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Burmistrz Miasta  
Marcin Jakubowski

Drodzy Państwo,
 2013 rok został ogłoszony przez Premiera ro-
kiem rodziny. W ślad za tym polskie władze przyjęły 
szereg rozwiązań systemowych o charakterze proro-
dzinnym. W Mińsku Mazowieckim przejęliśmy dzia-
łania rządu z wielkim zadowoleniem, podejmując 
jednocześnie prace w kierunku budowania pierwszej 
w historii naszego miasta spójnej, samorządowej po-
lityki prorodzinnej.  
 Na ostatniej sesji Rady Miasta, przy ogólnej 
aprobacie, przyjęto uchwałę przyznającą dotacje dla 
żłobków i klubów dziecięcych. Na jej podstawie już 
od 1 czerwca 2013 roku podmioty prowadzące żłobki 
będą mogły obniżać  opłaty za oferowane usługi opiekuńcze. Od kilku mie-
sięcy finansujemy również pracę dziennego opiekuna, sprawującego pieczę 
nad dziećmi do 3 roku życia. Przy tej okazji zachęcam Państwa do korzysta-
nia z tej formy opieki. 
 Dodam jeszcze że na różne formy wychowania przedszkolnego  
w placówkach publicznych wydaliśmy w ubiegłym roku ponad 8 mln. zł.  oraz 
przekazaliśmy blisko 5 mln. zł. dotacji dla przedszkoli prywatnych. Nieza-
leżnie od tego, Miasto rozpoczęło opracowywanie projektu budowy przed-
szkola z oddziałem żłobkowym, które powstanie  na miejscu obecnego PM5 
„Tęczowa Dolina”. 
 Fundamentalne znaczenie dla prorodzinnej polityki miasta będzie 
miała przygotowywana obecnie uchwała o wspieraniu rodzin wielodziet-
nych, którą przedstawię radzie miasta jeszcze w tym półroczu. Założenia 
jakie przyjąłem przewidują poważne ulgi w opłatach za  przedszkola, basen 
i lodowisko, zajęcia w MDK a nawet w opłatach śmieciowych. Zamierzam 
też zachęcać mińskich przedsiębiorców do tego aby honorowali karty rodzin 
3+, w swoich sklepach i punktach usługowych. Mam nadzieję, że działania te 
pozytywnie wpłyną na sytuacje rodzin w naszym mieście. 

 

Zarządzeniem z dnia 14 marca Burmistrz 
Miasta powołał Miejską Komisję Urbani-
styczno – Architektoniczną. W jej skład 
weszli: mgr inż. arch. Robert Jaworski, 
mgr inż. arch. Konrad Wąsik, dr inż. arch. 
Paweł Wąsowski, inż. arch. Bartosz Gro-
mulski oraz mgr inż. arch. Emilia Bogda-
nowicz.
 Rolą MKUA będzie m.in. opinio-
wanie projektów miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, czy 
wyrażanie opinii w sprawach o istotnym 
znaczeniu z zakresu urbanistyki miejskiej.

 Powołanie do funkcjonowania 
organu złożonego z grupy fachowców po-
zwoli wyjść naprzeciw potrzebom naszego 
miasta, które od lat czekało na uporządko-
wanie urbanistyczne.
 Pierwszy temat przedstawiony 
przez Burmistrza ukonstytuowanej komi-
sji dotyczy Starego Rynku. Plac o dużym 
znaczeniu historycznym dla Mińska Mazo-
wieckiego, niegdyś jego centralny punkt, 
potrzebuje dziś ratunku dla skąpej i zani-
kającej zieleni. Z tym problemem zmierzą 
się na początek członkowie nowej komisji.

(red.) fot. z arch UM



4 MIM marzec 2013www.minsk-maz.pl

Z ŻYCIA MIASTA

 Podczas uroczystej Gali Fina-
łowej Konkursów Branżowych, 25 lute-
go br., w warszawskim Hotelu Marriott, 
Centralne Biuro Certyfikacji Krajowej 
(CBCK) ogłosiło laureatów konkursów  
o tytuł: Placówka Oświatowa Roku 2012, 
który to tytuł otrzymał Zespół Szkół Za-
wodowych nr 2 im. Powstańców Warsza-
wy w Mińsku Mazowieckim , Hotel Roku 
2012, Bank Spółdzielczy Roku 2012, Fir-
ma Roku 2012 oraz Polish Exclusive 2013.  
Naszą Powiatową Placówkę Oświatową 
reprezentowali i odbierali tytuł, dyrek-
tor Zespołu Tomasz Płochocki oraz wice-
dyrektor Zespołu Jerzy Gańko.

 Nagrody wręczono instytucjom 
i przedsiębiorstwom, które znacząco 
wyróżniły się na tle konkurencji w ubie-
głym roku. Gala Finałowa była doskona-
łą okazją do podsumowania całego roku 

działalności CBCK 
i spotkania w gro-
nie profesjonali-
stów. Przyznanie 
certyfikatu jest 
potwierdzeniem 
oferowania przez 
firmę produktów 
i usług najwyższej 
jakości. To wyróż-
nienie, które jest 
wyrazem uzna-
nia środowiska 
branżowego oraz 
podpowiedzią dla 
klientów komu 
warto zaufać.- po-
wiedział Marcin 
Andrzejewski, Dy-
rektor Programo-
wy CBCK, otwierając uroczysty wieczór.

 Laureaci wszystkich konkursów 
branżowych, organizowanych przez CBCK 
są wyłaniani przez Kapitułę w procesie 
analizy pozycji rynkowej firmy, jej wkła-
du w rozwój branży oraz oceny poziomu 
satysfakcji konsumenckiej. Do kluczo-
wych czynników weryfikujących zgłoszo-
ne firmy należą rekomendacje klientów 
i partnerów biznesowych, wyniki badań 
marketingowych i wnioski z raportów, 
przygotowywanych przez inspektorów 
wojewódzkich CBCK.

 Uroczystą Galę poprowadzili  
z wdziękiem: Katarzyna Cichopek oraz 
Szymon Kusarek, a gwiazdą wieczoru 
była Olga Bończyk, która zachwyciła gości 
swoim recitalem.

Tomasz Płochocki
fot. z arch. ZSZ Nr2

Jubileusz 100-lecia 
urodzin Pani Zofii
W dniu 10 marca 2013 roku jubileusz 
100-lecia urodzin obchodziła mieszkanka 
Mińska Mazowieckiego Pani Zofia Broni-
sława Grycuk. 

 Gratulacje oraz życzenia dal-
szych lat życia w zdrowiu, pogodzie du-
cha i spokoju Dostojnej Jubilatce złożyli 
Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski, 
zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywil-
nego Magdalena Zagórska oraz przedsta-
wiciele Zakładu Ubezpieczeń Społecznych  
w Mińsku Mazowieckim. (red.)

fot. z arch. UM

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy Firmą 
Roku 2012 w branży oświatowej 
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Został rozstrzygnięty Konkurs Plastycz-
ny na Wielkanocną Kartkę Świąteczną. 
Komisja konkursowa przyznała jedną na-
grodę główną, po trzy nagrody z miejsca-
mi: 1, 2 i 3 w dwóch kategoriach wieko-
wych (I-III i IV-VI) oraz po pięć wyróżnień  
w każdej kategorii.

