wa, Starobielska, Kozielska 
i innych obozów na terenie 
ZSRR. W programie wy-
korzystano poezję: Piero 
Onifianiego, Kazimiery  
Iłłakowiczówny, Alicji Pa-
tey-Grabowskiej i Kazi-
mierza Wierzyńskiego oraz 
utwory muzyczne – Horyt-
nicy, Tomasza Struzika, 
Andrzeja Kołakowskiego, 
Lecha Makowieckiego.

Zagrali i zaśpiewali dla nas:
Karina Sobotka – śpiew, gitara, pianino,
Aleksandra Derlatka – pianino,
Wiktoria Pereyma – pianino,
Tomasz Osica – śpiew, perkusja,
Jakub Araszkiewicz – gitara,
Grzegorz  Ulman – gitara,
Jakub Osica (absolwent GM1) – śpiew.
Recytowali:
Kamil Garbacz, Karol Kurek i Karol Wyszyński, 
Jakub Jurek, Damian Kaczmarek, Karol Koło-
dziejczyk, Kamil Kulewski, Tomasz Michalski, 
Piotr Wronka i Jakub Piasecki.
Obsługą techniczną zajęli się uczniowie:
Rafał Kowalczyk, Damian Szubiński, Rafał Nie-
działek, Bartłomiej Banasiak, Adrian Zadrożny, 
Kamil Miszkurka, Wojciech Widłaś, Kamil Starę-
ga, Kacper Nowakowski, Maciej Bałka, Kamila 
Gryz, Magdalena Trąbińska, Magdalena Nowak, 
Marta Raubo, Marta Górnik, Patrycja Kościołko, 
Joanna Duszyńska, Magdalena Płusa, Cezary 
Ryżko, Marta Celej (absolwentka GM1).
 Dziękujemy wszystkim, którzy 
udzielili nam pomocy podczas realizacji 
uroczystości, szczególnie Panu Leszkowi 
Celejowi, Dyrektorowi Muzeum Ziemi Miń-
skiej w Mińsku Mazowieckim, pomysłodaw-
cy projektu.

Magdalena Dąbrowa i Małgorzata Roguska
GM1

Impresje katyńskie

Marsz Pamięci: Katyń 1940-2013
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Tytuł Honorowego Obywatela Miasta 
Mińsk Mazowiecki przyznano Władysła-
wowi Rudzińskiemu na mocy Uchwały 
Rady Miejskiej Nr XIV/80/91 z dnia 29 
maja 1991 roku.

Podczas nabożeństwa żałobnego związa-
na z rodziną zmarłego aktorka Maja Ko-
morowska podkreśliła jak wielką dobroć 
i szlachetność wyniósł z wielowiekowych 
tradycji rodzinnych ś.p. Władysław Ru-
dziński oraz podziękowała za obecność 
przedstawicieli Miasta, kierując ukłon  
w stronę sztandaru Miasta Mińsk Mazo-
wiecki. Kondolencje w imieniu Burmi-
strza Marcina Jakubowskiego złożyła 
najbliższym zmarłego Alicja Cichoń, 
która jeszcze jesienią ubiegłego roku 
miała zaszczyt osobiście składać życze-
nia Władysławowi Rudzińskiemu z okazji 
jubileuszu 90. urodzin. Niestety nikt nie 
sądził, że będzie to ostatnia rozmowa  
z Honorowym Obywatelem Miasta Mińsk 
Mazowiecki.

Władysław Rudziński zmarł w Warszawie 
9 kwietnia b.r. Spoczął obok swej małżon-
ki na Cmentarzu Wojskowym na Powąz-
kach. (red)

W czwartek 11 kwietnia przedstawiciele 
Miasta na czele z dyrektorem Muzeum 
Ziemi Mińskiej Leszkiem Celejem uczest-
niczyli w ostatniej drodze Pana Władysła-
wa Rudzińskiego Honorowego Obywatela 
Miasta Mińsk Mazowiecki.

Władysław Rudno-Rudziński h. Prus III był 
potomkiem właścicieli ziem mińskich. 
Zawdzięczamy mu publikację obszerne-
go dzieła dotyczącego właścicieli Miasta, 
poprzedzoną żmudnymi i wieloletnimi 
badaniami historycznymi. Spokrewniony 
z tak znanymi postaciami z kart polskiej 
historii, jak malarze Maria Dulębianka  
i Józef Mehoffer, czy minister dla Galicji 
Władysław Dulęba. Władysław Rudziński 
był żołnierzem Armii Krajowej (pseudo-
nim „Jastrząb”), absolwentem Szkoły 
Podchorążych Dywizjonu 1806 I Pułku 
Strzelców Konnych w Warszawie. Brał 
czynny udział w Powstaniu Warszawskim 
w Kompanii Szturmowej „Stefan” IV Re-
jonu AK Warszawa-Śródmieście. Za zasłu-
gi w czasie II wojny światowej odznaczo-
ny został Krzyżem Walecznych, Krzyżem 
Armii Krajowej, Krzyżem Powstańczym, 
Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia 
Polski.

Pogrzeb Honorowego Obywatela Miasta

Trzecia rocznica tragedii smoleńskiej - 10 kwietnia 2013 
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Królewski Order Świętego Stanisława Bi-
skupa Męczennika ustanowiony został  7 
maja 1765 roku przez Króla Stanisława 
Augusta Poniatowskiego. Po upadku po-
wstania listopadowego władze carskie 
zdeprecjonowały Order i dopiero w 1979 
roku restytuowany przeżywa obecnie 
swój renesans. Celem Orderu jest m.in. 
rozpowszechnianie i propagowanie dzia-
łalności charytatywnej, pomoc ludziom 
pokrzywdzonym, kreowanie wartości  
i tradycji rodzinnych. 
 Mając na uwadze duże za-
angażowanie w życie naszego Miasta,  
a zwłaszcza w ostatnim czasie cenną po-
moc poprzez nieodpłatne udostępnienie 

Od 4 do 11 kwietnia 2013 roku wolon-
tariusze Stowarzyszenia Kulturalno-
Oświatowego „Ścieżki Nieskończoności” 
prowadzili zbiórkę pieniędzy na rzecz po-
szkodowanych w pożarze budynku miesz-
kalnego w Trąbkach, który miał miejsce 
24 marca br. Podczas koncertu charyta-

4 maja 2013 przypada Dzień św. Floriana 
– patrona strażaków. W tym roku szczegól-
nie obchodzili je strażacy z Ochotniczej 
Straży Pożarnej „Kędzierak” – świętowali 
45 rocznicę powstania swojej placówki.

Ochotnicza Straż Pożarna w Kędzieraku 
powstała z inicjatywy Społecznego Komi-
tetu Budowy świetlicy oraz całej tutejszej 
społeczności. Zebranie założycielskie od-
było się 10 stycznia 1968
w którym został uchwalony status i zostały 
wybrane pierwsze władze statutowe.
 
Z okazji święta druhowie OSP Kędzierak 
wraz z zaproszonymi gośćmi uczestniczyli 
w uroczystej Mszy Świętej w parafii Św. 
Jana Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim, 

na 10 miesięcy sal przy parafii, w których 
mogły uczuć się dzieci z remontowanej 
Szkoły Podstawowej nr 1, Burmistrz Mar-
cin Jakubowski wystąpił do Stowarzyszenia 
Dam i Kawalerów Orderu Św. Stanisława  
z prośbą o nadanie Orderu Św. Stanisła-
wa ks. infułatowi Janowi Byrskiemu pro-
boszczowi parafii pw. Św. Antoniego z Pa-
dwy. Burmistrz zawnioskował również za 
przyznaniem Orderu Św. Stanisława panu 
Adamowi Wiąckowi, doceniając wkład  
w mecenat sztuki, wspieranie lokalnych 
wydawnictw i imprez kulturalnych, czy po-
maganie uzdolnionej sportowo młodzieży i 
szeroko pojętą działalność prospołeczną. 
(red) 

fot. Maciej Szczepańczyk

Order Św. Stanisława dla przyjaciół Mińska Mazowieckiego

Obchodzony 2 maja Dzień Flagi Rzeczypo-
spolitej Polskiej jest szczególną okazją, 
aby przyjrzeć się innym polskim symbo-
lom narodowym. Godło, hymn narodowy, 
insygnia władzy, ordery, pieczęcie czy 
symbole religijne warte są także poświę-
cenia uwagi. 

Zwłaszcza że historia polskich symboli na-
rodowych jest bardzo pasjonująca, barw-
na i żywa – żaden symbol nie kształtował 
się w oderwaniu od innych, a spoglądając 
na nie z należytą uwagą można, niczym z 
otwartej księgi dziejów, czytać chwalebną 
historię narodu i państwa polskiego. 

a następnie udali 
się przed remizę, 
gdzie  odbyła się 
druga część ob-
chodów.
Po okolicznościo-
wych przemó-
wieniach przed-
stawicieli władz 
samorządowych 
nastąpiło uroczy-
ste odznaczenie 
zasłużonych i 
wspomnienie dru-
hów, którzy ode-
szli na wieczną 
wartę. (red)

fot. z arch. UM MM

45-lecie OSP „Kędzierak”

Hufiec ZHP „Mazowsze” w Mińsku Ma-
zowieckim postanowił we współpracy 
Miejskim Domem Kultury w Mińsku Ma-
zowieckim zorganizować z okazji Dnia 
Flagi Rzeczypospolitej Polskiej wykład 
popularno-naukowy „O historii polskich 
symboli narodowych”.

Tego dnia w obecności Burmistrza Mia-
sta i przedstawicieli wojska miało także 
miejsce uroczyste podniesienie flagi pań-
stwowej na maszt przy Pomniku Konsty-
tucji 3 Maja. (red)

fot. z arch. UM MM

Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

tywnego 4 kwietnia w Miejskim Domu 
Kultury oraz kwesty zebrano łącznie 
1822,55 zł. Kwotę w całości przekazano 
na zakup produktów dla poszkodowanych 
rodzin.

Tekst i fot. Wolontariusze

Charytatywnie dla pogorzelców
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W dniu 30 kwietnia 2013 roku Burmistrz 
Marcin Jakubowski powołał Pana Piotra 
Siłę na stanowisko Dyrektora Miejskiego 
Domu Kultury. 
 Piotr Siła ur. 17 marca 1978 r., 
ukończył polonistykę na Akademii Hu-

30 kwietnia 2013 roku zakończyła ka-
dencję wieloletnia dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej Pani Teresa Sęktas-
Chanke. Nowym dyrektorem została mia-
nowana Pani Elżbieta Sieradzińska. 

Okolicznościowy list do odchodzącej dy-
rektor wystosował Burmistrz Marcin Ja-
kubowski:

„Szanowna Pani Dyrektor,
W związku z zakończeniem przez Panią 
pracy na stanowisku dyrektora Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowiec-
kim proszę przyjąć serdeczne podzięko-
wania za wiele lat sumiennego pełnienia 
obowiązków oraz konstruktywną współ-
pracę z miejskimi jednostkami i organi-
zacjami.

Składam na Pani ręce wyrazy uznania za 
pracę, jaką włożyła Pani w rozwój miń-
skiej biblioteki. 
 Dzisiaj instytucja ta to nie tyl-
ko czytelnia, wypożyczalnia i pracownia 
internetowa. To również znakomite miej-
sce oryginalnych wystaw, spotkań z auto-
rami i ciekawymi osobistościami, warsz-
tatów oraz zajęć dla dzieci i młodzieży. 
Kadra biblioteki pod Pani kierownictwem 
zawsze umiała sprostać największym wy-
zwaniom, czego najlepszym przykładem 
jest coroczny Festiwal im. Jana Himils-
bacha, pozbawiony niedociągnięć, kli-
matyczny, zawsze „dopięty na ostatni 
guzik”. 
 Kilkadziesiąt lat w służbie czy-
telnikom i bibliotece to ogromne zaan-
gażowanie w realizowane cele, kreatyw-

ność i sumienność, a przy tym niezwykłe 
ciepło i szacunek do innego człowieka. 
Te cechy Pani osoby na pewno wplotą się 
w piękne wspomnienia, które będą to-
warzyszyć Pani współpracownikom w ich 
dalszej pracy.

Szanowna Pani Dyrektor,

Proszę przyjąć najlepsze życzenia poczu-
cia zawodowego spełnienia, satysfakcji  
z dotychczasowych osiagnięć oraz zdro-
wia i wszelkiej pomyślności w życiu oso-
bistym”.

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

fot. z arch. UM  MM

manistycznej w 
Pułtusku (2006); 
Obecnie studiu-
je w Instytucie 
Historii Sztuki 
na Uniwersyte-
cie Warszawskim; 
dziennikarz, czło-
nek Stowarzysze-
nia Dziennikarzy 
Polskich, anima-
tor i menedżer, 
w latach 2004 
- 2010 Dyrektor 
Domu Kultury 
w podwarszaw-
skim Okuniewie 

i pierwszego w Polsce Teatru im. 
K.I. Gałczyńskiego, propagator  
i wydawca poezji Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego.

Zmiany w Miejskiej Bibliotece Publicznej

 Od 2000 roku pasjonat i miło-
śnik mistrza Ildefonsa oraz wszystkie-
go, co z nim związane, a od 2007 roku 
prezes Fundacji Zielona Gęś im. Kon-
stantego Ildefonsa Gałczyńskiego. Jeden  
z największych w Polsce kolekcjone-
rów gałczyńskian. Od 2007 współpracuje  
z Towarzystwem Teatralnym Pod Górkę, 
w którym pełni funkcje producenta,im-
presario, garderobianego, maszynisty  
i suflera.

 Za każdym razem Piotr Siła jako 
konferansjer bez problemu zjednuje sobie 
widownię. W minionym czasie powierza-
no mu konferansjerkę w różnego rodzaju 
koncertach, wieczorach środowisk kul-
turalnych, festynach, galach, kwestach  
i aukcjach. Od kameralnych spotkań au-
torskich, do kilkutysięcznych festynów. 

źródło: www.piotrsila.pl

Nowy Dyrektor Miejskiego Domu Kultury
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Wczesną wiosną, Mińsk Mazowiecki jest 
świadkiem wydarzenia, które przed II 
wojną światową było wielkim świętem. 
Biel i Amarant znów powróciły na uli-
ce Miasta. 23 marca 1921 r. marszałek 
Józef Piłsudski udekorował sztandar 
pułku Orderem Virtuti Militari V kla-
sy. „Za zasługi w bojach, za dzielność  
i wytrwanie w dobrej i złej doli, mianu-
ję 7 Pułk Ułanów Lubelskich kawalerem 
Orderu Virtuti Militari” - powiedział.

Od tej pory, 23 marca, Ułani 7. Pułku, 
a dziś członkowie Towarzystwa Pamięci 
7 Pułku Ułanów Lubelskich, mają swoje 
święto. W tym roku, w związku ze Świę-
tami Wielkiej Nocy, uroczystości prze-
niesiono na dni 6-7 kwietnia. W wigilię 
święta czyli 6 kwietnia  spotkaliśmy się 
w Muzeum 7 PUL w Mińsku Mazowieckim 
przy ulicy Sosnkowskiego 4. Uroczyście 
wprowadzono poczet sztandarowy, po 
czym prezes Towarzystwa Pan Andrzej 
Osiński przywitał wszystkich przybyłych. 
Odczytał też list córki majora Piaseckie-
go, który był dowódcą pułku i prowadził 
szarżę w bitwie pod Cycowem.

Całe wydarzenie odbyło się w świetle 
800 zapalonych świec symbolizujących 
wszystkich żołnierzy pułku ruszających 
na wojne w 1939r. Świece ustawione  
w równych szeregach, nad nimi powie-
wająceproporce  wszystkich szwadronów, 
uroczysty Apel Poległych wzywający żoł-
nierzy i ich dowódców. Puszczony w tle 
dźwięki szarży kawalerii wzruszył wszyst-
kich do łez. Następnie goście udali się do 
muzeum, gdzie mogli obejrzeć zebrane 
eksponaty. Kiedy emocje opadły, prezes 
T.P. wzniósł uroczysty toast: „Za Pułk”. 
Potem już razem śpiewaliśmy przepiękną 
pieśń: „Ułani ułani”.