NAGRODA GŁÓWNA:  Maja Milewska  – 
klasa V c,  Szkoła Podstawowa Nr 5

KATEGORIA I-III:

I miejsce: Oliwia Grzyb – klasa III, Zespół 
Szkół Salezjańskich
II miejsce: Martyna Łukaszewska – klasa 
III d,  Szkoła Podstawowa Nr 5
III miejsce: Maksymilian Wojewódzki – 
klasa I c, Szkoła Podstawowa Nr 4

Wyróżnienia:

Karolina Labak – klasa I b, Szkoła Podsta-
wowa Nr 4
Milena Wąsowska – klasa II f, Szkoła Pod-
stawowa Nr 2
Anna Wiśniewska – klasa II d, Szkoła Pod-
stawowa Nr 5
Karolina Łućko – klasa II, Zespół Szkół Sa-
lezjańskich
Karolina Bodziany – klasa III, Świetlica 
Środowiskowa Caritas

KATEGORIA IV-VI:

I miejsce: Magdalena Grzelczak  – klasa VI 
f, Szkoła Podstawowa Nr 2
II miejsce: Julia Drzazga – klasa V a, Szko-
ła Podstawowa Nr 5
III miejsce: Katarzyna Baranowska – klasa 
IV, Zespół Szkół Salezjańskich

Wyróżnienia:

Łukasz Witkowski – klasa IV, Świetlica 
Środowiskowa Caritas
Rafał Kazimierczyk – klasa V c, Zespół 
Szkół Miejskich Nr 1
Magdalena Kawka – klasa V e, Szkoła Pod-
stawowa Nr 6
Natalia Paska – klasa VI d, Szkoła Podsta-
wowa Nr 6
Błażej Piwowar – klasa V b, Zespół Szkół 
Miejskich Nr 1

Wręczenie nagród zwycięzcom i wyróż-
nionym oraz wręczenie drobnych upo-
minków dla wszystkich, którzy wzięli 
udział w konkursie odbyło się 22 marca 
2013 roku, o godz. 10.30 w Sali Kameral-
nej Miejskiego Domu Kultury. Wszystkim, 
którzy wzięli udział w konkursie składa-
my serdeczne podziękowania. (red.) 

Konkurs na Wielkanocną Kartkę Świąteczną 2013 rozstrzygnięty!

fot. z arch. UM
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„Bezpieczna i aktywna kobieta – edycja 
WIOSNA 2013” – inauguracja bezpłatne-
go kursu samoobrony dla kobiet

W poniedziałek, 4 marca 2013 roku,  
w siedzibie Mińskiego Klubu Sportowego 
TAEKWON – DO przy ulicy Dąbrówki, mia-
ła miejsce inauguracja wiosennej edycji 
kursu samoobrony dla kobiet pod nazwą 
„Bezpieczna i aktywna kobieta”. 
 Kurs, będący innowacyjnym 
projektem w naszym mieście, organizo-
wany jest przez Miński Klub Sportowy 
TAEKWON – DO we współpracy z Burmi-
strzem Miasta Mińsk Mazowiecki oraz 
Komendą Powiatową Policji. Pierwsza 
edycja kursu, która odbyła się w okresie 
wrzesień – grudzień 2012 roku, spotkała 
się z entuzjastycznym przyjęciem przez 
kursantki oraz została wysoko ocenio-
na przez fachowców. Zainteresowanie 
jesiennym kursem przeszło najśmielsze 
oczekiwania organizatorów - ilość chęt-
nych pań na uczestnictwo w zajęciach 
przekroczyła ponad dwukrotnie  dostęp-
ną liczbę miejsc. Wychodząc naprzeciw 
oczekiwaniom mińszczanek organizatorzy 
zdecydowali o kontynuacji projektu tak-
że w tym roku. Trzymiesięczne, bezpłat-
ne zajęcia dla mińszczanek realizowane 
w ramach zadania publicznego „Porządek 
i bezpieczeństwo publiczne” będą się od-
bywać w dwóch edycjach: wiosennej i je-
siennej. 
 W wiosennej inauguracji kur-
su, oprócz kursantek obecni byli także 
instruktorzy, którzy będą prowadzili  
z mińszczankami zajęcia praktyczne oraz 
teoretyczne - psycholog z Poradni Psy-
chologiczno Pedagogicznej pani Maria 
Albrehcińska – Oleksiuk, ratownik me-
dyczny pani Katarzyna Szubińska, która 
będzie prowadzić zajęcia z udzielania 
pierwszej pomocy oraz nadkomisarz Piotr 

Wojda i podkomisarz Daniel Niezdropa  
z Komendy Powiatowej Policji. Gospoda-
rzy reprezentowali prezes Mińskiego Klu-
bu Sportowego TAEKWON-DO pani Marta 
Łuniewska, trener Jacek Łuniewski oraz 
instruktorzy Marcin Widerski, Igor Ko-
czyrkiewicz i Sławomir Rasieński. 
 Kurs jest podzielony na panele 
tematyczne stanowiące całościowy sys-
temem nauki obrony przed wszelkimi 
formami przemocy. Obejmuje on zajęcia  
z psychologii, prawa oraz ratownictwa 
medycznego, a także praktyczną naukę 
skutecznych metod samoobrony przezna-
czonych dla każdej kobiety, niezależnie 
od warunków fizycznych. Dodatkowo or-
ganizatorzy zdecydowali się na wpro-
wadzenie dla pań cotygodniowych, go-
dzinnych zajęć fitness mających na celu 
podniesienie ogólnej sprawności fizycz-
nej kursantek.
 Celem kursu jest zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa kobiet, wska-
zanie wzorców postępowania w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia, przekazanie 
praktycznej wiedzy, która może okazać 

się przydatna w sytuacjach niebezpiecz-
nych oraz zachęcenie do aktywnego trybu 
życia poprzez zainteresowanie zajęciami 
sportowymi. 
 „Wszystkim wydaje się, że ko-
bieta jest łatwiejszym celem ataku niż 
mężczyzna, że będzie stawiała mniejszy 
opór i nie będzie umiała się skutecznie 
obronić w sytuacji zagrożenia. Chcemy 
pokazać kursantkom, że jest to tylko 
stereotyp. W trakcie kursu mińszczanki 
przygotują się psychicznie i fizycznie do 
tego, aby być w stanie radykalnie zmniej-
szyć ryzyko napadu lub utraty zdrowia czy 
życia jeśli już dojdzie do bezpośredniego 
zagrożenia. Należy wychodzić naprzeciw 
stereotypom, szczególnie jeśli posiada 
się wiedzę w tym zakresie, którą można 
się podzielić. Poczucie bezpieczeństwa 
mężczyzn i kobiet znacznie się od sie-
bie różni, ale to w żadnym wypadku nie 
oznacza, że panie są na przegranej pozy-
cji w starciu z napastnikiem” - stwierdził 
Igor Koczyrkiewicz.