Druga część uroczystości odbyła się na-
stępnego dnia.  Rozpoczęła ją uroczy-
sta Msza  Święta. Następnie pododdział 

pieszy i konny defilował przed trybuną 
honorową, gdzie defiladę odbierał Bur-
mistrz Miasta i aktor odgrywający gen. 
K. Sosnkowskiego - Szefa Pułku. Na Sta-
rym Rynku pod pomnikiem Niepodległości 
odbyło się złożenie wieńców. Zebranym 
gościom przedstawiliśmy głównego gościa 
tego dnia jakim była armata ppanc. Bo-
fors wz. 36 jakiej używało Wojsko Polskie 
w 1939r. w tym pluton przeciwpancerny 
7 PUL, którym dowodził ppor. Stefan Go-
łasz. Działon tego plutonu, dowodzony 
przez st. wachm. Władysława Tybińkow-
skiego zniszczył w bitwie pod Szczukami 
3 niemieckie czołgi.

W czasie naszej uroczystości zaprezen-
towaliśmy armatę w akcji, strzelając do 
celów umieszczonych w drugiej części 
rynku. Goście mogli zobaczyć też musz-
trę paradną, zwiedzić polowe muzeum  
i posłuchać Miejskiej Orkiestry, a na 
koniec posilić się wojskową grochów-
ką. Wszystkim przyświecało pierwsze 
wiosenne słońce. Na koniec w Miejskim 
Domu Kultury odbył się pokaz filmu  
z 1939 r. pt. „Śluby ułańskie”, w którym 
główną rolę odgrywali żołnierze 7PUL. To 
tyle. Już zastanawiamy się jak zaskoczyć 
mieszkańców naszego miasta w przyszłym 
roku. Zapraszamy na obszerną relacje ze 
święta na stronie www.UlaniLubelscy.pl  
Z Ułańskim Pozdrowieniem. 

ZD
                     fot. z arch . UM MM

Pułkowe święto ułanów
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WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA 

Urząd	 Miasta	 Mińsk	 Mazo-
wiecki	 Wydział	 Rozwoju	 Gospo-
darczego	 Miasta	 informuje,	 że	
od	 dnia	 1	 stycznia	 2012	 roku		
w	 pełnym	 zakresie	 funkcjonuje	
Centralna Ewidencja i Informacja  
o Działalności Gospodarczej (CEIDG) 
–	 czyli	 spis	 przedsiębiorców	 -	 osób	
fizycznych	 działających	 na	 tere-
nie	Polski.	 Spis	 ten	prowadzony	 jest		
w	systemie	teleinformatycznym	przez	
Ministra	 Gospodarki	 na	 podstawie	
przepisów	ustawy	o	 swobodzie	dzia-
łalności	gospodarczej.

Z	 dniem	 1	 stycznia	 2012	 roku	 do	
Centralnej	 Ewidencji	 i	 Informacji		
o	 Działalności	 Gospodarczej	 przenie-
sione	 zostały	 dane	wszystkich	 przed-
siębiorców	 wykonujących	 działalność	
gospodarczą,	zgromadzone	dotychczas	
w	ewidencji	działalności	gospodarczej	
prowadzonej	przez	Burmistrza	Miasta	
Mińsk	Mazowiecki.

Z	dniem	1	stycznia	2012	roku	znie-
siona	została	również	właściwość	miej-
scowa	urzędów	w	zakresie	rejestracji	
przedsiębiorców.	Oznacza	to,	że	wnio-
sek	o	zarejestrowanie	działalności	go-
spodarczej,	wniosek	o	zmianę	danych,	
zawieszenie,	wznowienie	działalności	
lub	 jej	 wykreślenie	 przedsiębiorca	
można	złożyć	w	dowolnym,	wybranym	
przez	siebie	urzędzie	gminy	lub	elek-
tronicznie	za	pośrednictwem	formula-
rza	 dostępnego	 na	 stronie	 interneto-
wej	CEIDG.

Dane	 i	 informacje	 dotyczące	
przedsiębiorców	 udostępniane	 przez	
CEIDG	są	jawne.	

Zgodnie	 z	 art.	 38	 ustawy	 z	 dnia		
2	lipca	2004	r.	o	swobodzie	działalno-
ści	gospodarczej	zaświadczenia	o	wpi-
sie	do	CEIDG	mają	obecnie	formę	do-
kumentu	elektronicznego	lub	wydruku	
ze	strony	internetowej	CEIDG.	

Więcej	 informacji	 na	 stronie		
CEIDG	–	www.ceidg.gov.pl
	

I N F O R M A C J A

URZĄD MIASTA INFORMUJE

ul.	Konstytucji	3-go	Maja	1
05-300	Mińsk	Mazowiecki

tel.	(25)	759	53	00,	11	-	centrala,	
fax:	(25)	758	40	25

boi@umminskmaz.pl,	
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minskmaz.bip-gov.info.pl 
www.minsk-maz.pl

URZĄD MIASTA  MIŃSK MAZOWIECKI
Godziny pracy Urzędu Miasta: 
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

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

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

TEL. 25 759-53-33

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

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

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

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

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

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

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

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

MKRPA
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WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

URZĄD MIASTA INFORMUJE

OGŁOSZENIE
 Zgodnie z § 3 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 26 sierpnia 1998r. w sprawie zasad 
i  warunków wyłapywania bezdomnych zwierząt oraz uchwałą Nr XXVI/265/13 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 stycznia 
2013 r.  w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku 
Mazowieckim podaję do publicznej wiadomości, że bezdomne zwierzęta wyłapywane są w sposób ciągły na terenie całego mia-
sta Mińska Mazowieckiego przez Marzenę Golańską, Zamienie, ul. Leśna 23, 05-300 Mińsk Mazowiecki, prowadzącą działalność 
pod nazwą Przedsiębiorstwo Wielobranżowe „PERRO”, telefon 504 272 700 i umieszczane są w Schronisku dla Zwierząt prowa-
dzonym przez Jerzego Kubraka, 18-500 Kolno, ul. Wesoła 12, telefon 606 688 693.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

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

Przypominamy Rodzicom 

dzieci 5-letnich z rocznika 2008 
oraz 

dzieci 6-letnich z rocznika 
2007, 

(w przypadku, gdy  nie skorzystają  
z możliwości rozpoczęcia nauki  
w I klasie szkoły podstawowej)

o obowiązku odbycia rocznego 
przygotowania przedszkolnego.

Jeżeli jeszcze nie zapisali 
Państwo dziecka 

do oddziału przedszkolnego 
zorganizowanego  

w placówce przedszkolnej  
lub w szkole podstawowej 

informujemy, iż w dniach  
15 kwietnia – 31 maja 2013 r. 

odbędzie się 
rekrutacja uzupełniająca 
do oddziałów rocznego 

przygotowania przedszkolnego.

Zapraszamy na stronę 
www.minsk-maz.pl 

zakładka Oświata/Przedszkolna 
rekrutacja do miejskich 
placówek oświatowych. Wiecej informacji na temat sześciolatka w szkole podstawowej 

znajdziecie Państwo na stronie internetowej miasta www.minsk-
maz.pl w zakładce Oświata/Sześciolatku witaj w szkole.

ZESPÓŁ DS. OŚWIATY 
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SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO
 Dowody osobiste wydane w 2003 roku tracą ważność w tym roku. Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane 
osobom niepełnoletnim w 2008 roku.

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

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

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

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

Obecnie dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.

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

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

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

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
                                                                       mgr inż. Magdalena Zagórska

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

                                                                                               Kierownik
                                                                              Wydziału Spraw Obywatelskich
                                                                               mgr inż. Magdalena Zagórska

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

URZĄD MIASTA INFORMUJE
INFORMACJA

         Uprzejmie informuję, że dwukrotnie w ciągu roku występuję z wnioskami do Prezydenta 
Rzeczypospolitej Polskiej o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.
        Medal za Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, które przeżyły co najmniej 
50 lat w jednym związku małżeńskim.
       W związku z powyższym pary zamieszkałe na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, któ-
re zawarły związek małżeński poza obszarem działania tutejszego USC (miasto Mińsk Ma-
zowiecki, gmina Mińsk Mazowiecki, gmina Jakubów i gmina Cegłów) i chciałyby uczest-

niczyć w uroczystości wręczenia odznaczeń, proszę o kontakt z Urzędem Stanu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim (pokój  
nr 10, parter, tel (25) 759 5312 lub (25) 759 5316).

                                                               Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

I N F O R M A C J A
 Informuję, iż w dniu  25 kwietnia  2013 r. ustaliłem, a w dniu  26 kwietnia  2013 r. podałem do publicznej wiadomości 
wykaz obejmujący nieruchomości lokalowe położone w Mińsku Mazowieckim: przy ul. Błonie 3 (lokal nr 24)  i  ul. Józefa Mireckiego 
13  (lokal  nr 2)  , przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokali.
 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 
od dnia  26 kwietnia  2013 r. do dnia  17  maja  2013 r.

                                                                                        Burmistrz Miasta Mińsk Mazowieck

	

Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał, znajdują się do wglądu na stronie internetowej 
BIP  Urzędu Miasta www.minskmaz.bip-gov.info.pl oraz w Biurze Rady Miasta p. 115 w Urzędzie Miasta.

Biuro Rady Miasta 
uprzejmie informuje, 

że korespondencję do Rady Miasta  
Mińsk Mazowiecki

można kierować na adres e-mail:
radamiasta@umminskmaz.pl

lub 
Rada Miasta Mińsk Mazowiecki 

ul. Konstytucji 3-go Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

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 

Uchwały podjęte  
na Sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki 
w dniu 
22 .04.2013r.  

W sprawach dotyczących 
Rady Miasta

można kontaktować 
się również pod nr. tel.: 

(25) 758 33 35, 759 53 39.

Przewodniczący Rady Miasta 
oraz 

Wiceprzewodniczący

Uchwała Nr XXVIII/285/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Mińsk Mazowiecki
Uchwała Nr XXVIII/286/13 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samorządowi Województwa Mazowieckiego na pokrycie 
kosztów opracowania dokumentacji rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 802 na odcinku od drogi krajowej nr 2 (km 0+000) do 
granicy miasta Mińsk Mazowiecki w km 1+600 z podziałem na II etapy
Uchwała Nr XXVIII/287/13 w sprawie zaciągnięcia pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie na termomodernizację Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 10 w Mińsku Mazowieckim
Uchwała Nr XXVIII/288/13 w  sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013
Uchwała Nr XXVIII/289/13 w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028
Uchwała Nr XXVIII/290/13 w sprawie wniesienia skargi na rozstrzygnięcie nadzorcze Kolegium Regionalnej Izby  
Obrachunkowej
Uchwała Nr XXVIII/291/13 w sprawie uchwalenia Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe 
dla miasta Mińsk Mazowiecki
Uchwała Nr XXVIII/292/13 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi
Uchwała Nr XXVIII/293/13 w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli doraźnej
Uchwała Nr XXVIII/294/13 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  
w Mińsku Mazowieckim
Uchwała Nr XXVIII/295/13 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” (p. Virgil Clarkson)
Uchwała Nr XXVIII/296/13 w sprawie nadania tytułu „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” (p. Zdzisław Ciszewski)
Uchwała Nr XXVIII/297/13 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki”

Z PRAC RADY MIASTA
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Fontanna na placu przed MDK

Rozbudowa Miejskiej Szkoły Artystycznej

Przebudowa targowiska miejskiego
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

Sentymentalnie, kreatywnie 
i sportowo – taką wiosnę za-
proponowaliśmy naszym czy-
telnikom ...

Na werandzie 
z Anetą Borowiec
4 kwietnia,  na zaaranżowanej werandzie 
czytelnicy Miejskiej Biblioteki Publicznej 
mieli okazję poznać Anetę Borowiec, 
redaktor naczelną magazynu „Wysokie 
Obcasy Extra” oraz autorkę powieści 
„Wilczyce”. Intrygujący tytuł to nazwa 
niewielkiej miejscowości, która dla głów-
nej bohaterki powieści kryje rodzinne 
tajemnice i klucz do zrozumienia swoich 
najbliższych. „Według Anety Borowiec 
„Wilczyce” to książka dla wszystkich, 
którzy lubią czytać i czasem się wzru-
szyć. Ale najbardziej jest polecana dla 
osób z przeziębieniem duszy. Ta książka 
jest witaminą C na chorobę ducha”. Tak-
że spotkanie z autorką okazało się pełne 
sympatii i poczucia humoru. Czytelni-
cy poznali nieco kulisy pracy tworzenia 
magazynu „Wysokie Obcasy Extra”, a au-
torka zachęcała ich do udziału w projek-
cie  „Gazety Wyborczej” i telewizji HBO 
„Akademia Opowieści”, który przypomi-
na nam jak ważna jest dobra historia. W 
ramach Akademii publikowane są rady od 
najlepszych opowiadaczy i najciekawsze 
historie czytelników.

Nostalgiczna wystawa
Sentymentów ciąg dalszy…, z tym, że tym 
razem zdecydowanie bardziej wzruszeni 
byli panowie. W naszej sali konferen-
cyjnej zagościła bowiem wystawa „Stare 
komputery i gry” zorganizowana przez 
Michała Culka, znanego już mińszcza-
nom z wystawy „Zabawki PRL-u” Podczas 
weekendu 13 - 14 kwietnia przy wsparciu 
Przemysława Wrony i jego ekipy z portalu 
„Stare komputery i gry” zaprezentowano 
maszyny i konsole z końca lat 70., aż po 
lata 90. XX wieku. Można było podziwiać, 
m.in.: „ZX Spectrum”, „Atari”, „Commo-
dore”, „Amiga 500”, a także konsole do 
gier, np. Nintendo, Zega Mega Drive. Naj-
większą atrakcją dla młodszych mińszczan 
była możliwość gry na konsolach jakimi 
bawili się ich rodzice i udział w Turnieju 
Klasyków Gier Komputerowych. Niektó-
rzy odwiedzający zarazili się nostalgią  
i postanowili odkurzyć ukryte w piwni-
cach własne komputery z dzieciństwa.

Radio w Bibliotece
17 kwietnia rozpoczęliśmy nowy cykl spo-
tkań : „Blisko Radia, bliżej ludzi”. Zaska-
kujące połączenie: biblioteka i radio - jak 
się okazuje, wspaniale jest razem wysłu-
chać audycję a potem mieć możliwość 
porozmawiania z jej twórcami. Naszymi 
przewodnikami po świecie radiowego 
reportażu byli Wojciech Markiewicz - re-
żyser teatralny i reportażysta radiowy, 
autor prezentowanego reportażu „Nina 
Andrycz. Czwarty wymiar życia”  oraz Ire-
na Piłatowska - redaktor naczelna Studia 
Reportażu i Dokumentu PR S.A., dzienni-
karka radiowa, laureatka m.in.”Złotego 
Mikrofonu” - najwyższego polskiego wy-
różnienia dla twórców radiowych. Radio 

towarzyszy nam na co dzień: jest obecne 
w naszym samochodzie, w Internecie, w 
komórce, jest blisko ludzi i pokazuje ich 
także z bliska, dlatego pełną anegdot, 
fascynującą opowieść o słynnej aktorce 
przyjęto z zainteresowaniem, a nowy 
cykl spodobał się czytelnikom.

Podróż na nowy brzeg
W niedzielny wieczór 21 kwietnia odbyli-
śmy muzyczną podróż wraz z działającym 
przy MBP w Mińsku zespołem CostaNova 
(nowy brzeg) i jego charyzmatyczną li-
derką Elżbietą Sieradzińską. Na scenie 
towarzyszyli jej: Jan Kaczorek (gitara), 
Stanisław Krzemiński (perkusja) i Jerzy 
Gryz (gitara basowa) oraz Padre Alme-
ida z perkusyjnymi „przeszkadzajkami”. 

KULTURA
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Publicznej
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej
Czego tam nie było: dzwonki, bębenki,  
a nawet patyk… deszczowy, który wydaje 
kojący dźwięk ulewnego deszczu w upal-
ny dzień. A na scenie było właśnie upal-
nie, bo inspiracją utworów są dla Elżbie-
ty Sieradzińskiej  jej podróże. Byliśmy 
więc razem w Portugalii, Nepalu, Paryżu 
i oczywiście na Cabo Verde. Publiczność 
przyjęła zespół równie gorąco. Owacje, 
kwiaty autografy zakończyły koncert 
promujący płytę „Voyage”, która zosta-
ła wydana przez Mińskie Towarzystwo 
Muzyczne przy wsparciu Urzędu Miasta 
Mińsk Mazowiecki, a nagrana w studio 
Tomasza Hryciuka. Dochód ze sprzedaży 
cegiełek, za które można było zdobyć pły-
tę pozwoli zorganizować koncert zespo-
łu muzycznego „Allegro”, uczestników 
Warsztatów Terapii Zajęciowej w Mińsku 
Mazowieckim CARITAS Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej. 

Podziękowania 
dla Pani Dyrektor
Koniec kwietnia był dla Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Mińsku czasem szcze-
gólnym. Swoją pracę na stanowisku Dy-
rektora zakończyła nasza Pani Dyrektor 
Teresa Sęktas-Chanke. Przez ponad trzy-
dzieści lat tworzyła tę placówkę oddając 
jej nie tylko wiedzę i doświadczenie, ale 
także serce i czas. Docenili to zarówno 
dziękujący pracownicy, którzy nie kry-
li wzruszenia, a także przedstawiciele 
wielu miejskich instytucji i organizacji. 
28 kwietnia dla Pani Dyrektor Chór Ka-
meralny Mińskiego Towarzystwa Muzycz-
nego wykonał koncert „Rozwonią nam 
się kwietne sady”. Podczas uroczystego 

wieczoru otrzymała ona tytuł Honorowe-
go Członka MTM w dowód wdzięczności 
za wieloletnią współpracę i wsparcie. 
Za wspólne działania dziękowało także 
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazo-
wieckiego, Miejski Dom Kultury, Muzeum 
Ziemi Mińskiej, Stowarzyszenie Radość 
Trzeciego Wieku. A 30 kwietnia za zasługi 
dla rozwoju kultury w Mińsku Mazowiec-
kim podziękował Burmistrz Miasta Marcin 
Jakubowski.

Koniec jest zawsze początkiem, cho-
ciaż tym razem to będzie kontynuacja. 
Nowym dyrektorem biblioteki, została 
Elżbieta Sieradzińska, bibliotekarka, 
wokalistka, podróżniczka, tłumaczka, 
słowem kreatywna dusza, która podczas 
uroczystości nominacji obiecała sprostać 
wysoko postawionej przez poprzedniczkę 
poprzeczce.

Maturzyści w czytelni
Jak co roku maj to czas matur, jednak 
w  Bibliotece atmosfera maturalna trwa 
już od wielu miesięcy. „Nasi” maturzy-
ści, odwiedzają regularnie wypożyczalnię  
i czytelnię. Naprawdę się z nimi zżyliśmy, 
ich naukowe sesje w pokoju cichej pra-
cy, albo w czytelni regionalnej, czy też 
przekazywanie książek ze stolika na sto-
lik, biesiadowanie na kanapie przed czy-
telnią, czytanie, pisanie, rozwiązywanie 
zadań, poszukiwanie lektur w ostatniej 
chwili, to wszystko wprowadziło do nas 
młodzieżową atmosferę. Dwudziestka 
najbardziej wiernych czytelni maturzy-
stów otrzymała od nas długopisy i zakład-
ki z życzeniami powodzenia. Teraz trzy-
mamy za nich kciuki!

Dla kreatywnych
Biblioteka XXI wieku to już nie tylko moż-
liwość wypożyczania książek, to także 
przestrzeń dla kreatywnych. Tegoroczny 
Tydzień Bibliotek właśnie pod tym ha-
słem prezentował naszą bibliotekę naj-
młodszym. Od 8 do 15 maja, uczniowie 
mińskich przedszkoli i szkół tworzyli pla-
styczne kwiaty z Peppo, poznawali kul-
turę koreańską z wydawnictwem „Kwiaty 
Orientu”, spotkali się z Moniką Cieniew-
ską, niewidomą bibliotekarką i jej psem 
przewodnikiem, obejrzeli zabawny film 
i sztukę teatralną. Mogli przekonać się 
osobiście, że biblioteka to miejsce żywe, 
otwarte i inspirujące do wielu kreatyw-
nych działań.

Zapowiedzi ...

Noc muzeów
Wraz z Muzeum Ziemi Mińskiej i Miejskim 
Domem Kultury zapraszamy mińszczan do 
nocnego spotkania z kulturą podczas Nocy 
Muzeów. 18 maja o godz. 18.00 w biblio-
tece zostanie zaprezentowany niezwykły 
film : „Samsara” autorstwa Rona Fricke. 
To poetycka podróż przez 25 krajów i kul-
tur z porywającą muzyką, Lisy Gerrard  
z Dead Can Dance w tle. Samsara to w ję-
zyku sanskryckim  określenie nieustanne-
go przepływu i powtarzającego się cyklu 
narodzin, życia, śmierci i odrodzenia. Po-
kazuje nam potęgę natury, wpływ cywili-
zacji na przyrodę i życie człowieka, skła-
nia do refleksji nad naszą przyszłością.

KULTURA

Elżbieta Sieradzińska
fot. z arch. MBP
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VOYAGE CostaNovy
21	 kwietnia	 -	 niezwykły,	 pełen	muzycznych	 doznań	wieczór	w	Miejskiej	 Bibliotece	
Publicznej.	 	 Licznie	 zebrana	publiczność	 zabrana	 została	w	podróż	po	 świecie	wo-
kalistki	 Eli	 Sieradzińskiej.	 Świecie,	 który	 zwiedziła	
jako	 miłośniczka	 podróży	 i	 tym	 osobistym	 –	 prze-
żyć,	 doznań	 i	 wzruszeń.	 	 Niejako	 dziennikiem	
tych	 doznań	 okazała	 się	 płyta	 „Voyage”,	 nagrana		
w	2012	roku	z	towarzyszeniem	muzyków	tworzących	
CostaNova:	 Janem	 Kaczorkiem	 -	 gitara	 solowa,	 Je-
rzym	Gryzem	–gitara	basowa,	Stanisławem	Krzemiń-
skim	–	perkusja.	Niedawno	do	zespołu	dołączył	Padre	
Almeida	 z	 perkusjonaliami,	 który	 latynoską	 energią		
uzupełnił	doskonale	niedzielny	koncert.	 	Zespół	po-
prowadził	 muzycznie	 słuchaczy	 przez	 Katmandu,	
Nowy	Jork,	Paryż,	Lizbonę	na	Wyspy	Zielonego	Przy-
lądka	 -	ulubione	miejsce	na	ziemi	wokalistki,	która	
bywała	tam	u	Cesárii	Évory.	Śpiewając	po	francusku,	
kreolsku	i	po	polsku	z	każdym	utworem	przekazując	
olbrzymią	 dawkę	 emocji,	 wzbudzała	 coraz	 większy	
zachwyt	publiczności.

	Ze	sceny	padły	podziękowania	dla	Małgosi	 	Sulewskiej,	która	zmobilizowała	solist-
kę	do	grania	w	większej	formacji.		„Nowym	brzegiem”	dla	prób	zespołu	okazała	się	
dyrektor	MBP	Teresa	Sęktas-Chanke,	bo	tam	ostatecznie	przycumowali	muzycy.	Miń-
skie	Towarzystwo	Muzyczne	natomiast	zmobilizowało	do	nagrania	pierwszej	płyty	CD	
i	pozyskało	nań	środki	z	budżetu	miasta.	Gromkie	brawa	otrzymali	też:	Tomasz	Hry-
ciuk	–	realizator	nagrań	i	reżyser	dźwięku,	autor	teledysku	do	utworu	„Dans	la	lune”	
promującego	 płytę	w	 internecie,	 oraz	 Joanna	Wilczak	 –	 projektant	 graficzny	 płyty		
i	okładki.

„Voyage”	można	było	otrzymać	w	zamian	za	muzyczną	cegiełkę,	z	której	całkowity	
dochód	przeznaczony	będzie	na	organizację	koncertu	zespołu	muzycznego	„Allegro”-	
uczestników	Warsztatów	Terapii	 Zajęciowej	w	Mińsku	Mazowieckim	CARITAS	Diece-
zji	warszawsko-praskiej.	 Zespół,	 obecny	na	 koncercie	 z	 trenerką	Agnieszką	 Sawką,	
podsumował	swoje	doznania	artystyczne	czekoladowym	kolibrem	dla	Elżbiety.	Długa	
kolejka,	jaka	ustawiła	się	po	autografy	wszystkich	członków	zespołu	stanowiła	okazję	
do	podziękowań	i	rozmów	o	dalszej	drodze	muzycznej,	planach	koncertowych	i	na-
stępnym	krążku….
Piosenek z „Voyage” można również posłuchać na stronie zespołu:
www.costanova.net
Organizatorem	koncertu	było	Mińskie	Towarzystwo	Muzyczne	oraz	Miejska	Biblioteka	Publiczna	
ze	środków	budżetu	miasta	Mińsk	Mazowiecki	oraz	Powiatu	Mińskiego.

MTM
fot. z arch. UM MM

 

Biblioteka podróży 
W naszym podróżniczym cyklu wybie-
rzemy się tym razem „Przez pustynie na 
ośnieżone szczyty” wraz z Wojciechem 
Lewandowskim. 21 maja o godz. 18.30 
proponujemy czytelnikom fascynują-
cą opowieść o malowniczych szczytach 
Ameryki Łacińskiej, tajemniczych wulka-
nach, tropikalnych lasach i niezwykłych 
ludziach.

Odjazdowy bibliotekarz
Po  raz pierwszy w Mińsku Mazowieckim 
organizujemy w ramach ogólnopolskiej 
akcji „Odjazdowy Bibliotekarz” rajd 
rowerowy bibliotekarzy, czytelników  
i wszystkich sympatyków książek. 26 
maja o godzinie 14.00 wyruszymy sprzed 
Miejskiej Biblioteki Publicznej na rowe-
rową wyprawę do Gminnej Biblioteki  
w Cegłowie. Przed nami przejazd przez 
rezerwat Jedlina, wymiana książek, sójki 
mazowieckie i inne atrakcje. Zapraszamy.

KONCERTY MIŃSKIEGO TOWARZYSTWA 
MUZYCZNEGO ...

Elżbieta Sieradzińska
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KONCERT PINK FREUD
JAZZ NAJWYŻSZEJ PRÓBY
 5 maja w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazowiec-
kim zagrał zespół Pink Freud. Licznie zgromadzona publiczność 
przekonała się dlaczego formacja nazywana jest dziś, nie tylko 
przez wielbicieli jazzu, jednym z filarów rodzimej sceny alter-
natywnej.
 Muzyka zespołu wychodzi daleko poza kanony tradycyj-
nej formy improwizacji i pomimo klasycznego instrumentarium 
wzbogaconego o najnowsze muzyczne narzędzia elektroniczne, 
ociera się o różne style od punk rocka i rocka, poprzez drum’n 
bass, jungle i dub, aż po eksperymentalną muzykę elektronicz-
ną. Zespół od samego początku swej działalności słynie z bardzo 

odważnego łączenia elementów yassu, jazzu i muzyki improwizowanej z innymi gatunkami, czasem gatunkami absolutnie zaskaku-
jącymi i pozornie zupełnie nie pasującymi do siebie.
 Miński koncert był częścią trasy Blade Runner Tour, podczas której muzycy prezentowali materiał ze swojej najnowszej 
płyty „Horse & Power” oraz muzykę skomponowaną przez Wojtka Mazolewskiego i Pink Freud do audiobooka na podstawie powieści 
„Blade runner” Philipa K. Dicka.  Pink Freud wystąpił w składzie Wojtek Mazolewski - gitara basowa, Tomasz Duda - saksofon, Adam 
Milwiw-Baron - trąbka, elektronika oraz Rafał Klimczuk - perkusja. 

A. Boruta, MDK
                                                                                                       fot. L. Siporski, www.minskmaz.com

„Nasz dzisiejszy koncert chcielibyśmy za-
dedykować jednej, szczególnej osobie. 
Koniec kwietnia  to ostatnie dni urzędo-
wania dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej Pani Teresy Sęktas–Chanke, po 
ponad trzydziestu latach pełnienia tej 
funkcji.  Od 1980 roku i zaadoptowanych 
pomieszczeń w pałacu Dernałowiczów, 
do okazałego, nowoczesnego gmachu 
przy ulicy Piłsudskiego 1 – biblioteka, 
to zawsze było miejsce przyjazne: czy-
telnikom, artystom, odbiorcom kultury, 
internautom. Dzięki Pani odbyły się set-
ki spotkań z literatami, twórcami sztuki  
i kultury, sesje naukowe, wystawy i kon-
certy. Biblioteka stała się miejscem pro-
pagowania czytelnictwa wśród najmłod-
szych poprzez niekonwencjonalne akcje, 
to tu pracują profesjonalni, przyjaźni 
i pomocni ludzie. To organizacja wielu 
imprez kulturalnych w naszym mieście, 
miejsce dla zespołu CostaNova, to wielki 
autorytet i szacunek....Za to wszystko,  
i za Pani obecność na wszystkich naszych 
koncertach, możemy podziękować tylko 
w ten sposób… zaśpiewać dla Pani...” 
     Koncert, dedykowany Pani Teresie 
Sęktas-Chanke, przygotował i wykonał 
Chór Kameralny Mińskiego Towarzystwa 
Muzycznego pod dyrekcją Tomasza Za-
lewskiego a prowadził Rafał Ostrowski. 
Zespół zaprezentował utwory znane i lu-
biane z legendarnego Kabaretu Starszych 
Panów: O Kutno, Herbatka, melancho-
lijną Stacyjkę Zdrój, (31 maja mija 100 
rocznica urodzin Jerzego Wasowskiego, 
kompozytora dziesiątek popularnych pio-
senek Kabaretu). Kolejny punkt programu 
to utwory popularnej muzyki zagranicz-
nej –wielki, miłosny hit lat 80 Nothing’s 
gonna change my love for you Michaela 
Massera i Gerrego Goffina w aranżacji Jo-
achima Fischera. Oraz utwór dla miłośni-

ków dozwolonych 
używek – kawy  
i herbaty Java-
Jive czyli I love 
cofffee, I love tea 
Bena Oaklanda  
i Jensa Dalsgarda. 
Następnie inny 
kultowy utwór 
niezapomnianej 
grupy The Be-
atles, historia 
Desmonda i Molly 
Jones’ów którzy 
śpiewają skocznie 
i wesoło, lecz tro-
chę melancholij-
nie i dając do my-
ślenia: Obla di Obla da, życie gna, Brachu 
jak to życie gna !
 Na zakończenie dwa, refleksyjne 
utwory: kompozycja współczesnego pol-
skiego kompozytora Macieja Małeckiego, 
który napisał muzykę do wiersza jednego  
z najwybitniejszych przedstawicieli Mło-
dej Polski Kazimierza Przerwy – Tetma-
jera. A kiedy będziesz moją żoną oraz 
tradycyjna pieśń francuską Le baylero, 
śpiewaną przez grupy pasterzy wędrują-
cych po całej dolinie. Goff Richards ujął 
te niuanse w swoim opracowaniu na czte-
rogłos.
 Po gromkich brawach dla zespo-
łu i dyrygenta nastąpiła część oficjalna 
wieczoru. W imieniu zarządu Mińskiego 
Towarzystwa Muzycznego sekretarz Ra-
fał Ostrowski odczytał uchwałę o nada-
niu Pani Teresie Sęktas-Chanke godności 
Honorowego Członka stowarzyszenia a 
dyplom wręczyła prezes MTM Magdalena 
Przybińska. Prezes Towarzystwa Przyja-
ciół Mińska Mazowieckiego Tomasz Adam-
czak, w podziękowaniu za wieloletnią 

współpracę obdarował Panią dyrektor ob-
razem, autorstwa Marka Chabrowskiego. 
Własny wiersz i ciepłe słowa skierował 
prezes stowarzyszenia „Radość Trzeciego 
Wieku” Pan Jerzy Maciejewski. Z ramie-
nia Miejskiego Domu Kultury Małgorza-
ta Sulewska dziękowała za współpracę i 
wspominała osobiste doświadczenia (w 
latach 80-tych biblioteka, oraz wów-
czas Miejski Ośrodek Kultury były jedną 
instytucją). Pan Leszek Celej – dyrektor 
Muzeum Ziemi Mińskiej i przewodniczą-
cy komisji kultury Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego – wręczając miłośniczce 
książek przepiękne wydawnictwa, pod-
kreślił olbrzymią rolę Pani Teresy w krze-
wieniu historii i kultury miasta. Wzruszo-
na Pani Teresa Sęktas-Chanke wysłuchała 
gromkiego Sto lat… licznie zebranej wi-
downi, a następnie przedstawiła swoją 
następczynię na stanowisku dyrektora 
MBP – Panią Elżbietę Sieradzińską. Roz-
mowom. wspomnieniom, i wzruszeniom, 
nie było końca…  