fot. z arch. MKS Taekwon-Do

17 marca 2013 r. w MDK odbył się „Dzień 
Dawcy Szpiku dla Moniki i innych zorgani-
zowane przez  Stowarzyszenie „Pozytyw-
ka” , Hufiec ZHP „Mazowsze i Fundację 
DKMS. Zarejestrowało się 152 potencjal-
nych dawców szpiku. To więcej niż rok 
temu.
 „Bardzo dziękujemy wszystkim, 
którzy świadomie dołączyli do bazy po-
tencjalnych dawców. Mamy nadzieję, że 
wśród dzisiejszych rejestrujących się jest 
dawca dla Moniki i innych Chorych. Na 
tym nie poprzestaniemy. Planujemy rów-
nież rejestrować ludzi w różnych jednost-
kach organizacyjnych już bez pobierania 
krwi, ale za pomocą pałeczek, tak jak ma 
to miejsce w rejestracji internetowej” – 
zapewniają organizatorzy mińskiego Dnia 
Dawcy. (red.), fot. z arch. ZHP

Dzień Dawcy Szpiku

Bezpieczna i aktywna kobieta
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 Suma wielu pojedynczych ser-
decznych gestów podzielenia się z bliź-
nim, nabiera szczególnej mocy w obliczu 
sytuacji nadzwyczajnej jakim jest dziele-
nie się i pomoc tym, którzy tej pomocy 
potrzebują. Dowodzi jakże pięknie, że  
w chwili trudnej zawsze jest siła solidar-
ności międzyludzkiej. Siła aktywności. 
Siła, która przełamuje wszelkie bariery 
obojętności. Taka siła zebrana w zaan-
gażowanie, musi zdziałać cuda. I zdzia-
łała, ponieważ na drugich Pozytywnych 
Rockowaniach dla Moniki Pietrak-Więch 
mińszczanie nie zawiedli. 9 marca Przy-
szli do Budowlanki, aby wesprzeć Monikę 
w walce z chorobą. Profesjonalna konfe-
ransjerka Arka Braxtona i artyści: Erased, 
Propabanda, Wszyscy Byliśmy Harcerzami 
i Pączki w Tłuszczu z Tomkiem Karolakiem 
na czele, którzy wystąpili całkowicie cha-
rytatywnie zafundowali wszystkim kilka 
godzin znakomitej zabawy w różnych sty-
lach muzycznych. 

Erased – młodzi gniewni  
i niezwykle utalentowa-
ni pokazali, że mocne 
heavy-metalowe brzmie-
nia też mogą wpadać  
w ucho. 
 Propabanda w 
połączeniu nowoczesno-
ści z folkowymi klimata-
mi zrobiła ogromne wra-
żenie na publiczności,  
w Wszyscy Byliśmy Har-
cerzami odświeżyli sta-
re harcerskie przeboje 
takie jak „Stokrotka”, 
„Krajka”, „Płonie ognisko  
w lesie” nadając im iście rockowy klimat.
 Tomasz Karolak, którego przed-
stawiać nie trzeba i Bartek Miecznikowski 
w duecie „Pączki w Tłuszczu”, mimo iż 
zapewniali o braku umiejętności wokal-
nych wzbudzili zachwyt wśród słuchaczy 
porywając przebojami z nowego projektu 

Pączków i utworami z serialu „39 i pół”. 
Na koniec Karolak zaprosił za scenę przy-
jaciela z lat szkolnych Michała Słomczyń-
skiego i wspólnie wykonali  utwór „Poje-
chałem raz do Gdyni”.  
 Tak jak podczas pierwszego 
koncertu w MDK zorganizowano kiermasz 
dobroczynny, na którym można było ku-
pić rzeczy przekazane przez ludzi ze 
świata sportu i ekranu, a także pyszne 
‘dobroczynne’ pączki. Poza tym wypla-
tane koszyki wielkanocne i płytę grupy 
Propabanda „Speszjal Edyszyn dla Moniki 
– Fak de Rak” i wiele innych ciekawych 
gadżetów. 
 Na drugich Pozytywnych Rocko-
waniach zebrano 6304,65 zł. Impreza była 
bardzo udana, było mnóstwo śmiechu 
i wzruszeń, a Monika, która przyszła na 
koncert była szczęśliwa i uśmiechnięta. 
- Dziękujemy wszystkim ludziom dobrej 
woli. Motywujecie nas do jeszcze więk-
szego zaangażowania w sprawy potrzebu-
jących – mówią organizatorzy ze Stowa-
rzyszenia Pozytywka i zapewniają, że to 
nie ostatnia akcja na rzecz tych, którzy 
są w trudnej sytuacji życiowej. 

(red.), fot. Tomasz Wojciechowski

Pozytywne Rockowania po raz drugi
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Konferencja Zorganizowana została jako 
wspólny projekt Muzeum Ziemi Miński  
i Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej, a funkcję Przewodniczącego 
Komitetu Honorowego zgodził się przy-
jąć sekretarz stanu, pełnomocnik Prezesa 
Rady Ministrów ds. dialogu międzyna-
rodowego Pan Władysław Bartoszewski, 
który zaszczycił mińszczan swoją obecno-
ścią na tym wydarzeniu. 

 Dzisiejsza konferencja popular-
no-naukowa jest hołdem składanym dzia-
łaczom Rady Pomocy Żydom, a przede 
wszystkim jej pierwszemu przewodniczą-
cemu, a zarazem pierwszemu powojen-
nemu Staroście Mińskiemu Julianowi Gro-
belnemu. – powiedział Burmistrz Marcin 
Jakubowski, wprowadzając zebranych w 
temat spotkania. Jednocześnie skierował 
wyrazy podziękowania w stronę sekreta-
rza stanu w MON i Posła Ziemi Mińskiej 
Pana Czesława Mroczka, który wyrażając 
wolę współpracy przy organizacji kon-
ferencji przyczynił się do przybliżenia 
mińszczanom postaci Juliana Grobelnego 
ps. „Trojan”, człowieka ratującego lud-
ność żydowską nawet wtedy, gdy dale-
ko posunięta gruźlica nie pozwalała już  
w pełni sprawnie funkcjonować. 

We wtorek 19 marca b.r. gościł w Mińsku 
Mazowieckim sekretarz stanu, pełnomoc-
nik Prezesa Rady Ministrów ds. dialogu 
międzynarodowego Pan Władysław Bar-
toszewski. 
 Pan Minister wraz z Burmi-
strzem Marcinem Jakubowskim złożyli 
wiązanki pod płytą upamiętniającą tra-
giczną śmierć ponad dwustu Polaków 
pochodzenia żydowskiego, którzy zginęli 
w podpalonym przez hitlerowców budyn-
ku szkoły podstawowej im. M. Koperni-
ka przy ul. Siennickiej – 10 stycznia b.r. 
minęła 70. rocznica tego dramatycznego 
wydarzenia. Minister Władysław Barto-
szewski udał się również na miński cmen-
tarz, gdzie składając kwiaty oddał hołd 
swojemu współpracownikowi z czasów 
okupacji hitlerowskiej, pierwszemu po 
wyzwoleniu staroście mińskiemu, a za-
razem pierwszemu i najdłużej sprawu-
jącemu funkcję przewodniczącego Rady 
Pomocy Żydom „Żegota” Julianowi Gro-
belnemu. 
 Postaci tej poświęcona została 
konferencja popularno-naukowa, którą 
w Gimnazjum Miejskim nr 3 zaszczyciło 
swoją obecnością wielu znakomitych go-
ści, wśród których zasiadł również Pan 
Minister Władysław Bartoszewski. 