Dziękujemy Pani Tereso !!!
MTM

fot. z arch. UM MM

„Rozwonią nam się kwietne sady…”
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kowego	stresu	związanego	
z	 rywalizacją	 o	 wygraną.	
Każde	 przedszkole	 zgła-
szające	 uczestników	 do	
Przeglądu	 otrzymuje	 na-
grodę	za	udział.	Natomiast	
w	kategorii	solista	i	zespół	
jury	wyróżniło	w	tym	roku	
po	 dwóch	 wykonawców.		
W	 kategorii	 zespół	 wy-
różnienia	 otrzymali	 Lena	
Gawron	 z	 zespołem	 Sa-
renki	 z	 Przedszkola	 Miej-
skiego	 nr	 4	 za	 piosenkę	
„Ziemia	 wyspa	 zielona”	
oraz	zespół	Macieja	Skrzy-

dlewskiego	z	Przedszkola	Niepublicznego	
„Klub	 Malucha”	 za	 piosenkę	 „Wiosna	 to	
jest	 to”.	W	 kategorii	 solista	wyróżniono	
Amelię	 Jackiewicz	 z	 Przedszkola	 Miej-
skiego	 nr	 5	 za	 piosenkę	 „Wiosna	 w	 żół-
tych	 kaloszach”	 oraz	Aleksandrę	 Sternik		
z	Przedszkola	Miejskiego	nr	1	za	piosenkę	
„Czerwony	pomidorek”.	Wszystkie	dzieci,	
które	wystąpiły	podczas	Przeglądu	otrzy-
mały	maskotki	oraz	słodycze.
	 Jurorzy	 byli	 zawiedzeni	 iż	 nie	
mogą	przyznać	większej	ilości	wyróżnień,	
ponieważ	 znacznie	 więcej	 występów	 im	
się	podobało.	-	Nie	było	występu,	o	któ-
rym	moglibyśmy	powiedzieć,	że	się	nam	
nie	podobał,	 piękne	 stroje,	 ciekawe	po-
mysły,	 w	większości	 wypadków	 ogromna	
muzykalność	 dzieci	 -	 powiedziała	 Laura	
Łącz.	 -	 Początkowo	 miałam	 wątpliwości	

	 Z	roku	na	rok	przybywa	uczest-
ników	 Przeglądu	 Piosenki	 Przedszkolnej	
Tęczowe	 Nutki	 organizowanego	 przez	
Miejski	Dom	Kultury	w	Mińsku	Mazowiec-
kim.	W	tegorocznej	edycji,	która	odbyła	
się	17	kwietnia	udział	wzięło	17	miejskich	
przedszkoli.	 Na	 scenie	 zaprezentowało	
się	aż	215	dzieci.	To	istny	rekord.
	 Występom	 przysłuchiwało	 się	
jury	 w	 składzie	 Laura	 Łącz,	 aktorka	 te-
atralna,	 filmowa	 i	 telewizyjna	 oraz	 au-
torka	 książek	 dla	 dzieci,	 Magdalena	 Ja-
kubowska,	nauczyciel	muzyki	i	instruktor	
wokalny	oraz	Roman	Wachowicz,	nauczy-
ciel	 Miejskiej	 Szkoły	Artystycznej,	 dyry-
gent	Miejskiej	Orkiestry	Kameralnej.
	 Formuła	konkursu	nie	przewidu-
je	przyznawania	miejsc.	Dla	dzieci	jest	to	
przeważnie	pierwszy	publiczny	występ	na	
scenie,	więc	chcemy	im	oszczędzić	dodat-

	 Do	 30	 maja	 w	 Galerii	 Miejskiego	
Domu	 Kultury	 potrwa	 wystawa	 prac	 Wła-
dysława	 Hasiora.	 Przedmioty	 codziennego	
użytku,	czasem	połamane,	czasem	zardze-
wiałe,	 w	 zaskakujących	 zestawieniach	 po-
budzają	wyobraźnię,	nierzadko	szokują.	To	
właśnie	 te	 zwyczajne	 przedmioty	 są	 two-
rzywem	prac	Władysława	Hasiora.	Zabawki,	
sztućce,	gwoździe,	porcelanowe	figurki,	gra-
bie,	widły,	koła,	druty,	kawałki	futer	i	naj-
rozmaitsze	tkaniny.	Kompozycje	są	na	ogół	
przestrzenne,	mają	literacki	tytuł,	opowia-
dają	anegdotę,	odwołują	się	do	powszech-
nie	znanej	symboliki.	Wielu	prac	Hasiora	nie	
da	się	jednoznacznie	sklasyfikować,	wiele	z	
nich	 stoi	 na	 pograniczu	malarstwa,	 rzeźby	
czy	architektury.	Na	wystawie	w	MDK	pre-
zentowanych	jest	17	prac.

-	Kapliczki,	adoracje,	symboliczne	portrety,	
blask	bijący	z	głębi,	np.	od	małego	pieska	
usytuowanego	 w	 centrum	 kompozycji	 o	
znaczącym	 tytule	 Blaskomiotny,	 zawierają	
wyraźną	 tęsknotę	 za	 wartościami	 ponad-

Tęczowe przedszkolaki

czy	to	dobra	formuła,	aby	nie	przyznawać	
miejsc,	 ale	 rzeczywiście	 nagrodzenie	 za	
udział	wszystkich	dzieci	 jest	 fajnym	po-
mysłem,	 bo	 przecież	 wszystkie	 włożyły	
dużo	pracy	i	serca	w	swoje	występy	–	do-
dała.
	 Do	 pomocy	 przy	 organizacji	
tegorocznych	 Tęczowych	 Nutek	 zapro-
siliśmy	 Mazowiecką	 Spółkę	 Gazowniczą	
Oddział	 Zakład	 Gazowniczy	 Mińsk	 Mazo-
wiecki	 oraz	 Przedsiębiorstwo	 Energetyki	
Cieplnej	w	Mińsku	Mazowieckim.	

A. Boruta
fot. z arch. MDK

czasowymi,	odrobiną	metafizyki,	której	co-
raz	bardziej	brakuje	w	naszym	codziennym	
życiu	-	wyjaśnia	Anna	Żakiewicz	z	Muzeum	
Narodowego	 w	 Warszawie,	 autorka	 mono-
grafii	Władysława	Hasiora.	-	Dlatego	patrząc	
na	prace	Hasiora	warto	zastanowić	się	przez	
chwilę	nad	tym,	co	nam	umyka	i	może	wzo-
rem	 jednaj	 z	 prac,	 Koncelebranta	 -	 także	
celebrować	 wszyst-
ko	to,	co	nam	się	na	
co	 dzień	 przytrafia	
-	dodaje.

Szczególnym	 ga-
tunkiem	 sztuki	
Hasiora	 były	 sztan-
dary	 -	 duże	 prace	
skomponowane	 w	
pionie	 na	 wzór	 ko-
ścielnych	 feretro-
nów.	-	Na	wystawie	
prezentujemy	 pięć	
sztandarów	 po-
wstałych	we	współ-

HASIOR - magiczny świat
pracy	 z	 krakowską	 Piwnicą	 pod	 Baranami.	
Jest	wśród	nich	„Sztandar	Czarnego	Anioła”		
z	 Ewą	Demarczyk,	 a	 także	 sztandar	 z	 Pio-
trem	Skrzyneckim	-	opowiadał	Paweł	Adam-
ski,	 kolekcjoner	 prac	 Władysława	 Hasiora	
podczas	wernisażu	wystawy,	który	odbył	się	
25	kwietnia.

A. Boruta, MDK
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Muzeum Ziemi Mińskiej 

Muzealny kwiecień
Święto ułanów
W pierwszy kwietniowy weekend, wciąż 
jeszcze w bardziej zimowej niż wiosen-
nej aurze, odbyło się kolejne święto 7 
Pułku Ułanów Lubelskich. W tym roku 
jego termin został przesunięty ze wzglę-
du na Wielkanoc. Na ogół obchodzi się je 
w okolicach 23 marca – dnia, w którym 
za zasługi w wojnie z bolszewikami for-
macja otrzymała order Virtuti Militari  
z rąk marszałka Józefa Piłsudskiego. Wraz  
z MZM przedsięwzięcie współtworzył 
MDK, Towarzystwo Pamięci 7 PUŁ i Sto-
warzyszenie Szwadronu Kawalerii Ochot-
niczej w barwach 7 PUŁ w Mrozach.
 Obchody zainaugurowała krótka 
uroczystość w Muzeum 7 Pułku przy ul. 
Sosnkowskiego. W blasku ponad ośmiuset 
świec upamiętniających żołnierzy miała 
miejsce prezentacja pocztu sztandaro-
wego. Został odczytany Apel Poległych, 
a niewielka grupka mińszczan, których 
nie zniechęciła zła pogoda, oraz zapro-
szeni goście udali się na toast połączony 
ze zwiedzaniem ekspozycji. Sporym zain-
teresowaniem cieszyło się działko ppanc. 
Bofors wz 36, które stanęło na dziedzińcu 
przed willą dr Huberta. O jego bitewnych 
zaletach opowiadali zresztą nie tylko 
obecni zawodowi historycy, ale również 
amatorzy nienajgorzej obeznani z milita-
riami.

Dni katyńskie
Jak pisaliśmy w poprzednim numerze, 
upamiętnienie kolejnej rocznicy tej bez-
przykładnej sowieckiej zbrodni na Pola-
kach Muzeum Ziemi Mińskiej rozpoczęło 
już w marcu wystawą pt. „Na nieludzkiej 
ziemi. Jeńcy Polscy w ZSRR”. Kwietniowe 
uroczystości MZM współtworzyło z MDK  
i Gimnazjum Miejskim nr 1 im. Władysła-
wa Andersa. Patronat zaś objął burmistrz 
Marcin Jakubowski.
 Zainaugurowało je przejmują-
ce przedstawienie „Reminiscencje ka-
tyńskie”, przygotowane przez uczniów  
z GM 1 i odegrane w piątkowy wieczór 
12 kwietnia na skwerze gen. Hallera. Po-
mimo intensywnego deszczu zjawiło się 
ponad sto osób, by wysłuchać tego niesa-
mowitego montażu, na który złożyły się 
fragmenty listów, pamiętników, wierszy i 
piosenek znalezionych przy zwłokach po-
mordowanych żołnierzy. Do części z nich 
młodzież sama ułożyła muzykę. Spektakl, 
jak mało która rekonstrukcja, niósł ze 
sobą ogromny ładunek emocjonalny.
 Z kolei w sobotnie popołudnie, 
w MDK, mińszczanie obejrzeli monodram 
„Gruziński toast albo szkielet śledzia” w 
wykonaniu Stanisława Górki. Rzecz zo-
stała oparta na losach dziadka artysty, 
Aleksandra Mikulskiego, aresztowanego 

przez NKWD w 1944 roku i wywiezione-
go do łagru w Borowiczach. Obok trochę 
gorzkich, a trochę komicznych historii  
z obozowego życia można było posłuchać 
piosenek do słów m.in. Agnieszki Osiec-
kiej, Wojciecha Młynarskiego i Bułata 
Okudżawy.

Miłość liryczna
I wreszcie w niedzielę, w ramach odpręże-
nia i przypomnienia, że ostatecznie zwy-
cięża nadzieja, w willi hrabiny Łubień-
skiej odbył się koncert poezji śpiewanej 
pt. „Jaka będzie ta miłość?”, oparty na 
wierszach Barbary Białowąs. Warszawska 
poetka przybyła do Mińska wraz z zespo-
łem. Część tekstów autorka przeczytała. 
Do pozostałych muzykę skomponował 
Krzysztof Podstawka. A strofy to nadzwy-
czaj proste, bezpośrednie, odwołujące 
się do tradycyjnych toposów liryki, nie-

często wykorzystywanych dziś przez po-
etów. Pewnie dlatego ks. Jan Twardow-
ski nazwał literacką twórczość Barbary 
Białowąs „wyzwaniem dla współczesnego 
świata”, a krytyk Leszek Żuliński chwalił 
jej żarliwość i przenikliwość sądów wy-
biegającą ponad przeciętne realizacje.  
I choć miłosne peregrynacje Białowąs ob-
jęły wszystkie pory roku, ciepły wiosenny 
powiew zdecydowanie tam dominował.

Drugie „Zeszyty…”
Do nabycia jest już drugi numer „Miń-
skich Zeszytów Muzealnych”. Zawiera 
on pełne wersje prelekcji wygłoszonych 
podczas konferencji poświęconej Żegocie 
i Julianowi Grobelnemu, która – przypo-
mnijmy – odbyła się 19 marca w Gimna-
zjum Miejskim nr 3.

Leszek Celej
fot. z arch. MZM
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MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA

Jagoda Jabłonowska
fot. z arch. MSA

W związku z okresem rekrutacyjnym  
w Miejskiej Szkole Artystycznej (który 
rozpoczął się już na początku maja ) - 
przyszli adepci sztuk muzycznych zapro-
szeni zostali na wyprawę po świecie in-
strumentów, na których naukę rozpocząć 
mogą już w nowym roku szkolnym - we 
wrześniu.

Koncert poprowadziła skrzypaczka  
i pedagog MSA - Pani Urszula Chrulska,  
a udział wzięli również Dyrektor Szkoły 
Wenanty Maciej Domagała, pianista - Ja-
cek Nazarczuk oraz puzonista – Arkadiusz 
Mizdalski.

Młodzi artyści zaprezentowali szereg in-
teresujących interpretacji muzycznych  
oraz instrumentów o mocno zróżnicowa-
nych brzmieniach. Zabrzmiały dźwięki 
trąbki( Aleksandra Płochocka- Tumpet 
Tune), fletu( Wioletta Radzio- N. Rota- 
La Passegiata), klarnetu ( Adrianna Kró-
lak- Taniec Węgierski), saksofonu(  Piotr 
Bątruk- II cz sonaty Telleman  ) oraz pu-
zonu(Jakub Odziemczyk- D. Krupa- Gonna 
Fly Now)

 Prezentacja grupy dętej została przyję-
ta przez publiczność z ogromnym entu-
zjazmem. Tak samo jak występy innych 
instrumentalistów. Usłyszeliśmy również 
Mateusza Łuniewskiego, który na skrzyp-

cach wykonał Mazurka- J. Garści, duet 
fortepianowy w składzie: Martyna Rokita 
i  Igor Nowak z utworem Strolling At Loch 
Lomond, Martę Bednarek na wiolonczeli-
(N. Bakałanowa- Allegretto), Michała Pa-
piewskiego na akordeonie(wariacje- Kar-
nawał Wenecki) oraz zespół smyczkowo 
– perkusyjny z Piosenką Irlandzką. 

Podczas koncertu słuchacze mogli poznać 
instrumenty, na których od września mogą 
rozpocząć naukę. Majowa rekrutacja po-

zwoli wyłonić najzdolniejszych uczniów 
oraz umożliwić im naukę na wybranym 
przez siebie instrumencie, zarówno  
w dziale dziecięcym, jak i w młodzieżo-
wym, do którego przydzielani są ucznio-
wie posiadający więcej niż dziesięć lat. 
W razie pytań czy wątpliwości kierować 
się można do sekretariatu MSA, w któ-
rym każde z nich nie zostanie bez od-
powiedzi.  

KONCERT WIOSENNO – REKRUTACYJNY W MSA
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Łukasz Gruba i Kacper Jaskulski, ucznio-
wie Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku 
Mazowieckim, zostali wyróżnieni w piątej 
edycji olimpiady logistycznej. 19 kwietnia 
w Wyższej Szkole Logistyki odbyła się uro-
czysta gala wręczenia nagród, podczas któ-
rej laureaci otrzymali nagrody i niezliczone 
wyrazy uznania. Na drodze do tego sukcesu 
pokonali ponad 7000 uczniów z całej Polski!

Nagrodami	 za	 osiągnięcie	 najlepszego	 po	
trzech	 etapach	 wyniku	 są	 m.in.:	 zwolnienie		
z	części	pisemnej	egzaminu	zawodowego,	bez-
płatne	studia	I	i	II	stopnia	w	Wyższej	Szkole	Lo-
gistyki	czy	praktyki	w	firmach	logistycznych.