Z ŻYCIA MIASTA

 Pierwszy prezes Żegoty, jeden 
z jej najaktywniejszych działaczy jest 
zarazem postacią prawie zapomnianą  
w polskiej historiografii. W świetle do-
konań „Trojana” na rzecz ratowania ży-
cia ludzkiego, jego walki o lepszy byt 
uciśnionych, tym bardziej ważne są ta-
kie spotkania, jak marcowa konferencja  
w Mińsku Mazowieckim, gdzie z prelekcji 
cenionych historyków wynosimy kolejne 

argumenty do tego, że pamięć o takich 
cichych bohaterach jest konieczna i że 
kształtuje ona empatię i bezinteresow-
ność w postawach młodych pokoleń.
 Równolegle z konferencją w 
Gimnazjum Miejskim nr 3 uczestnicy mo-
gli zapoznać się z  wystawą przygotowaną 
przez Wojskowe Centrum Edukacji Oby-
watelskiej pt. „Żydzi w Wojsku Polskim”.

 (red.), fot. z arch. UM

Konferencja popularno-naukowa „Polacy Żydom. Żegota i postać 
Juliana Grobelnego”

 Żyjemy dziś w dobie wirtual-
nych bohaterów, często uskarżamy się na 
brak wzorców moralnych, coraz rzadziej 
jesteśmy w stanie odszukać tak potrzeb-
ne nam w dzisiejszych czasach autorytety 
– powiedział 
 Burmistrz witając przybyłych 
gości. Dla mnie już od wielu lat osobą,  
z której postawy życiowej staram się 
czerpać jest Pan Profesor Władysław 

Bartoszewski – dodał. Niewątpliwie 
wtorkowe wydarzenie będzie na długo 
zapamiętane, wszak nie co dzień gości 
się w naszym mieście osoby obdarzane 
tak dużym szacunkiem przez osobistości  
z całego świata, jaką jest prof. Włady-
sław Bartoszewski.

(red.), fot. z arch. UM

Władysław Bartoszewski w Mińsku
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Równiez tego dnia w Gimnazjum Miej-
skim Nr 3 w Mińsku Mazowieckim miało 
miejsce uroczyste wręczenie Medali Pro 
Patria. Odznaczeni tym wyróżnieniem 
zostali: nauczycielki GM nr 3: Joanna 
Cygan, Barbara Szmidt, Beata Wójcicka, 
Beata Zdanikowska-Wasążnik oraz Józef 
Jedynak, Bolesław Wocial, Zbigniew No-
wosielski, Franciszek Zwierzyński, sztan-
dar Gimnazjum Miejskiego nr 3 im. Janu-
sza Kusocińskiego i Towarzystwo Pamięci 
7. Pułku Ułanów Lubelskich. 
 
 Dekoracji w imieniu kierow-
nika Urzędu ds Kombatantów i Osób 
Represjonowanych dr. Jana Stanisława 
Ciechanowskiego dokonał płk dypl. Zbi-
gniew Krzywosz. Medal Pro Patria został 
ustanowiony w 2011 r. Uhonorowane nim 
mogą być osoby i instytucje „za szcze-
gólne zasługi w kultywowaniu pamięci  
o walce o niepodległość Rzeczypospolitej 
Polskiej”.

 Za zasługi w działalności spo-
łecznej na rzecz Związku Inwalidów Wo-
jennych RP odznaczona została radna 
Rady Miasta Pani Wanda Rombel. Z rąk 
prezesa oddziału mińskiego Józefa Je-
dynaka radna otrzymała Krzyż za Zasługi 
dla Związku Inwalidów Wojennych RP. 

(red), fot. z arch UM

W dniu 19 marca b.r. w Gimnazjum Miej-
skim Nr 3 w Mińsku Mazowieckim Prze-
wodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa Władysław Bartoszewski 
dokonał uroczystego odznaczenia Me-
dalami Opiekuna Miejsc Pamięci Naro-
dowej. Złoty medal otrzymało Muzeum 
Ziemi Mińskiej, zaś medal srebrny pan 
Piotr Wojdyga z Towarzystwa Przyjaciół 
Mińska Mazowieckiego. 

Diament Forbesa w Mińsku
Z satysfakcją informuję, że spółka miejska, jaką jest Przedsiębiorstwo Energetyki Ciepl-
nej Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, znalazła się na ogólnopolskiej liście 
tegorocznych laureatów firm, które w ostatnich trzech latach najbardziej dynamicznie 
zwiększały swoją wartość, uzyskując tytuł Diament Forbesa 2013. Wiecej informacji na 
stronie www.diamentyforbesa.pl.                                                       Prezes PEC Sp. z o.o.

Z ŻYCIA MIASTA

Uroczyste wręczenie Medali Pro Patria

KOMITET HONOROWY uroczystości

• Władysław Bartoszewski – sekretarz sta-
nu, pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów 
ds. dialogu międzynarodowego, Prze-
wodniczący Rady Ochrony Pamięci Walk 
i Męczeństwa – Przewodniczący Komitetu 
Honorowego Uroczystości

• Krystyna Szumilas – Minister Edukacji Na-
rodowej

• Czesław Mroczek – sekretarz stanu w Mi-
nisterstwie Obrony Narodowej

• dr Jan Stanisław Ciechanowski – Kierow-
nik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób 
Represjonowanych

• dr hab. Andrzej Krzysztof Kunert –  
Sekretarz Rady Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa

• Ksiądz Arcybiskup Henryk Hoser SAC – Or-
dynariusz Diecezji Warszawsko-Praskiej

• Piotr Łukasz Andrzejewski – Sędzia Trybu-
nału Stanu

• Stanisław Oleksiak – Prezes Zarządu 
Głównego Światowego Związku Żołnierzy 
Armii Krajowej

• Jacek Kozłowski – Wojewoda Mazowiecki
• Adam Struzik – Marszałek Województwa 

Mazowieckiego
• Ludwik Rakowski – Przewodniczący Sejmi-

ku Województwa Mazowieckiego
• Krzysztof Skolimowski – Wiceprzewodni-

czący Komisji Kultury i Dziedzictwa Na-
rodowego Sejmiku Województwa Mazo-
wieckiego

• Antoni Jan Tarczyński – Starosta Miński
• Marcin Tomasz Jakubowski – Burmistrz 

Miasta Mińsk Mazowiecki.
(red.), fot z arch. UM

 Medal Opiekuna Miejsc Pamięci 
Narodowej został ustanowiony w 1976 
r. Nadawany jest osobom i jednostkom 
organizacyjnym za szczególne zasługi  
w upowszechnianiu idei pamięci naro-
dowej oraz wyróżniającą się działalność 
związaną z upamiętnianiem miejsc walk 
i męczeństwa Narodu Polskiego, a także 
opiekę nad tymi miejscami. 