Łukasz	Gruba	 i	 Kacper	 Jaskulski	wzięli	 udział		
w	 olimpijskich	 zmaganiach	 po	 raz	 drugi.	
W	ubiegłorocznej	edycji	Kacper	zajął	III	miej-
sce,	 a	 Łukasz	 dotarł	 do	 etapu	 okręgowego.	
Uczniowie	 interesują	 się	 zagadnieniami	 lo-
gistycznymi	 i	 z	 tym	 kierunkiem	 wiążą	 swoją	
przyszłość.

Wszyscy	 finaliści	 olimpiady	 już	 dzisiaj	 mogą	
o	sobie	powiedzieć	–	wygrani.	Pokonali	ponad	
7000	uczniów	z	265	 szkół	z	całej	Polski.	Każ-
dy	z	nich	zdobył	uprawnienie	do	zwolnienia	z	
części	pisemnej	egzaminu	zawodowego.	W	za-
leżności	 od	 zdobytego	miejsca,	 finaliści	 będą	
w	pełni	lub	częściowo	zwolnieni	z	czesnego	na	
studiach	w	Wyższej	Szkole	Logistyki.

„Ogólnopolska	 Olimpiada	 Logistyczna	 to	
swego	 rodzaju	 program	 rozwoju	 talentów.	
	Z	roku	na	rok,	do	walki	przystępuje	coraz	wię-
cej	uczniów,	coraz	więcej	pracodawców	inte-
resuje	 się	 losami	 tych	 zdolnych	 ludzi	 –	mówi	
Wojciech	Zalewski,	 rzecznik	prasowy	Wyższej	
Szkoły	 Logistyki.	 Finaliści	 olimpiady	 rozpo-
czynają	 swą	 logistyczną	 karierę	 od	 sukcesu,	
trudno	wyobrazić	sobie	lepszy	start.	Jesteśmy	
przekonani,	że	ci	młodzi	ludzie	świetnie	pora-
dzą	sobie	na	studiach,	będą	się	rozwijaći	po-

głębiać	swoją	pasję	podczas	staży	i	praktyk,	na	
które	już	dziś	zapraszają	ich	największe	firmy	
logistyczne.”

Honorowy	 Patronat	 nad	 turniejem	 objęło	 Mi-
nisterstwo	 Edukacji	 Narodowej.	 Patronat	
Merytoryczny	 sprawują:	 Instytut	 Logistyki	 i	
Magazynowania	 oraz	 Polskie	 Towarzystwo	 Lo-
gistyczne.

A. Błaszczyńska, fot. z arch. ZSE

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w 
Mińsku Mazowieckim zorganizował 11 
kwietnia br. w Starostwie Powiatowym 
konferencję w ramach realizacji zadań 
„Miejskiego Programu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar 
Przemocy na lata 2012-2016 w mieście 
Mińsk Mazowiecki” zatytułowaną „Wy-
miana doświadczeń w zakresie przeciw-
działania przemocy w rodzinie”.
 Otwierając spotkanie, Dyrektor 
MOPS w Mińsku Mazowieckim dokonała 
wprowadzenia w tematykę przeciwdzia-
łania przemocy w rodzinie oraz jako Prze-
wodnicząca funkcjonującego w ramach 
Ośrodka Zespołu Interdyscyplinarnego ds. 
Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, 
przedstawiła sprawozdanie z jego dzia-
łalności za 2012 rok. 
 Następnie głos zabrała Pani Ma-
ria Albrechcińska-Oleksiuk, reprezentują-
ca Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną 
w Mińsku Mazowieckim, która przywo-
łując przykłady ze swojej wieloletniej 
praktyki zawodowej dokonała bardzo cie-
kawej oraz praktycznej z punktu widze-
nia pracowników socjalnych oraz innych 

służb społecznych analizy zjawiska prze-
mocy oraz omówienia Procedury „Niebie-
skie Karty”. 
 Konferencję zakończyło wystą-
pienie Pana Nadkom. Piotra Słońskiego, 
Naczelnika Wydziału ds. Nieletnich i Pa-
tologii Komendy Powiatowej Policji w 
Mińsku Mazowieckim, który omówił prak-
tyczne aspekty udziału Policji w zakresie 
przeciwdziałania przemocy.

 Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Mińsku Mazowieckim serdecz-
nie dziękuje wszystkim prelegentom oraz 
Gościom za udział w Konferencji.
 Mamy nadzieję, że podejmowa-
ne przez nas inicjatywy przyczynią się 
do zmniejszenia skali zjawiska przemocy 
oraz skuteczniejszej i bardziej efektyw-
nej współpracy właściwych służb w na-
szym Mieście. 

P. Tomaszewski
fot. z arch. MOPS

Konferencja MOPS

Dwóch uczniów z Mińska Mazowieckiego
wyróżnionych w V Ogólnopolskiej Olimpiadzie Logistycznej
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W kwietniu 2013r., w Siedlcach i Gar-
wolinie odbyły się zawody gimnastycz-
ne wysokiej rangi.

 18 kwietnia 2013r. w Otwartych 
Zawodach Regionu Mazowsza UKS-ów  
w gimnastyce dziewcząt i chłopców, któ-
re odbyły się w Garwolinie, gimnastyczki 
ze Szkoły Podstawowej Nr 6  z Mińska Ma-
zowieckiego zajęły III miejsce pokonując 
rywalki m.in. z Lublina, Radomia czy Bia-
łej Podlaskiej.
 Kolejny sukces dziewczęta od-
niosły na zawodach międzypowiatowych, 
które odbyły się w Siedlcach 27 kwietnia 
2013 roku. Na tychże zawodach podwój-
nie znalazły się na podium i zdobyły:
II miejsce i Puchar Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej Nr 7 w Siedlcach w gimnasty-
ce według klasyfikacji Polskiego Związku 
Gimnastycznego wywalczyły dziewczęta: 
Kurowska Anna, Jakóbowicz Wiktoria, Wilczek 
Karolina, Krzewska Amelia.
II miejsce w Międzypowiatowych Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej w wieloboju 
gimnastycznym  dziewcząt. Najlepsze  
z nich w tej konkurencji to:
Nazarczuk Alicja, Kacalak Angelika, Kurowska 
Anna, Jakóbowicz Wiktoria, Wilczek Karolina, 
Krzewska Amelia, Ratyńska Maja, Górska Alek-
sandra.

 Na zawodach międzypowia-
towych rywalizowały ze sobą drużyny 
m.in. z Siedlec, Mińska Mazowieckiego, 
Lublina, Garwolina.
 Zajęcia z gimnastyki sportowej 
prowadzone są w Szkole Podstawowej Nr 
6  przez nauczyciela wychowania fizycz-
nego panią Beatę Kowalczyk od kilku lat.
 Dziewczynki wytrwale doskona-
lą swoje umiejętności gimnastyczne pod 
okiem czujnej i wymagającej trenerki. 

Ich występy często uświetniają szkolne 
uroczystości, ku zadowoleniu gości i Pani 
Dyrektor Anny Zalewskiej.
 Systematyczne treningi pro-
centują na zawodach a także napawają 
dumą rodziców gimnastyczek, trenerkę  
i wychowawców.
Życzymy pani Beacie Kowalczyk i jej pod-
opiecznym wielu kolejnych pucharów  
i medali!

SP nr6, fot. z arch szkoły

Szkoła Podstawowa nr 6 w Mińsk u Ma-
zowieckim jako jedyna placówka na te-
renie miasta, prowadzi klasy i oddziały 
integracyjne, w których uczą się dzieci 
z różnego rodzaju dysfunkcjami. 

W dniu 24 kwietnia 2013r., miesiącu po-
święconym wiedzy o autyźmie, szkoła 
gościła w swych murach wszystkich za-
interesowanych pedagogów, nauczycieli  
i rodziców, organizując II Powiatową Kon-
ferencję Naukową pod hasłem „Autyzm  
i zespół Aspergera - wyzwania dla rodzi-
ny, szkoły i społeczeństwa”. Honorowy 
patronat objął burmistrz miasta Marcin 
Jakubowski.

Frekwencja była bardzo wysoka, przybyło 
wielu nauczycieli i specjalistów z różnych 
placówek oraz zainteresowani tematem 
rodzice. Zebranych powitała dyrektor 
placówki i organizator spotkania Anna 
Zalewska .

Jako pierwsza z prelegentek wystąpiła 
mgr psychologii Beata Szynalska-Skar-
żyńska, wieloletni praktyk i edukator, 
autorka i realizatorka kilkudziesięciu 
warsztatów metodycznych prowadzonych 
dla nauczycieli w wielu miastach Polski. 
Dzięki własnemu doświadczeniu zapropo-
nowała konkretne sposoby rozwiązywania 
problemów, jakie pojawiają się w tera-
pii i życiu codziennym dzieci z zespołem 
Aspergera.

Gościem  specjalnym konferencji była  
profesor dr hab. Ewa Pisula, psycholog  
i kierownik Katedry Psychologii Reha-
bilitacyjnej Wydziału Psychologii Uni-
wersytetu Warszawskiego,   która od lat 
zajmuje się dziećmi i młodzieżą z zabu-
rzeniami rozwojowymi, szczególnie z za-
burzeniami ze spektrum autyzmu. Tema-
tem wykładu było  omówienie wybranych 
aspektów funkcjonowania i problemów 
rodziny dziecka autystycznego oraz form 
pomocy, którą opiekunowie mogą uzyskać  
w fundacjach i instytucjach państwo-
wych.

Pedagog specjalny Ilona Rzemieniuk, za-
łożycielka i prezes stowarzyszenia „Nie- 
grzeczne dzieci”, którego celem jest 
wspieranie dzieci z Zespołem Aspergera i 
ich rodziców, przedstawiła wszystkie sto-
sowane obecnie formy diagnozy i metody  
pracy z dziećmi ze spektrum autyzmu.

Miłym przerywnikiem były występy ar-
tystyczne klas integracyjnych oraz pod-
opiecznej profesor Pisuli - Ani Piętki.

Uczestnicy konferencji mieli możliwość 
wzięcia udziału w warsztatach przybliża-

„Autyzm i zespół Aspergera - wyzwania dla 
rodziny, szkoły i społeczeństwa”

„Szóstkowe gimnastyczki”
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jących wybrane metody pracy z dziećmi 
z dysfunkcjami rozwojowymi. Zajęcia  
z terapii metodą SI (sensory integration) 
– prowadziła psycholog  Jadwiga Zembek,  
logo rytmikę -  logopeda Aneta Wiktoro-
wicz, psychomotorykę –  logopeda Urszu-
la Mirosz a muzykoterapię – nauczyciel 
muzyki Katarzyna Śmigielska. 

Kolejna konferencja  okazała się wielkim 
sukcesem, uczestnicy poszerzyli i upo-
rządkowali swoją wiedzę na temat auty-
zmu i zespołu Aspergera. Utwierdziła ona 
organizatorów w przekonaniu, że takie 
spotkania są niezmiernie potrzebne.

Beata Sałajczyk
fot. z arch. SP Nr6

Każdego	roku	22	kwietnia	obchodzimy	Świa-
towy	 Dzień	 Ziemi.	 Tego	 dnia	 w	 szkołach	
odbywają	 się	 różne	 akademie	 dotyczące	
degradacji	 środowiska	 naturalnego	 przez	
człowieka	,oraz	działań	mających	przywró-
cić	go	do	dawnej	świetności.

W	tym	roku	uczniowie	klasy		I	c	ZS	im.Marii	
Skłodowskiej	 –Curie,	 wraz	 z	 wychowawcą	
Robertem	 Gałązką	 w	 towarzystwie	 wice-
dyrektora	pani	Iwony	Poziemskiej	postano-
wili	zamienić	słowa	w	czyn.

Zamiast	 apelu	młodzież	 pod	 logistycznym	
patronatem	Urzędu	Miasta	Mińsk	Mazowiec-
ki	 wzięła	 szpadle	 w	 dłoń	 i	 ruszyła	 sadzić	
drzewka	na	terenie	naszego	miasta.

Licealiści	 już	 od	 kilku	 tygodni	 planowali	
obchody	 tego	 święta-po	 pokonaniu	 wie-
lu	 trudności	 udało	 im	 się	 skompletować	
sadzonki	 drzew	 oraz	 „specjalistyczny”	
sprzęt	pomocny	do	ich	posadzenia.

Ten	 dzień	 wyczekiwali	 od	 dawna,	 a	 gdy	
nadszedł	z	wielką	werwą	wzięli	się	do	pra-
cy.	W	szkole	wykonali	gazetkę	pokazującą	
skutki	 złej	 polityki	 dotyczącej	 przyrody	
w	 Świecie	 pod	wiele	mówiącym	 tytułem	
-„Czy	warto…..”.

Pomocny	okazał	się	gość	specjalny	naszej	
akcji	pan	Kazimierz	Gałązka	wieloletni	na-
uczyciel-były	dyrektor	SP	nr	5-który	swoją	
biologiczną	wiedzą	i	doświadczeniem	po-
dzielił	się	z	młodym	pokoleniem.	Ucznio-
wie	 chętnie	 i	 często	 zadawali	 pytania,	
a	pan	„	Kazio”	z	wielką	otwartością	na	nie	
odpowiadał	oraz	służył	pomocną	ręką.

Swoją	fachowością	i	interesującymi	infor-
macjami	dotyczącym	stanu	zieleni	w	Miń-
sku	Mazowieckim	podzieliła	się	pani	Lidia	
Giersz-inspektor	 do	 spraw	 utrzymania	
czystości	 i	 porządku	 w	 mieście.	 Instru-
owała	nas	gdzie	należy	posadzić	 roślinki	
by	nikomu	nie	przeszkadzały	oraz	mogły	
długo	cieszyć	ludzkie	oko.	

Ten	dzień		sporo	nauczył	licealistów-sadząc	
ostatnie	 drzewko/a	 było	 ich	 ok	 80/byli	
zmęczeni,	ale	cieszyli	się	że	wykonali	do-
bry	uczynek,	który	na	pewno	zaowocuje.

Akcja	 pod	 nazwą	 „Dzieci	 Gałązki	 sadzą	
gałązki”	 pokazała	 mieszkańcom	 Mińska	
Mazowieckiego	jak	łatwo	można	przyczy-
nić	się	do	poprawy	stanu	otaczającej	nas		
przyrody.

Choć	 efekty	 będą	 widoczne	 dopiero	 za	
kilka	 lat,	 to	 przechodząc	 obok	 Skweru	
Gen.	 Z	 	 Piaseckiego,	 idąc	 ulicą	 Kołową		
i	Szczecińską	prosimy	o	zwrócenie	uwagi	
na	te	małe	drzewka.	Jednocześnie	mamy	
nadzieję,	że	posadzone	przez	licealistów	
z”	Chemika”	rośliny	w	przyszłości	 	przy-
czynią	 się	 do	 poprawy	 środowiska	 natu-
ralnego	,	zapewnią	świeże	powietrze	oraz	
w	upalne	dni	dadzą	mieszkańcom	Mińska	
Mazowieckiego	chłód	i	cień.

W	 przyszłości	 planujemy	 podobne	 akcje		
i	jednocześnie	zapraszamy	inne	szkoły	by	
wzorem	„Chemika”	powiększały	stan	zie-
leni	naszego	miasta.

Marta Kosut - uczennica, kl. Ic
fot. z arch. ZS im.Marii Skłodowskiej – Curie
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Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.

„Dzieci Gałązki sadzą gałązki, 
czyli Chemik dla Mińska Mazowieckiego”



26 MIM maj 2013www.minsk-maz.pl

OŚWIATA

ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy 
na Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej w Poznaniu

W roku szkolnym 2012/2013 w kwietniu uczniowie Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim wzięli 
udział w „Ogólnopolskim Turnieju Wiedzy Samochodowej” organizo-
wany przez Zespół Szkół Samochodowych w Gdańsku, Międzynarodowe 
Targi Poznańskie, Stowarzyszenie Techniki Motoryzacyjnej w Gdańsku 
oraz czasopismo „Nowoczesny Warsztat”. Nasza szkoła zgłosiła trzyoso-
bowe reprezentacje z technikum oraz zasadniczej szkoły zawodowej 
wyłonione w ramach I etapu Konkursu.

II etap Konkursu przeprowadzony został w dniu 5 kwietnia 2013r. na 
terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich i obejmował zadania 
teoretyczne jednakowe dla wszystkich uczestników w formie testu pi-
semnego.

Turniej pokazał wysoki poziom przygotowania zawodowego naszych 
uczniów na tle innych szkół o specjalności samochodowej. Najlepsi 

uczniowie szkoły w rywalizacji o tytuł „Junior Mechanik Roku” zostali sklasyfikowani następująco: Strzelecki Dawid - 15. miejsce 
na 143 uczestników w kategorii technikum oraz Wyrzyk Radosław – 17. miejsce  spośród 73 uczestników w kategorii szkół zawo-
dowych.

Po zakończeniu zmagań uczestnicy Turnieju mieli możliwość bezpłatne-
go zwiedzania odbywających się w tym czasie w Poznaniu targów Motor 
Show. W salonach samochodowych i motocyklowych wystawiały swoje 
modele wiodący producenci o światowej renomie. Do zobaczenia były 
nie tylko pojazdy spotykane na naszych drogach, ale także samochody 
rajdowe, odrestaurowane legendy motoryzacji oraz niekonwencjonal-
ne konstrukcje pojazdów trójkołowych. Ponadto uczniowie mogli zo-
baczyć wyjątkową ekspozycję samochodów kampingowych i przyczep, 
odwiedzić Rodzinne Miasteczko Bezpieczeństwa, gdzie odbywały się 
pokazy organizowane przez GOPR, Policję oraz Straż Pożarną. Dodat-
kową atrakcją dla zwiedzających targi był  Salon Air Passion, w którym 
prezentowali swoje wyposażenie przedstawiciele Sił Powietrznych RP, 
a Aeroklub Polski promował sport samolotowy, szybownictwo, spado-
chroniarstwo i baloniarstwo. 

T. Płochocki, fot. z arch. ZSZ nr2

PROGRAM SZKOŁA w EUROPIE 
w ZESPOLE SZKÓŁ ZAWODOWYCH nr 2
 
     Zespół,	wspólnie	z	placówką	kształcenia	zawodowego	BbS	1	„Eike	von	Repgow”	
Magdeburg	w	Niemczech,	realizuje	międzynarodowy	edukacyjny	projekt	zawodowy	w	
ramach	międzynarodowej	organizacji	Polsko	Niemiecka	Współpraca	Młodzieży.	Na	te-
renie	placówki	w	Niemczech	uczniowie	naszej	szkoły	oraz	szkoły	z	Magdeburga		zreali-
zowali	pierwszy	etap	projektu	pod	nazwą	„Przedsiębiorstwo	samochodowe”	w	koope-
racji	Polsko	Niemieckiej.	Kolejny	etap	projektu	prowadzony	będzie	w	naszej	placówce	
w	Mińsku	Mazowieckim	w	czerwcu	oraz	na	terenie	Powiatu	Mińskiego.	Wypracowana	

zostanie	gotowa	koncepcja	wdrożenia	produktu	do	realizacji.
				Dzięki	przystąpieniu	do		programu	Szkoła	w	Europie,	nasza	placówka	w	kolejnych	latach	szkolnych	będzie	realizowała	edukacyjne	
projekty	zawodowe.
W	pierwszej	edycji	programu	uczestniczy		10	uczniów	naszej	placówki	oraz	10	uczniów	placówki	z	Magdeburga,	kształcących	się	w	kla-
sach	o	specjalizacji	samochodowej,	informatycznej,	teleinformatycznej	oraz	spedycyjnej.	Opiekunami	i	koordynatorami	są	nauczyciele	
szkół	p	Tomasz	Wróblewski,	p	Maciej	Mazanka,	Dyrektor	Zespołu	p	Tomasz	Płochocki		oraz		p	Sylwia	Ask	i		dyrektor	Hierr	Riecke	oraz	
nauczyciele	wspomagający.	
			Program	pobytu	to	wspólne	zajęcia	w	szkole	prowadzone	w	języku	angielskim,	przy-
gotowanie	projektów	w	grupach,	prezentacje	projektów	również	w	języku	angielskim	
,	zwiedzanie	Miasteczka	Samochodowego	Fabryki	Volkswagena	w	Wolfsburgu,	uczest-
nictwo	w	największych	na	świecie	Targach	Telekomunikacyjnych	CEBiT	w	Hanowerze.	
Dodatkową		atrakcją	były:	mecz	przyjaźni	w	piłkę	siatkową,	spotkanie	integracyjne,	
zwiedzanie	Magdeburga	oraz	Berlina.
			Współpraca	naszej	Szkoły	z	Placówką	kształcenia	zawodowego	z	Magdeburga	na	trwa-
le	wpisała	się	w	program	realizacji	wspólnych	edukacyjnych	projektów	zawodowych.
	 	 	Program	będzie	 realizowany	w	kolejnych	 latach	 szkolnych	 	w	 ramach	międzyna-
rodowej	 organizacji	 Polsko	Niemieckiej	Współpracy	Młodzieży,	 która	współfinansuje	
przedsięwzięcie.	

T. Płochocki, fot. z arch. ZSZ nr2



27MIM maj 2013 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
OŚWIATA

16 kwietnia już po raz czwarty odbyło 
się spotkanie integracyjne organizo-
wane przez Gimnazjum Miejskie nr 
2 im. Jana Pawła II w Mińsku Ma-
zowieckim. Jest ono kontynuacją 
wspaniałej idei propagowania w 
środowisku szkolnym i lokalnym 
integracji oraz realizowania się 
w różnych dziedzinach osób 
niepełnosprawnych.

Co roku zapraszane są na 
tę imprezę osoby z róż-
nymi dysfunkcjami, aby 
zaprezentowały swoją 
twórczość i zdolności 
artystyczne. Tego-
rocznym gościem ho-
norowym była dotknięta 
autyzmem artystka koncertują-
ca w kraju i za granicą – Pani Paulina 
Chodkowska, która wraz z liderem zespo-
łu De Mono Andrzejem Krzywym nagrała 
singiel „Razem oswoić świat” promujący 
kampanię społeczną na rzecz osób z au-
tyzmem Fundacji Synapsis. Jej koncert 
dostarczył słuchającym wielu pozytyw-
nych emocji. W pierwszej części wystę-
pu piosenki opowiadały o zamkniętym 
świecie osób dotkniętych autyzmem, w 
części drugiej pojawiły się przeboje ze 
znanych musicali, a na zakończenie prze-
pięknie wykonany „Człowieczy los” Anny 
German. Artystce towarzyszyła mama, 
która zgodziła się na udzielenie wywia-
du, podczas którego padły przepiękne 
słowa „Ja ją po prostu kocham”. Mama 
opowiedziała jak rozpoczęła się przygoda 
Pauliny ze światem muzyki, kto i kiedy 
dostrzegł jej talent, jak przygotowuje się 
do występów.

Na scenie wystąpiła także utalentowana 
młodzież z klasy II integracyjnej ze szkoły 
Podstawowej w Mrozach z przedstawie-
niem „W krainie baśni”, teatr „Teraz 
My” z Gimnazjum Miejskiego nr 2 w 
Mińsku Mazowieckim, który 
zaprezentował sztukę „Ko-
smita”oraz uczennica Kinga 
Grabowska, która zauroczy-
ła zebranych swoim głosem 
w utworze zespołu Linkin Park 
pt.”Burn it down”.

W bieżącym roku zaproszono do 
współpracy kilku ekspertów m.in. z Po-
radni Psychologiczno-Pedagogicznej, 
którzy czekali w gotowości, aby odpo-
wiadać na pytania zainteresowanych ro-
dziców uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Porad udzielali: psycholog  
i doradca zawodowy pani Aleksandra 
Ostaszewska, pedagog i doradca zawodo-
wy pani Anna Oklesińska, pedagog orga-
nizujący kształcenie integracyjne i tera-
peuta integracji sensorycznej pani Ewa 

Kądziela oraz mama dziecka z au-
tyzmem pani Dorota Bodo. 

Specjalnie dla rodzi-
ców przygoto-

wano rów-
nież 

p o -
radnik, w 
którym zawarto 
kilka wskazówek doty-
czących efektywnego ucze-
nia się dziecka dysfunkcyjnego.

Podczas spotkania rozstrzygnięto także 
konkurs na plakat pt. „Na niebiesko dla 
autyzmu”, który miał na celu twórczo 
pobudzić uczniów szkół gimnazjalnych i 
ponadgimnazjalnych z terenu powiatu. 
Pierwsze miejsce zdobył Przemysław Jac-
kowski z Zespołu Szkół w Siennicy. Wyróż-
nienia otrzymali: Tomasz Michalski z GM 
nr 3 w Mińsku Mazowieckim, Aleksandra 
Jackiewicz z GM nr 2 w Mińsku Mazowiec-
kim oraz Adrianna Wójcik z Technikum 
Informatycznego Zespołu Szkół 
Informatycznych im. Po-
wstańców Warsza-
wy w Miń-
s k u 

Mazowieckim. Patronat honorowy nad 
konkursem objął Starosta Powiatu Miń-
skiego Pan Antoni Jan Tarczyński. Zwycię-
ski plakat promował w powiecie i mieście 
Mińsk Mazowiecki Światowy Dzień Wiedzy 
na Temat Autyzmu.

Imprezę uświetnili swoją obecnością 
liczni goście, m.in. starosta 

miński – Antoni Jan Tar-
czyński, przedsta-

wiciele władz 
miejskich 

o r a z 
d y -

rekto-
rzy szkół 

powia tu 
mińskiego.

Starosta An-
toni Jan Tar-

czyński podsu-
mował spotkanie  

mówiąc: „Podczas 
takiego spotkania 

nasuwa się refleksja, 
czy ja w należyty spo-

sób postrzegam osoby 
specjalnej troski. Tę re-

f l e k - sję zostawiam dla siebie, 
ale myślę, że w tej dziedzinie mamy 
jeszcze wiele do zrobienia”.

Serdecznie dziękujemy dyrekcji i pra-
cownikom Miejskiego Domu Kultury oraz 
Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej 
za po- moc w organizacji. Impreza 

została objęta honorowym 
patronatem przez starostę 
mińskiego Antoniego Jana 
Tarczyńskiego, burmi-
strza Marcina Jakubow-
skiego oraz rektora 
Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Ma-
rii Grzegorzewskiej 
Jana Łaszczyka.

Dagmara Kacprzyk 
i Aneta Korkosz               
fot. z arch. GM 

Nr 2

IV SPOTKANIE INTEGRACYJNE
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Agata Szuba
fot. z arch. MOSiR

Tradycją turniejów badmintona, organi-
zowanych przez Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji, stało się zakończenie całego 
cyklu „Otwartymi Mistrzostwami Mińska 
Mazowieckiego w badmintonie”. Tak też 
się stało w tym roku, czemu towarzy-
szyło podsumowanie sezonu: wręczenie 
najlepszym badmintonistom pucharów, 
dyplomów i upominków rzeczowych  
w obecności Dyrektora MOSIR – Roberta 
Smugi - oraz Dyrektora Szkoły Podsta-
wowej nr2 – Sławomira Domańskiego. 

To	 właśnie	 na	 hali	 sportowej	 tej	 szkoły	
od	wielu	 lat	mamy	możliwość	 populary-
zować	 badmintona	 poprzez	 organizację	
turniejów	ale	także	poprzez	prowadzenie	
niedzielnych	 zajęć	 „ogólnodostępnych”.	
Z	 tych	propozycji	 skorzystało	w	 tym	 se-
zonie	 ponad	 70	 amatorów.	 Tradycyjnie	
najliczniejszą	grupę	zawodników	przycią-
ga	kategoria	OPEN	-	bardzo	zróżnicowana	
pod	względem	wieku	i	poziomu	sportowe-
go.	To	drugie	to	zasługa	grupki	badminto-
nistów	 regularnie	 trenujących	w	 silnych	
ośrodkach	 podwarszawskich.	 Z	 mińskich	
graczy	 jedynie	Wojciech	 Piątek	 toczył	 z	
nimi	zacięte	pojedynki		przegrywając	tyl-
ko	z	Marcinem	Wybierkiem	z	Konstancina.	
Największy	wzrost	zainteresowania	odno-

towano	 dość	 niespodziewanie	w	 katego-
rii	 kobiet.	 Tu	 przewodzą	 nasze	 mińskie	
amatorki		z	debiutantką	Beatą	Kowalczyk	
na	czele.	Warto	również	wspomnieć	o	re-
gularnych	występach	 grupy	 zawodniczek	
z	Mrozów	pod	opieką	Pawła	Bielińskiego.	
Młodsze	kategorie	doczekały	się	zdecydo-

Podsumowanie - V Otwartych Mistrzostw Mińska Mazowieckiego  
o Puchar Dyrektora MOSIR w Badmintonie

W dniu 10 kwietnia 2013 Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji oraz MKS „Mazo-
via” byli organizatorami „Indywidual-
nych i Drużynowych Mistrzostw Szkół 
Podstawowych Mińska Mazowieckiego w 
warcabach 100 polowych”. 

Tego dnia w świetlicy MOSiR przy ul. 
Sportowej 1 zgromadziły się Szkoły Pod-
stawowe z terenu Miasta: ZS nr 1, SP nr 

2 oraz SP nr 5. 18 reprezentantów każdej 
placówki (4 uczniów z klasy I, II i III oraz 
po dwóch z IV, V, VI) rywalizowało w 2 
kategoriach z podziałem na dziewczęta i 
chłopców: klasy I-III oraz klasy IV-VI. Pod 
czujnym okiem sędziego głównego zawo-
dów Łukasza Kosobudzkiego oraz po za-
ciętej rywalizacji wyniki przedstawiają 
się w sposób następujący:
Dziewczęta klasy I-III

1. Saganowska Maja – SP I
2. Wasilewska Julia – SP I
3. Trąbińska Ewa – SP V
Chłopcy klasy I-III
1. Pióro Michał – SP I
2. Bezłada Igor – SP V
3. Santorek Jakub – SPV
Dziewczęta klasy IV-VI
1. Gańko Magdalena – SP V
2. Banasiewicz Zuzanna – SP I
3. Leszczyńska Katarzyna – SP V
Chłopcy klasy IV-VI
1. Zieliński Filip – SP I
2. Krzewski Piotr – SP I
3. Idźkiewicz Bartosz – SP II

W klasyfikacji drużynowej, Szkoła Pod-
stawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego, 
która od lat wiedzie prym w rozgrywkach 
warcabowych, po raz kolejny zwyciężyła 
nad ZSM nr 1 oraz zawodnikami ze Szko-
ły Podstawowej nr 2. Po emocjonujących 
pojedynkach dzieci posiliły się świeżymi 
bułeczkami i z niecierpliwością czeka-
ły na ceremonię dekoracji. Uczestnicy  
Mistrzostw zostali nagrodzeni puchara-
mi, medalami i dyplomami natomiast 
szkoły otrzymały okazałe puchary i dyplo-
my z rąk Dyrektora MOSiR Pana Roberta 
Smugi.

wanych	liderów:	wśród	młodzików	–	czy-
li	gimnazjalistów	-	nikt	nie	pokonał	Kasi	
Wróblewskiej,	która	niestety	nie	wystąpi-
ła	w	ostatnim	turnieju	z	powodu	poważ-
nej	kontuzji	kolana.		Natomiast	zmagania	
skrzatów	 -	 czyli	 dzieci	 z	 podstawówek	
-	 zakończyły	 się	 zwycięstwami	 Michała	
Sucha.

Czołówka	klasyfikacji	w	kategoriach:
OPEN:			
1.	Wybierek	Marcin,
2.Piątek	Wojciech,
3.Lipiec	Michał,
KOBIETY:		
1.Kowalczyk	Beata,
2.Gierat	Ewa	i	Szopa	Maryla,
4.Kołodziejska	Kinga,
MŁODZICY:		
1.Wróblewska	Kasia,
2.Burawski	Damian,
3.Kwarciany	Michał,
SKRZATY:		
1.Such	Michał,
2.Wojnarski	Wiktor,
3.Piątek	Kacper.

Agata Szuba
fot. z arch. MOSiR

„Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podstawowych 
Mińska Mazowieckiego w warcabach 100 polowych”
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Tegoroczne Biegi Przełajowe „Powitanie 
Wiosny” odbyły się w dniu 28 kwietnia 
2013 na Stadionie Miejskim w Mińsku 
Mazowieckim. Tradycją jest, iż nieza-
leżnie od terminu (czy wczesnego mar-
ca czy późnego kwietnia) zawodnicy na 
tej imprezie borykają się z trudnymi 
warunkami – deszczem, błotem, niską 
temperaturą. Biegaczom jednak zdaje 
się nic nie przeszkadzać i mimo desz-
czowej aury stawili się na Sportowej  
w licznym gronie 176 zawodników.