(red) Fot. z arch. UM

Medale Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej
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Dla młodego pokolenia
 Z myślą o miłośnikach historii 
w każdym wieku została przygotowana 
interesująca wystawa poświęcona miń-
skim żołnierzom Armii Krajowej i człon-
kom Szarych Szeregów. Pomysłodawcą 
przedsięwzięcia było Towarzystwo Przy-
jaciół Mińska Mazowieckiego, którego 
członkowie pokusili się o przeprowa-
dzenie rozmów z kilkunastoma osobami 
należącymi do powyższych organizacji 
patriotycznych. Efektem tych spotkań 
było sporządzenie plansz edukacyjnych 
przybliżających dzieje miasta w okresie 
okupacji, zarys historii obwodu AK „Mewa 
– Kamień”, listę zatrzymanych w czasie 
Wielkiej Wsypy oraz osobiste refleksje 
mińskich patriotów. 
 Cennym uzupełnieniem ekspozy-
cji zatytułowanej „Kochajcie Ojczyznę” 
są niejednokrotnie prezentowane po 
raz pierwszy fotografie dokumentujące 
codzienność życia w powiecie mińskim  
w okresie międzywojennym i okupa-
cyjnym. Poza tym osoby odwiedzające 
wystawę mogą zapoznać się z materia-
łami dotyczącymi obwodu AK „Mewa – 
Kamień” zamieszczonymi w „Rocznikach 
Mińskomazowieckich” i artykułami trak-
tującymi o Wielkiej Wsypie. Te ostatnie 
również stanowią unikat, gdyż zostały 
opublikowane w latach siedem-
dziesiątych i osiemdziesiątych 
ubiegłego wieku na łamach ogól-
nopolskiej i regionalnej prasy. 
Ekspozycję można było oglądać 
w siedzibie Muzeum Ziemi Miń-
skiej i TPMM do 10 marca, na-
stępnie wyruszyła ona w wypra-
wę po powiatowych szkołach.  
   
Placówki edukacyjne pragnące 
gościć ją bezpłatnie w swoich 
murach proszone są o kontakt 
elektroniczny – tpmmaz@gmail.
com. (ta) 

Wydawniczy kwartet 
TPMM
- Gratuluję wydania pięknego 
jubileuszowego zeszytu – to naj-
częściej spotykana opinia osób 
otrzymujących dwudziesty tom 
„Rocznika Mińskomazowieckie-
go”. Opublikowane w grudniu 
ubiegłego roku sztandarowe wy-
dawnictwo Towarzystwa Przyja-
ciół Mińska Mazowieckiego może 
zaskoczyć wiernych czytelników 
nową jakością okładki i uporząd-
kowanym wnętrzem. Twarda 
oprawa, kolorowa okładka, żywa 
pagina to tylko niektóre atuty 
nowej odsłony tej publikacji, 
jakże zasłużonej dla poznawa-

nia dziejów miasta i powiatu mińskiego. 
Z wysoką jakością nowej szaty graficznej 
„Rocznika…” znakomicie współgra za-
wartość tomu. Tradycyjnie można w nim 
znaleźć ciekawe materiały historyczne 
poświęcone wielu aspektom z dziejów 
miasta Mińska Mazowieckiego i powiatu 
mińskiego. Przypomnijmy, że sukces wy-
dawniczy „Rocznika…” jest zasługą no-
wego komitetu redakcyjnego złożonego z 
Alicji Gontarek i Damiana Sitkiewicza. Co 
ciekawe w ubiegłym roku Alicja Gontarek 
nie tylko współpracowała przy opubliko-
waniu „Rocznika Mińskomazowieckiego”, 
ale i pokusiła się o przygotowanie wydaw-
nictwa zatytułowanego „Judenrein. Bez 
Żydów. 
 Żydzi mińscy w czasie wojny  
i po jej zakończeniu”. Publikacja ta przy-
bliża czytelnikowi tragiczny los mińskich 
Żydów, który spotkał ich w czasie drugiej 
wojny światowej. Dużym plusem tej pozy-
cji wydawniczej TPMM są zamieszczone w 
niej unikatowe zdjęcia i historyczny wy-
wód Alicji Gontarek, w przystępny sposób 
przybliżający ten jakże dramatyczny epi-
zod dziejów Mińska Mazowieckiego. Zna-
komita szata graficzna tego wydawnictwa 
jest zasługą Joanny Wilczak, zaś osobą, 
która dokonała składu „Rocznika…” był 
Artur Ziontek. W grudniu ubiegłego roku 

światło dzienne ujrzały również dwie inne 
publikacje wydawnicze TPMM – komplet 
pocztówek „Uroki powiatu mińskiego”  
i próba zarysu monografii dziejów TPMM 
zatytułowana po prostu „Zarys dziejów 
Towarzystwa Przyjaciół Mińska Mazowiec-
kiego (1962 – 2012)”. Wydanie czterech 
wymienionych pozycji było współfinan-
sowane przez Miasto Mińsk Mazowiecki 
(„Rocznik…”, „Judenrein…”, „Zarys…) 
oraz Powiat Miński („Uroki…”, „Rocz-
nik…”). 
 Osoby zainteresowane pozy-
skaniem powyższych publikacji prosimy  
o kontakt mailowy (tpmmaz@gmail.com).  

Piątek z historią
Nauczycielka historii i wiedzy o społe-
czeństwie w Gimnazjum Miejskim nr 2 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowiec-
kim, działaczka Towarzystwa Przyjaciół 
Mińska Mazowieckiego, Lilla Małgorzata 
Kłos, była bohaterką piątkowego, 22 lu-
tego, spotkania autorskiego odbywają-
cego się w sali konferencyjnej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowiec-
kim. Powód zorganizowania kulturalnego 
przedsięwzięcia stanowiło opublikowanie 
przez nią w ubiegłym roku „Historii para-
fii pod wezwaniem Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim”.  

W prezentowanej książce 
przybliżyła ona dzieje najstar-
szej mińskiej parafii zasłużo-
nej dla rozwoju miasta i jego 
najbliższych okolic. Głównym 
punktem piątkowego wydarze-
nia była rozmowa prowadzo-
na z Lillą Kłos przez Andrzeja 
Plichtę. Efektem interesującej 
wymiany zdań było przeka-
zanie uczestnikom promocji 
wielu ciekawych informacji 
dotyczących przeszłości miń-
skiej parafii. Godne odnoto-
wania fakty wiązały się m.in. 
z bombardowaniem Mińska 
Mazowieckiego przez niemiec-
kie zeppeliny w czasie pierw-
szej wojny światowej oraz  
z proboszczami mińskiej para-
fii Kazimierzem Sobolewskim  
i Janem Przerębskim. Napisaną 
przystępnym językiem książkę 
autorstwa Lilli Kłos można na-
bywać w kiosku zlokalizowa-
nym na terenie kościoła pw. 
NNMP i w księgarni prowadzo-
nej na terenie klasztoru sióstr 
loretanek. 
 Organizatorami cieka-
wego spotkania z historią byli 
Towarzystwo Przyjaciół Miń-
ska Mazowieckiego i Miejska 
Biblioteka Publiczna w Mińsku 
Mazowieckim.  (ta)  

INFORMACJE Z TPMM



11MIM marzec 2013 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
TEMAT NUMERU

Trzynastka na szczęście
17 marca 2013 roku Gimnazjum Miejskie 
nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazo-
wieckim zaprosiło na XIII Koncert Chary-
tatywny „Trochę Słońca”.

 Trzynaste koncertowanie zapo-
wiadało się pechowo. Sala widowiskowa  
w szkole muzycznej, w której co roku kon-
certowali podopieczni dyrektora Grzego-
rza Wyszogrodzkiego, jest niedostępna. 
Przed Pałacem, gdzie przeniesiono koncert 
– remont i utrudnione dojście dla widzów. 
Do tego dyrektor chory, a za kulisami kręci 
się czarny kot. A jednak…
 Pechowy koncert przyniósł or-
ganizatorom szczęście – udało się zebrać 
rekordową sumę 4 888,88 zł, za która bę-
dzie można pomóc sporej grupie uczniów 
papieskiego gimnazjum. Koncertowych go-
ści, którzy wypełnili szczelnie salę kame-
ralną Miejskiego Domu Kultury, przywita-
ła czarodziejka (Julia Kulbacka) ze swoim 
czarnym kotem Loskiem (Robert Janda). Za 
sprawą zaczarowanej dorożki publiczność 
została przeniesiona w lata 20-te, lata 30-
te. I zaczęło się…

Śpiewaliśmy
Grupa złożona z uczniów i nauczycieli 
śpiewała pod kierunkiem Magdaleny Ja-
kubowskiej szlagiery takie jak „Ach jak 
przyjemnie” czy „Umówiłem się z nią na 
9”. Dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki prze-
konał publiczność piosenką „Już nie zapo-
mnisz mnie”, by wypełniła koszyczek dat-
kami (hojni słuchacze wrzucili do koszyka 
ponad 1300 zł!). „Już taki jestem zimny 
drań” przyznał się męski chórek (m.in. 
nauczyciele wuefu), w którym na „ofiuki-
waczach” zagrał radny Robert Ślusarczyk  
i jeden z absolwentów gimnazjum przy Bu-
dowlanej. Solowe partie wyśpiewały: Ania 
Karczmarczyk, Agata Kolasińska i Marta 
Kulma, a profesjonalny akompaniament 
zapewnili gitarzyści i wyjątkowo utalento-
wany pianista – Piotr Witkowski.

Tańczyliśmy
Na scenie dwukrotnie zatańczyły nauczy-
cielki. Kiedy Agnieszka Kożuchowska, Ania 
Lubieniecka, Marzena Grzyb, Lucyna Smu-

żyńska, Iwona Ciesielska, Aldona Szew-
czyk i Justyna Kołodziejczyk wychodziły  
w czerwonych melonikach, by tańczyć jak 
we francuskim kabarecie lub w ciemno-
ściach rozświetlanych lampami tańczyły 
walca – flesze aparatów fotograficznych 
błyskały bez przerwy.

Zagraliśmy
Pomiędzy tańcami i piosenkami drugokla-
siści i jeden absolwent zaprezentowali 
teksty Hemara, Tuwima, Gałczyńskiego, 
ale także Szymborskiej, Młynarskiego  
i autorów piosenek… disco polo. Martyna 
Lenarczyk wzruszająco powiedziała wiersz 
„Kot w pustym mieszkaniu”, a koleżan-
ki z jej klasy – Klaudia Krasna, Dominika 
Zalewska i Kinga Radzio, wieszając pranie 
mówiły „Polska miłość”. Poza nastrojowy-
mi chwilami były też absurdalnie śmieszne 
recytacje tekstów disco polo. Oprócz Kin-
gi i Klaudii salwy śmiechu wzbudzały też 
wypowiedzi Oli Lech i Bartka Brześkiewi-
cza. Bartek poradził sobie również z frag-
mentem wiersza „Kasjer dupa”, w którym 
asystowali mu Michał Kozłowski Ada Gą-
sior. „Na szczęście prócz polityki jest jesz-
cze…” – zaczęła Ania Kujszczyk, a Wiktoria 
Sowa kończyła: „Panna Hela, co ślicznym 
oczkiem strzela”, a Konrad Dunajewski do-
dawał: „saksofon na dansingu i z kumplem 
śpiew przy winku”. Ania i Ada próbowały 
opowiadać o permutacjach małżeńskich, 
a Mikołaj Kowalski z Olą i Dominiką udo-

wadniał, że nie warto być grzecznym  
i uległym. Arek Abramowski z Wiktorią 
Smoleńską pouczyli dzieci, jak układać 
puzzle, a ta nieznośna czwórka (Natalia 
Podsiadły, Ola Dębska, Martyna Wójcik, 
Ilona Kondraciuk) dała wszystkim do my-
ślenia krótkimi śmiesznymi tekścikami  
z kabaretowej twórczości Tuwima. Do tego 
wszystkiego Damian Trynkiewicz po mi-
strzowsku przedstawił „Dramat zdradzo-
nego mężczyzny, czyli przygnieciony przez 
kredens” (w roli kredensu – Kinga Radzio).
 Tańce, śpiewy i teatralne wygłu-
py komentowali dwaj górale, którzy zasie-
dli na brzegu sceny, choć nie byli zupełnie 
z tej bajki. Czarodziejka miotała się, by 
uratować wieczór. I koncert zakończyła re-
wia ze schodami do piosenki „Lata 20-te, 
lata 30-te”. Autorką scenariusza i reżyser-
ką koncertu jest niezmiennie od trzynastu 
lat niebywale utalentowana matematycz-
ka Anna Misiołek.

Pomogliśmy
Koncertowy hymn wykonywali wszyscy 
artyści, dołączył do nich na scenie tak-
że przewodniczący rady miasta – Dariusz 
Kulma, który jest autorem słów piosenki 
towarzyszącej koncertom niemal od po-
czątku.
 Goście mogli również kupić pięk-
ne, ręcznie robione ozdoby świąteczne. 
Na kiermaszu zorganizowanym przez Ewę 
Raczyńska i Agnieszkę Rycharską udało się 
zarobić ponad 1200zł.
 Koncert był bardzo udany. Każdy 
kto wziął w nim udział, czy występując, 
czy pomagając w organizacji, czy siedząc 
na widowni, miał poczucie, że zrobił coś 
naprawdę dobrego i pięknego – pomógł in-
nym. 
 Dziękujemy serdecznie dyrekcji  
i pracownikom Miejskiego Domu Kultury za 
pomoc organizacyjną. Kłaniamy się nisko 
wszystkim, dzieki którym trzynasty kon-
cert był prawdziwie szczęśliwy! Za rok po 
raz czternasty zaświeci słońce.

Iza Saganowska
fot. z arch. GM Nr2

Koncert Charytatywny „Trochę Słońca”
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

poszukuje kandydatów do pracy 
w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.

Kandydaci powinni:
- posiadać zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad 

Nadzorczych  w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń 
i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych 
spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2038 ze zmianami),

- posiadać wyższe wykształcenie,
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać 

z pełni praw publicznych,
- nie być karani zakazem pełnienia funkcji związanych  

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.168),

- nie być karani za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).