Dzieci	 i	młodzież	od	kilku	 lat	 rywalizują	
na	dystansach:
	Szkoły	Podstawowe	
•	 klasy	 I-III	 –	 dziewczęta	 i	 chłopcy	 -	
400m,
•	Klasy	IV	–	dziewczęta	i	chłopcy	-	600m,
•	Klasy	V-VI	–	dziewczęta	800m,	chłopcy	
1000m,
Szkoły	Gimnazjalne	–	dziewczęta	–	1000m,	
chłopcy	–	1500m,
Szkoły	 Ponadgimnazjalne	 –	 dziewczęta	 –	
1500m,	chłopcy	–	3000m

Po	emocjonujących	startach	biegów	dzie-
cięcych	 odbyła	 się	 uroczysta	 dekoracja.	
Dyrektor	 MOSiR	 Robert	 Smuga	 wręczył	
najlepszym	 zawodnikom	 w	 każdej	 ka-
tegorii	 wiekowej	 statuetki,	 medale,	 dy-
plomy	oraz	nagrody	 rzeczowe.	Zawodni-
cy,	 którzy	 zajęli	 2	 i	 3	miejsca	otrzymali	
medale,	dyplomy	oraz	nagrody	rzeczowe,		
a	najlepsza	dziesiątka	w	każdej	kategorii	
pamiątkowe	medale	za	udział.	Po	dekora-
cji	odbył	się	równie	fascynujący,	zwłasz-
cza	 dla	 młodszych	 zawodników,	 konkurs		
z	nagrodami	w	którym	mogli	wziąć	udział	
zawodnicy	 startujący	w	 biegach.	 Za	 od-
powiedź	na	proste	pytanie	około	30	osób	
otrzymało	nagrody.

Punktualnie	 o	 godz.	 12:00	 wystartowali	
zawodnicy	 kategorii	 OPEN	 na	 dystansie	
5000m	–	5	kobiet	i	25	mężczyzn.	Bezkon-

kurencyjnie	 po	 raz	 kolejny	 najlepszym	
zawodnikiem	 okazał	 się	 Maciej	 Badurek	
zaraz	 przed	 Robertem	 Głowalą	 i	 Seba-
stianem	 Lipcem.	 Najlepszą	 zawodniczką	
kategorii	OPEN	została	Olga	Pechcin,	dru-
gie	miejsce	Ewa	Piętka,	a	trzecie	Aldona	
Szewczyk.	Tego	dnia	mimo	deszczu	i	bło-
ta,	176	zawodników	przebiegło	łącznie	1	
501	248,000	m.	„Dobrym	duchem”	zawo-
dów,	po	raz	kolejny	była	rodzina	Państwa	
Rudzkich	–	Pan	Jacek	i	Pani	Urszula,	którzy	
wsparli	 organizacyjnie	 przedsięwzięcie	
MOSiR.	MOSiR	pragnie	założyć	serdeczne	
podziękowania	 Dyrekcji	 Zespołu	 Szkół	
Miejskich	 nr	 1	 w	 Mińsku	 Mazowieckim,	
która	wydelegowała	 uczniów	 klasy	 spor-
towej	do	pomocy	przy	organizacji	biegu.
Wyniki biegów i fotorelacja na 
www.mosir.org.pl

BIEGI PRZEŁAJOWE 
na „Powitanie Wiosny”

Agata Szuba
fot. z arch. MOSiR
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Mistrzostwa odbyły się w sobotę  
i w niedzielę, 20 i 21 kwietnia w hali 
sportowej przy ul. Kopernika 9 w Miń-
sku. Na te najwyższe rangą zawody 
sportów sylwetkowych edycji wiosen-
nej w naszym kraju  stawiła się rekor-
dowa liczba zawodników – ponad 170. 

W sobotę miały miesjce eliminacje i pół-
finały w poszczególnych kategoriach. 
Warto wiedzieć, że Albert Szczygielski, 
organizator mistrzostw, członek zarządu 
Polskiego Związku Kulturystyki, Fitness 
i Trójboju Siłowego i prezes Mińskiego 
Klubu Sportowego „Kwadrat”, zakwa-
lifikował się do reprezentacji Polski  
w kategorii weteranów i będzie reprezen-
tował nasz kraj na Mistrzostwach Europy  
w Hiszpanii. Z kolei każdy kibic miał moż-
liwość bezpłatnego zbadania poziomu 
tkanki tłuszczowej. A w hali wystawowej 

prezentowały się firmy produkujące su-
plementy, odzież sportową oraz sprzęt do 
ćwiczeń, który można było wypróbować. 
Niedzielę zdominowały finały mistrzostw. 
Na scenie prezentowali się najlepsi za-
wodnicy w różnych kategoriach wago-
wych oraz reprezentantki fitness i bikini. 
W tym dniu oficjalnie otworzono XXXVII 
Mistrzostwa Polski w Kulturystyce i Fit-
ness. 
– Mińsk gości zawodników o najpiękniej-
szych sylwetkach w kraju. Jest mi nie-
zmiernie miło, że w przeciągu zaledwie 
kilku miesięcy w naszym mieście zorga-
nizowano tak ważne zawody sportów syl-
wetkowych. Było to możliwe dzięki dwóm 
mińszczanom – Albertowi Szczygielskiemu 
i Pawłowi Filebornowi. 
- Ta wspaniała impreza nie odbyłaby 
się także bez wsparcia wielu sponsorów  
i należą się im wielkie brawa – powiedział 

burmistrz Marcin Jakubowski. 
- To już szóste mistrzostwa kulturystycz-
ne, jakie odbywają się w Mińsku na prze-
strzeni ostatnich lat. Poza tym, że można 
na nich zobaczyć najlepszych zawodników 
w kraju w poszczególnych kategoriach, 
to zwycięzcy zakwalifikują się do repre-
zentacji Polski na najbliższe Mistrzostwa 
Europy. Te zawody są szczególne także  
z tego powodu, że zgromadziły najwięk-
szą w historii Mistrzostw Polski liczbę 
uczestników – zapewnił Paweł Fileborn, 
prezes zarządu Polskiego Związku Kultu-
rystyki, Fitness i Trójboju Siłowego. 
– Jesteśmy zaszczyceni, że nasze miasto 
cieszy się tak dużą popularnością, jeśli 
chodzi organizację imprez kulturystycz-
nych i sylwetkowych. I już zapraszamy 
wszystkich na kolejne zawody, które 
będę organizowane w Mińsku – stwierdził 
Albert Szczygielski. 

Gościem specjalnym mistrzostw był za-
wodowy kulturysta Robert Piotrkowicz, 
którego niedzielny występ w rytm muzyki 
AC/DC został nagrodzony wielkimi bra-
wami przez licznie zgromadzoną publicz-
ność. Ponadto, każdy fan sportów syl-
wetkowych mógł zaopatrzyć się w jedną 
z pamiątkowych koszulek z limitowanej 
edycji przygotowanych specjalnie na za-
wody. Organizatorami XXXVII Mistrzostw 
Polski w Kulturystyce i Fitness były, obok 
Alberta Szczygielskiego, Grażyna Bie-
niewska i Izabela Grabowska.

źródło: Dariusz Mól
http://minskmaz.com/

fot. z arch. UM MM

XXXVII Mistrzostwa Polski 
w Kulturystyce i Fitness
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Za nami duża kolarska impreza, na 
której mieliśmy zaszczyt być gospo-
darzami. Międzynarodowe Kolarskie 
Kryterium Uliczne rozgrywane od kilku 
lat w centrum naszego miasta na stałe 
wpisało się w kalendarz tutejszych im-
prez i jest sportową wizytówką Miasta 
i Powiatu Mińskiego.

Dla nas, zawodników Klubu Kolarskiego 
V-MAX Mińsk Mazowiecki, to wydarzenie 
o tyle ważne, że musieliśmy sprostać po-
dwójnemu zadaniu, czyli godnie pełnić 
rolę gospodarzy imprezy, a jednocześnie 
jak najlepiej wypaść w konfrontacji z ry-
walami. Zarówno u młodszej części na-
szych zawodników, jak i tych bardziej do-
świadczonych, widoczny był spory stres 
przedstartowy, który jednym pomagał,  
a innych bezlitośnie demolował. Jak po-
kazała rzeczywistość umiemy już sobie 
radzić ze stresem.
 
W ramach wtorko-
wego, kolarskiego 
święta rozegrana 
została II edycja 
Wyścigu Dookoła 
Mazowsza dla Ama-
torów, czyli Liga 
Masters Cup 2013.  
W różnych kate-
goriach wieko-
wych wystartowała 
większość naszych 
zawodników. Dla 
niektórych był 
to pierwszy start  
w tego typu impre-
zie.
 
Wśród najmłodszych 
mieliśmy Dawida 
Rosochackiego - pomimo młodego wie-
ku, bardzo doświadczonego zawodnika. 
Zrobił to co do niego należało i dał dobry 
przykład całej reszcie. Obok siebie miał 
Kubę Soszkę i Ewelinę Nowak, co zapew-
ne budująco wpłynęło na tę dwójkę de-
biutantów.
 
W starszych kategoriach startowali kolej-
ni zawodnicy V-MAX-u: Przemek Wocial, 
Dawid Ostrowski, Kacper Ostrowski, Mi-
łosz Gębarski, Iza Wiercioch, Kinga Zgo-
rzelska, Małgosia Tomaszycka i Małgosia 
Pyrek. Przyjemnie było oglądać ten wy-
ścig, bo widać było wyraźnie, że ostatnie 
wspólne treningi w doskonaleniu strate-
gii wyścigowej zaprocentowały bardzo 
wyraźnie. Nasi „urywali z koła” teore-
tycznie mocniejszych rywali, a to znaczy 
że umieją juz jeździć nie tylko nogą, ale 

i głową. Niesamowity pech Małgosi Pyrek 
pozbawił ją szansy walki o miejsce na pu-
dle. Jak wiemy Małgosia w tym wyścigu 
mierzyła bardzo wysoko, niestety mały 
błąd na ciasnym rondzie skończył się kil-
koma stłuczeniami i zdemolowanym ro-
werem.
 
Wśród juniorów mieliśmy na trasie tego 
dnia Dominika Jarosza, Radka Soszyńskie-
go i Karola Górskiego. Wszyscy startowali 
łącznie z silniejszymi kategoriami wieko-
wymi Mastersów i Elity. Poza Dominikiem 
Jaroszem chłopakom nie udało się prze-
trwać mocnego tempa i niestety zaliczyli 
duble.
 
Wyścig Orlików, Elity i Mastersów zgro-
madził na starcie najsilniejszą staw-
kę kolarzy, w której znalazła się nasza 
czwórka chłopaków: Piotrek Kieblesz, 
Andrzej Sułecki, Dominik Jastrzębski  
i Adam Borkowski od początku byli bardzo 

pewni siebie, znając swoje możliwości.  
Z każdym wyścigiem chłopaki zaczyna-
ją się coraz bardziej rozumieć, budując 
coraz większy potencjał grupy. Po kilku 
akcjach odjechała czteroosobowa uciecz-
ka z Adamem i Dominikiem w składzie. 
Niestety tutaj kolejny pech: prawie na 
oczach kibiców, na wysokości ostatniego 
ronda, w dwuosobowej kraksie leży nasz 
Adam. Poobijany niemiłosiernie dostaje 
rezerwowy rower i pędzi dalej w kierun-
ku mety w obronie trzeciego miejsca. 
Tymczasem w peletonie pojedyncze akcje 
nie przynoszą efektu, aż do momentu gdy 
Piotrek Kieblesz samotnie rusza do przo-
du, dochodząc uciekinierów. To on jako 
pierwszy podnosi ręce na linii mety.
 
Wśród Mastersów tego dnia niestety za-
brakło nam Rafała Sabaka, który leczy 

kontuzję ramienia, ale obecni w peleto-
nie Robert Rosochacki i Paweł Wiski wy-
padli całkiem dobrze, zawstydzając swo-
ją postawą niektórych juniorów. Wśród 
najstarszych Mastersów, w ostatnim 
wyścigu wystartował Trenejro. Systema-

tycznie zbierał oczka na lotnych 
finiszach, ale niestety odjechała 
dwuosobowa ucieczka i w łącznej 
punktacji musiał zadowolić się 
trzecim miejscem.
 
Tuż przed wieczorem nastąpiła 
ostatnia odsłona kolarskich poty-
czek. Na starcie stanęli kolarze 
zawodowi z kraju i zagranicy.  
My czekaliśmy jak poradzi sobie 
w tej obsadzie nasz Darek Koła-
kowski. Mijały kolejne okrążenia 
w zabójczym tempie. Daro ciągle 
w grupie i nie zamierzał odpusz-
czać. Wyglądało to znakomicie. 
Trzy okrążenia przed końcem czo-
łówka narzuciła zabójcze tempo  
i nasz zawodnik nieznacznie od-
padł od grupy przekraczając sa-

motnie linię mety. Każdy kto choć trochę 
rozumie kolarskie kryteria punktowane 
rozgrywane na tym poziomie, wie że to 
wielki sukces Darka. Dał z siebie wszystko 
i przez 20 minut po zakończeniu wyścigu 
„nie było z nim kontaktu”.
 
Było świetnie!!! Mamy bombowy zespół. 
Jest Elita, która wie czego chce i na co 
ją stać. Mamy zaplecze Juniorów, którzy 
chcą gonić za elitą, a jednocześnie ciągną 
za sobą całkiem już spore stado „młodych 
wilczków” również wygłodniałych spor-
towych sukcesów. Są także wspaniali Ma-
stersi - uosobienie spokoju, rozwagi i do-
świadczenia. Wiemy, że po tym wyścigu 
apetyt V-MAX-u na kolejne sukcesy jest 
jeszcze większy....
 

J. Tomkiewicz
fot. K. Borucki, M. Brzęczek, Mario Foto

Wyścig Kolarski o Puchar 
Burmistrza - relacja

SPORT
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            W niedzielę 24 marca w przestron-
nych, gościnnych pomieszczeniach sto-
łówki Zespołu Szkół Zawodowych Nr 1 im. 
Kazimierza Wielkiego, użyczonych bry-
dżystom przez Dyrekcję Zespołu, prze-
prowadzono dwa Otwarte Turnieje Par  
w ramach cyklicznych rozgrywek Grand 
Prix Mazowsza. 
	 W	 VI	 Turnieju	 o	 Puchar	 Burmi-
strza	Mińska	Mazowieckiego	uczestniczyło	
26	par.	Mińszczanie	nie	okazali	
się	 gościnni	w	 tej	 rywalizacji.	
Zwyciężyli	zdobywając	okazałe	
Puchary	Burmistrza	Miasta	An-
drzej	Ogłoblin	i	Jan	Nadaj	„Ma-
zovia”	Mińsk	Mazowiecki	przed	
Olgą	Wrzos	i	Henrykiem	Przyby-
sławskim	Legionowianin	Legio-
nowo	oraz	Andrzejem	Osińskim	
i	 Tadeuszem	 Kościeszą	 „Mazo-
via”	Mińsk	Mazowiecki.	Czwar-
te	miejsce	wywalczyli	Andrzej	
Potyński	 i	 Krzysztof	 Roguski	
„Mazovia”	 Mińsk	 Mazowiecki,	
a	piąte	Stanisław	Piechowicz	 i	
Jerzy	Wiatr	z	mińskiego	„Prze-
łomu”.	 Pozostałe	 3	 mińskie	
pary	zajęły	dalsze	miejsca.	
												W	IX	Turnieju	o	Puchar	
Starosty	Mińskiego	nasi	brydżyści	pozwo-
lili	 gościom	 zdobyć	 wszystkie	 puchary	 i	
nagrody	 za	 trzy	 pierwsze	miejsca.	 Zwy-
ciężyli	Stefan	Cabaj	i	Włodzimierz	Ilnicki	
z	drużyny	Singleton	Warszawa	przed	Ma-
riuszem	Łasiewickim	i	Waldemarem	Putz	
z	Lechii	Tomaszów	Mazowiecki	oraz	Jac-
kiem	Lipińskim	i	Włodzimierzem	Urbano-
wiczem	z	ekipy	Natolin	Warszawa.	Mińscy	

brydżyści	Stanisław	Piechowicz	 i	Andrzej	
Wiatr	 „Przełom”	 zajęli	 V	 miejsce,	 An-
drzej	 Potyński	 z	 Krzysztofem	 Roguskim	
„Mazovia”	VI	miejsce,	a	Wojciech	Piwek	
i	Marian	Sęk	„Przełom”	wywalczyli	VII	lo-
katę.	Pozostałe	2	pary	z	naszego	miasta	
zajęły	 odległe	 miejsca.	 W	 tym	 turnieju	
startowało	23	duety.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	W	 klasyfikacji	 długofalowej,	
łącznie	za	dwa	turnieje	zwyciężyli	Jacek	

Lipiński	 i	Włodzimierz	Urbanowicz	Nato-
lin	Warszawa	przed	Andrzejem	Potyńskim	
i	Krzysztofem	Roguskim	„Mazovia”	Mińsk	
Mazowiecki	 oraz	 Stanisławem	 Piechowi-
czem	 i	 Andrzejem	 Wiatrem	 „Przełom”	
Mińsk	Mazowiecki.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Turnieje	stały	na	wysokim	po-
ziomie,	rywalizowało	8	arcymistrzów,	12	
mistrzów	międzynarodowych	oraz	14	mi-

strzów	krajowych.	Wśród	64	zawodników	
rywalizujących	w	obu	turniejach	grało	5	
kobiet,	zaznaczając	swój	udział	wysokimi	
lokatami.	
												W	turniejach	poza	brydżystami	
z	 województwa	 mazowieckiego	 starto-
wali	 zawodnicy	 z	 okręgu	 łódzkiego	 oraz	
śląskiego.	Turnieje	miały	też	akcent	mię-
dzynarodowy,	 gdyż	 jeden	 ze	 zdobywców	
Pucharu	 Starosty	 od	 kilkudziesięciu	 lat	

mieszka	 w	 Szwajcarii,	 zdo-
był	nawet	mistrzostwo	tego	
kraju.	
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Uczestnicy	 tego-
rocznej	 rywalizacji	 wysoko	
ocenili	 gościnność	 z	 jaką	
spotkali	 się	 w	 naszym	mie-
ście,	 zaangażowanie	 Staro-
sty	 Mińskiego,	 Burmistrza	
Mińska	 Mazowieckiego	 oraz	
Dyrekcji	 Zespołu	 Szkół	 Za-
wodowych	Nr	1	im.	Kazimie-
rza	Wielkiego	w	organizację	
imprezy	i	nadanie	jej		odpo-
wiedniej	 oprawy.	 Starosta	
Miński,	 wręczając	 puchary,	
nagrody	 rzeczowe	oraz	ma-
teriały	 promocyjne	 miasta		
i	 powiatu	 zaprosił	 wszyst-

kich	 uczestników	 rywalizacji	 do	 Mińska		
w	 roku	 przyszłym,	 a	 będzie	 to	 okazja	
szczególna	 gdyż	 Grand	 Prix	 Mazowsza	
związane	będzie	z	Jubileuszowym	X	Tur-
niejem	o	Puchar	Starosty	i	VII	już	Turnie-
jem	o	Puchar	Burmistrza.																																																																																										

K.	Roguski	
fot.	z	arch.	SM	„Przełom”

GRAND  PRIX  MAZOWSZA  W  BRYDŻU  SPORTOWYM  
 

23.03.2013r. w Szkole Podstawowej nr 5 
w Mińsku Mazowieckim odbyły się   III Po-
wiatowe Zawody w Gimnastyce Sportowej 
dziewcząt Szkół Podstawowych. Organi-
zatorem był Powiatowy Szkolny Związek 
Sportowy oraz Rada Rodziców przy SP nr 
5. Honorowy Patronat objął Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jaku-

bowski. Zawody sędziowali instruktorzy 
gimnastyki - studenci Akademii Wycho-
wania Fizycznego w Białej Podlaskiej. 

Klasyfikacja końcowa:
DRUŻYNOWO
I miejsce Szkoła Podstawowa nr 5 – 213,1 
pkt  opiekun  Małgorzata Pyszel

II miejsce Szkoła Podstawowa nr 2- 205,5 
pkt  opiekun  Beata Szymkowiak
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 6 – 
161,9pkt  opiekun  Beata Kowalczyk
IV miejsce Szkoła Podstawowa w Wielgo-
lesie – 24 pkt
2.Białas Aneta SP 5 – 27,9 pkt
3.Ambroszczyk Natalia SP 2 – 27,9 pkt

Zawody w Gimnastyce Sportowej dziewcząt Szkół Podstawowych

SP nr 5, fot. z arch szkoły
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14 stycznia 2013 roku na hali sporto-
wej Gimnazjum nr 1 odbyło się wspa-
niałe widowisko. Mińsko-Mazowiecki 
Klub Karate Kyokushinkai już po raz 
czwarty zorganizował Turniej Karate. 

 Klub Karate Kyokushinkai, pod 
kierownictwem sensei Macieja Wój-
cickiego (1 dan) oraz sensei Tomasza 
Bartnickiego (3 dan), działa na terenie 
naszego powiatu od ponad trzydziestu 
lat, jest organizacją z tradycjami, przez 
której szeregi przewinęły się setki tre-
nujących. Klub oprócz terenu naszego 
miasta, od kilku lat działa z powodze-
niem w filiach: m.in. w Halinowie (gdzie 
treningi prowadzi sensei Jarosław Fruba 
2 dan), w Siennicy, Kołbieli, Człekówce, 
Grzebowilku, Okuniewie, Strachówce  
i w Rudzienku.
 Doroczny turniej można nazwać 
ukoronowaniem rocznej pracy klubu. 
Ta wspaniała impreza przyciąga małych 
sportowców, ich rodziców i wielu zacie-
kawionych kibiców. W zawodach wzięło 
udział 112 karateka. 
 Organizatorzy zapewnili wi-
dzom prawdziwie sportowe emocje. 
Impreza rozpoczęła się o godz. 10.00 
walkami eliminacyjnymi oraz konkuren-
cjami kata. Młodzi adepci sztuki karate 
walczyli z ogromnym poświęceniem i za-
angażowaniem. 

 Około godz. 13.00, po walkach 
eliminacyjnych, gdy już było wszystko ja-
sne, kto przeszedł do półfinału, nastąpiło 
oficjalne otwarcie zawodów, którego do-
konał wieloletni przyjaciel Klubu, główny 
sponsor, na co dzień trenujący karateka 
– dyrektor Studium Języków Obcych To-
masz Paudyna. 
 Prezes Mińsko-Mazowieckiego 
Klubu Karate Kyokushinkai sensei Maciej 
Wójcicki przywitał wszystkich zgromadzo-
nych, gości, zawodników i publiczność. 
Wdzięczni za wieloletnią współpracę  
i pomoc, członkowie zarządu klubu wrę-
czyli panu Tomaszowi Paudynie specjalną 
pamiątkową figurkę i statuetkę. Specjal-
ne podziękowania Zarząd MKKK skierował 
także do sponsorów – m. in. przedstawi-
ciela BGŻ – pana Krzysztofa Rogali
 Ciekawostką tej imprezy była 
kaligrafia japońska, którą wykonywała 
Katarzyna Fruba – studentka Japonistyki. 
Ubrana w tradycyjne kimono, przyciągała 
uwagę, każdy chciał do niej podejść, po-
rozmawiać i otrzymać wykaligrafowane 
po japońsku swoje imię lub nauczyć się 
trudnej sztuki origami. Kasię dzielnie 
wspierała, także ubrana w tradycyjne ki-
mono jej siostra – Marta.
 Gdy turniej uznano za otwar-
ty, organizatorzy zaprosili wszystkich, 
do obejrzenia pokazu, jaki przygotował 
sensei Jarosław Fruba. Publiczność była 

zaciekawiona i oczarowa-
na umiejętnościami kara-
teków. 
 Emocje jednak sięgnęły 
szczytu, gdy nadszedł czas 
na walki półfinałowe i fina-
łowe. Publiczność gorącym 
dopingiem zagrzewała do 
walki swoich faworytów. 
To co najpiękniejsze po 
walkach karate – to fakt, 
że zarówno wygrany, jak i 
przegrany zawsze pięknie 
dziękują sobie za stoczony 
pojedynek.

 Obszerna fotorelacja i wyniki do 
obejrzenia na stronie www.mkkk.pl 
 Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, finaliści zaś meda-
le, puchary oraz upominki od sponsorów.
 Turnieje organizowane przez 
Mińsko–Mazowiecki Klub Karate Kyoku-
shinkai wpisały się na stałe w kalendarz 
imprez naszego miasta i powiatu, dlatego 
zapraszamy za rok do kibicowania spor-
towcom.
 Sensei Maciej Wójcicki, sensei 
Tomasz Bartnicki i sensei Jarosław Fruba 
słowa podziękowań kierują do Członków 
i Zawodników mińskiego klubu karate 
oraz Rodziców, którzy zaangażowali się 
w pomoc przy organizacji turnieju. Przed 
Zarządem MKKK kolejne wyzwania: w 
czerwcu będą organizatorami Mazowiec-
kiej Ligii Karate Kyokushin oraz egzaminu 
na kolejne stopnie kyu, w lipcu zaś zabie-
rają adeptów sztuki karate na doroczny 
obóz sportowy. 
 

T. Bartnicki, fot. z arch Klubu

IV TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN O PUCHAR MIŃSKO-MAZOWIECKIEGO KLUBU  
KARATE KYOKUSHIN  POD PATRONATEM BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

 W dniu 27 kwietnia 2013r. w Su-
chym Lesie k/Poznania siostry Przyczyny 
zdobyły brązowe medale w Pucharze Pol-
ski juniorek młodszych w judo. Katarzyna 
w wadze 44kg, a Paulina w wadze 63kg.
 Reprezentantki UKS Judo KON-
TRA udowodniły swoją niezawodność zdo-
bywając „limity” dla Regionu II do Ogól-
nopolskiej Olimpiady Młodzieży Juniorek 
Młodszych w judo. Finały Olimpiady od-
będą się na początku lipca br. w Łodzi. 
W zawodach startował również Tomasz 
Sternicki, w wadze 60kg, wygrywając  

Sukcesy UKS Judo Kontra
2 walki na ippon.
 T y d z i e ń 
temu, 20 kwietnia, 
Katarzyna Przyczyna 
reprezentowała nasz 
Klub, gminę Mińsk 
Mazowiecki, miasto 
Mińsk Mazowiecki 
oraz powiat miński 
w Mistrzostwach 
Polski Młodziczek w 
judo. Zawody odbyły 
się w Bochni.

Katarzyna wywalczyła V miejsce w Polsce.
Zdzisław Wiącek
fot. z arch. UKS
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Polski Związek Taekwon-do z siedzibą  
w Lublinie ogłosił listę zawodników, którzy 
zakwalifikowali się do udziału w finałach 
Mistrzostw Polski Juniorów i Mistrzostw 
Polski Juniorów Młodszych w Taekwon-do 
ITF.
 Miło nam poinformować, że 
wśród uczestników mistrzostw znajdzie 
się 17 reprezentantów Mińskiego Klubu 
Sportowego TAEKWON-DO, którzy będą re-
prezentować nasze miasto na arenie ogól-
nopolskiej w tych najważniejszych w tej 
kategorii wiekowej imprezach w Polsce.
 Podopieczni trenera Jacka Łu-
niewskiego (VI DAN), aby wywalczyć moż-
liwość udziału w mistrzostwach musieli 
przejść przez sito kwalifikacyjne bardzo 
silnie obsadzonych zawodów międzywoje-
wódzkich jakimi były rozegrane pod koniec 
marca I Eliminacje w Mińsku Mazowieckim 
oraz na początku kwietnia II Eliminacje  
w Bartoszycach.  
 W kategorii juniorów kwalifi-
kacje uzyskali: Karolina Marciniak i Na-
talia Szczepańska w konkurencji indywi-
dualnych układów kobiet oraz w walkach  
i technikach specjalnych, Tomasz Kurowski  
w układach indywidualnych mężczyzn 
stopni mistrzowskich DAN oraz Adam Ma-
linowski w walkach mężczyzn.

 W kategorii ju-
niorów młodszych Mińsk 
Mazowiecki będą re-
prezentować: Natalia 
Piórkowska i Michalina 
Mikulska w konkurencji 
indywidualnych układów 
kobiet oraz w walkach  
i technikach specjalnych, 
Natalia Taraszewska w układach i wal-
kach kobiet, Gabriela Misterkiewicz, Ju-
lia Kawka i Natalia Cecotka w walkach 
kobiet, Karol Łuniewski w konkurencji 
indywidualnych układów mężczyzn stopni 
DAN oraz w walkach i technikach specjal-
nych, Mateusz Radomski w konkurencji 
indywidualnych układów mężczyzn oraz 
w walkach i technikach specjalnych, 
Mateusz Zgódka w układach i walkach 
mężczyzn oraz Marcin Kalbara, Jakub Ha-
merski, Damian Anusz i Mikołaj Mikulski  
w walkach mężczyzn.
 Informacja jaką otrzymaliśmy 
ze Związku bardzo nas ucieszyła. Konku-
rencja pomiędzy zawodnikami i klubami 
w czasie międzywojewódzkich eliminacji 
do mistrzostw była ogromna. Na starcie 
obu zawodów stawiła się ścisła czołówka 
zawodników z województw mazowiec-
kiego i warmińsko – mazurskiego, z re-

Kwalifikacje do Mistrzostw 
Polski Juniorów i Juniorów Młod-
szych 2013 w Taekwon-do ITF

prezentantami Polski na czele. Pomimo 
świetnych występów mińskich zawodni-
ków do końca nie byliśmy pewni którzy  
z nich i w jakiej konkurencji zakwalifiku-
ją się do finałowych zawodów. Po podli-
czeniu wyników z obu eliminacji okazało 
się, że siedemnastu moich podopiecznych 
będzie miało możliwość sprawdzenia się 
z najlepszymi w Polsce – podsumował tre-
ner Jacek Łuniewski.
 Miński Klub Sportowy TA-
EKWON-DO, będący w naszym mieście 
kontynuatorem tradycji Gen. Choi Hong 
Hi - założyciela Taekwon-do i nauczania 
tej koreańskiej sztuki walki, w przyszłym 
roku będzie świętować swoje 20-lecie. 
Będzie to jednocześnie 20 lat istnienia 
Taekwon-do w Mińsku Mazowieckim.

I. Koczyrkiewicz
fot. z arch. MKS Taekwon - do

Zwycięstwa MMA Team

 dniu 21.04 zawodnicy Klubu Walki Grappler oraz Mińskiego Klubu 
Sportowego MMA TEAM  walczyli na XV Grand Prix Polski w Grapplingu 
GI I NO GI w Wołominie. W turnieju wystartowało ponad 80 zawodni-
ków z 12 klubów z całej Polski. Nasza reprezentacja w składzie: Marcin 
Gałązka, Jakub Kopciński oraz Wojtek Piekut, któzy walczyli w obu 
konkurencjach, czyli w GI – kimona oraz NO GI. Wszyscy stoczyli bardzo 
dobre walki przegrywając swoje walki po dogrywkach !!! W kategorii 
Grappling GI Wojtek Piekut wywalczył 2 miejsce do 64kg !!! Należy do-
dać, że to drugie zawody młodego Wojtka i drugi medal !!! Grand Prix 
były kolejnymi zawodami, gdzie nasi zawodnicy pokazują duże umie-
jętności, serce do walki oraz doświadczenie !!! Gratulacje !!!

Turniej Tang Soo Do
W dniu 28.04 w miejscowości Poświstne odbył się I Międzyklubowy 
Turniej Tang Soo Do Dzieci i Młodzieży w Sztukach Walk, gdzie swoje 
walki stoczyli najmłodsi zawodnicy klubu walki GRAPPLER i mińskiego 
klubu sportowego MMA TEAM w składzie: Andrzej Frankiewicz, Marcel 
Dziugieł i Zachariasz Otsmane. Cała trojka najmłodszych grapplerów 
wystąpiła w 3 konkurencjach : sumo – grappling, walka o szarfę i walki 
na piankowe pałki. Stoczyli bardzo zacięte walki, dzięki czemu udało 
się zdobyć medale: Andrzej Frankiewicz po wygraniu 3 walki zdobył 
złoty medal w walce o szarfę, a Zachariasz Otsmane drugie miejsce  
w kategorii grappling sumo.

Gratulacje dla naszych najmłodszych zawodników.
M. Frankiewicz, fot. z arch. MMA Team

XV Grand Prix Polski w Grapplingu