Oferty zawierające życiorys (cv), krótki opis przebiegu pracy 
zawodowej oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje, 
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, oświadczenie, że kandydat nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których 
mowa w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych 
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, proszę składać w Urzędzie 
Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Biurze Obsługi 
Interesanta (pokój 4) lub przesłać na adres:

URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Konstytucji 3 Maja 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

w terminie do 19 kwietnia 2013 roku.

Preferowani będą kandydaci posiadający praktykę i doświadczenie 
w zakresie przedmiotu działalności Spółki. Osoba wybrana do 
pracy w Radzie Nadzorczej będzie zobowiązana do przedstawienia 
zaświadczenia o nie ukaraniu zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz zaświadczenia 
o nie ukaraniu za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Proszę o zamieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101 poz. 926 ze zmianami)”.
  
 

     Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

poszukuje kandydatów do pracy 
w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.

Kandydaci powinni:
- posiadać zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad 

Nadzorczych  w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń 
i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych 
spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2038 ze zmianami),

- posiadać wyższe wykształcenie,
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać  

z pełni praw publicznych,
- nie być karani zakazem pełnienia funkcji związanych  

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.168),

- nie być karani za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).

Oferty zawierające życiorys (cv), krótki opis przebiegu pracy 
zawodowej oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje, 
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, oświadczenie, że kandydat nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których 
mowa w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych 
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, proszę składać w Urzędzie 
Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Biurze Obsługi 
Interesanta (pokój 4) lub przesłać na adres:

URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Konstytucji 3 Maja 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

w terminie do 19 kwietnia 2013 roku.

Preferowani będą kandydaci posiadający praktykę i doświadczenie 
w zakresie przedmiotu działalności Spółki. Osoba wybrana do 
pracy w Radzie Nadzorczej będzie zobowiązana do przedstawienia 
zaświadczenia o nie ukaraniu zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz zaświadczenia 
o nie ukaraniu za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Proszę o zamieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101 poz. 926 ze zmianami)”.
  
 

     Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

poszukuje kandydatów do pracy 
w Radzie Nadzorczej Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.

Kandydaci powinni:
- posiadać zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad 

Nadzorczych  w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń 
i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych 
spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2038 ze zmianami),

- posiadać wyższe wykształcenie,
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać 

z pełni praw publicznych,
- nie być karani zakazem pełnienia funkcji związanych  

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.168),

- nie być karani za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).

Oferty zawierające życiorys (cv), krótki opis przebiegu pracy 
zawodowej oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje, 
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, oświadczenie, że kandydat nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których 
mowa w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych 
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, proszę składać w Urzędzie 
Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Biurze Obsługi 
Interesanta (pokój 4) lub przesłać na adres:

URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Konstytucji 3 Maja 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

w terminie do 19 kwietnia 2013 roku.

Preferowani będą kandydaci posiadający praktykę i doświadczenie 
w zakresie przedmiotu działalności Spółki. Osoba wybrana do 
pracy w Radzie Nadzorczej będzie zobowiązana do przedstawienia 
zaświadczenia o nie ukaraniu zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz zaświadczenia 
o nie ukaraniu za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Proszę o zamieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101 poz. 926 ze zmianami)”.
  
 

     Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

OGŁOSZENIE

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

poszukuje kandydatów do pracy 
w Radzie Nadzorczej Zarządu Dróg Miejskich 

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Mińsku Mazowieckim.

Kandydaci powinni:
- posiadać zdany egzamin dla kandydatów na członków Rad 

Nadzorczych  w trybie określonym w Rozporządzeniu Rady 
Ministrów z dnia 7 września 2004 r. w sprawie szkoleń 
i egzaminów dla kandydatów na członków rad nadzorczych 
spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem 
(Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2038 ze zmianami),

- posiadać wyższe wykształcenie,
- posiadać pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzystać  

z pełni praw publicznych,
- nie być karani zakazem pełnienia funkcji związanych  

z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa 
w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. 
o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz.168),

- nie być karani za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 
ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych 
(Dz. U. z 2000 r. Nr 94, poz. 1037 ze zmianami).

Oferty zawierające życiorys (cv), krótki opis przebiegu pracy 
zawodowej oraz dokumenty potwierdzające kwalifikacje, 
oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem 
sądu zakazem pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem 
środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy 
z dnia 17 grudnia 2004 r.  o odpowiedzialności za naruszenie 
dyscypliny finansów publicznych, oświadczenie, że kandydat nie był 
skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwa, o których 
mowa w art. 18 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek 
handlowych, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych 
oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, proszę składać w Urzędzie 
Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Biurze Obsługi 
Interesanta (pokój 4) lub przesłać na adres:

URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
ul. Konstytucji 3 Maja 1

05-300 Mińsk Mazowiecki

w terminie do 19 kwietnia 2013 roku.

Preferowani będą kandydaci posiadający praktykę i doświadczenie 
w zakresie przedmiotu działalności Spółki. Osoba wybrana do 
pracy w Radzie Nadzorczej będzie zobowiązana do przedstawienia 
zaświadczenia o nie ukaraniu zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o którym mowa w art. 31 
ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności 
za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz zaświadczenia 
o nie ukaraniu za przestępstwa, o których mowa w art. 18 § 2 ustawy 
z dnia 15 września 2000 r. Kodeks spółek handlowych.

Proszę o zamieszczenie w ofercie klauzuli o następującej treści: 
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych 
niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 
29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. 
Nr 101 poz. 926 ze zmianami)”.
  
 

     Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski
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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 podsta-
wie przepisów ustawy o swobodzie 
działalności 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 dotych-
czas w ewidencji działalności gospo-
darczej prowadzonej przez Burmi-
strza Miasta Mińsk Mazowiecki.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku 
zniesiona została również właściwość 
miejscowa urzędów w zakresie reje-
stracji przedsiębiorców. Oznacza to, 
że wniosek o zarejestrowanie działal-
ności gospodarczej, wniosek o zmia-
nę danych, zawieszenie, wznowie-
nie działalności lub jej wykreślenie 
przedsiębiorca można złożyć w dowol-
nym, wybranym przez siebie urzędzie 
gminy lub elektronicznie za pośred-
nictwem formularza dostępnego na 
stronie internetowej CEIDG.

Dane i informacje dotyczące 
przedsiębiorców udostępniane przez 
CEIDG są jawne. 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia  
2 lipca 2004 r. o swobodzie 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

• Uchwała  Nr XXVII/276/13 w  sprawie nadania Statutu Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim
• Uchwała  Nr XXVII/277/13 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego
• Uchwała  Nr XXVII/278/13 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o wysokości 

cen usług i opłat na targowisku miejskim w Mińsku Mazowieckim
• Uchwała  Nr XXVII/279/13 w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania dotacji celowej dla podmiotów 

prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na terenie miasta Mińsk Mazowiecki
• Uchwała  Nr XXVII/280/13 w sprawie utworzenia Klubu Integracji Społecznej „Aktywni” w Miejskim Ośrodku 

Pomocy Społecznej
• Uchwała  Nr XXVII/281/13 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecz-

nej w Mińsku Mazowieckim
• Uchwała  Nr XXVII/282/13 w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mińsku Mazowieckim
• Uchwała  Nr XXVII/283/13 w sprawie ustawienia pomnika upamiętniającego boje wojenne 7 Pułku Ułanów Lu-

belskich
• Uchwała  Nr XXVII/284/13 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek 

oświatowych prowadzonych na terenie miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne 
niż jst oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania

Z PRAC RADY MIASTA

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 11 marca 2013 

W sprawach dotyczących 
Rady Miasta

można kontaktować 
się również pod nr. tel.: 

(25) 758 33 35, 759 53 39.

Przewodniczący Rady Miasta 
oraz 

Wiceprzewodniczący

Wyróżnieni radni miasta Mińsk Mazowiecki

W dniu 13 marca 2013 r. w Warszawie radni miasta Mińsk Mazo-
wiecki: Michał Góras, Tadeusz Błaszczak i Robert Ślusarczyk zostali 
uhonorowani za zasługi dla Związku Kombatantów Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych RP. Odznaczenia wrę-
czył osobiście Sekretarz Generalny Zarządu Głównego ZKRPiBWP  
płk dr Stanisław Całka. W uroczystości udział wziął wieloletni rad-
ny, „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” pan Franciszek Zwie-
rzyński. 

Biuro Rady Miasta, fot. z arch. Michała Górasa
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SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO
 Dowody osobiste wydane w 2003 roku tracą ważność w tym roku. Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane 
osobom niepełnoletnim w 2008 roku.

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

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

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

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

Obecnie dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.

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

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

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

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich
                                                                       mgr inż. Magdalena Zagórska

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

                                                                                               Kierownik
                                                                              Wydziału Spraw Obywatelskich
                                                                               mgr inż. Magdalena Zagórska

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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INFORMACJA
         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

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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Jaśnieje Krzyż chwalebny, 
unosi ciało Pana, 

zaś On swej krwi strumieniem
 obmywa nasze rany...

24 lutego o godz.19.00 w kościele 
pw. NNMP  odbył się Koncert Muzy-
ki Wielkopostnej w wykonaniu Chóru 
Kameralnego Mińskiego Towarzystwa 
Muzycznego pod dyrekcją Tomasz Za-
lewskiego.  
 Wygaszone oświetlenie kościo-
ła, zapalone boczne kandelabry i słowo 
wstępne Rafała Ostrowskiego - tak się 
zaczęło spotkanie z muzyką wielkopost-
ną. Na pulpitach chórzystów znalazły się 
pieśni wielkopostne, współczesne i re-
nesansowe. Utwory te zostały wybrane 
głównie z polskiej literatury chóralnej. 
Jaśniej Krzyż Chwalebny, hymn ku czci 
Krzyża Świętego napisany przez Wenan-
cjusza Fortunata – średniowiecznego 
świętego kościoła katolickiego. Włoch  
z pochodzenia, na stałe mieszkał na tere-
nach dzisiejszej Francji. Znany z licznych 
utworów poetyckich. Muzykę skompono-
wał polski kompozytor Paweł Bębenek.
             Kolejny utwór to hymn O Crux Ave 
autorstwa włoskiego kompozytora Gio-
vanniego Pierluigiego da Palestriny, który 
związał swoje życie muzyczne z Rzymem, 
piastując stanowiska: organisty, śpiewa-
ka, kapelmistrza, nauczyciela w wielu 
kościołach Wiecznego Miasta, łącznie  
z bazyliką św. Piotra. Kolejne pokolenia 
nazwały mistrza Palestrinę „Bachem Re-
nesansu”. Kierując się ku muzyce polskiej 
zespół wykonał współczesną pieśń pasyj-
ną „Przez Twoją Mękę” Słowa i muzykę 
napisał polski, współczesny kompozytor 
Marceli Reszka. Animator kultury, dyry-
gent, muzyk, organizator koncertów do-
broczynnych i konkursów powiatowych, 

związany z raciborskim okręgiem Polskie-
go Związku Chórów i Orkiestr. Kolejny 
utwór to powrót do renesansu - Mikołaj 
Zieleński, jeden z najwybitniejszych 
kompozytorów przełomu XVI i XVII wieku. 
Był pierwszym polskim kompozytorem pi-
szącym w technice polichóralnej i m.in. 
autorem fantazji na zespół instrumental-
ny. Adoramus Te, Christe, motet (jedna 
z najstarszych i najtrwalszych wielogło-
sowych form wokalnych, franc. le mot = 
słowo) związany z czcią i adoracją Krzyża 
Świętego „Wielbimy Cię Chryste i błogo-
sławimy Tobie, że przez święty krzyż Twój 
i mękę Swoją odkupiłeś świat – zmiłuj się 
nad nami„
                   Następnie chór wykonał utwór, 
którego autorem jest znany na całym 

świecie polski kompozytor Wojciech Ki-
lar, ceniony i bardzo znany szerszym krę-
gom odbiorców m.in. dzięki muzyce do 
filmów: Pianista, Dracula, Pan Tadeusz. 
Praca kompozytorska jest również do-
ceniana w obszarach muzyki świeckiej, 
sakralnej i inspirowanej muzyką podha-
lańską Podczas niedzielnego koncertu 
mińscy chórzyści wykonali Agnus Dei. 
Ponad 6 minut kontemplacji dwóch waż-
nych słów: Baranku Boży. To mistrzowska, 
zwięzła kompozycja, o prostej fakturze 
i niezwykłej ekspresywności, w której 4 
głosowy chór męski powtarza ten sam 
motyw harmoniczny tworzący tło do kil-
ku taktowych motywów melodycznych 
powtarzanych przez soprany i alty. 
          Jako ostatni wykonany był utwór 
Tak bowiem Bóg autorstwa Piotra Pałki, 
który napisał muzykę do 16 wersetu, 3 
rozdziału Ewangelii wg św. Jana. Jest to 
jeden z najczęściej cytowanych fragmen-
tów Biblii, zwany również „Ewangelią 
w pigułce”…. Tak bowiem Bóg umiłował 
świat, że syna swego nam dał, aby każdy, 
kto w niego wierzy miał życie wieczne…
Mińszczanie wsłuchani w interpretacje 
muzyki wielkopostnej i skupieni przez 
cały koncert na koniec nagrodzili chórzy-
stów intensywnymi brawami.

Koncert Muzyki Wielkopostnej został do-
finansowany ze środków budżetu Miasta 

Mińsk Mazowiecki. 

Organizatorzy dziękują proboszczowi 
dziekanowi Markowi Sędkowi za serdecz-
ność i słowo skierowane do wykonawców 

i słuchaczy.

Wystąpił Chór Kameralny Mińskiego 
Towarzystwa Muzycznego:

soprany: Anna Chodkiewicz, Hadassach 
Hershberger (debiut) Agnieszka Orlińska, 

Aleksandra Szwajkowska 
alty: Barabara Frącz, Magdalena Kąca, 

Beata Kuśmierczyk, Magdalena Parol 
tenory: Piotr Bątruk, Emil Ławecki, 

Damian Ławecki 
basy: Kamil Adrukowicz (debiut), Piotr 

Gronek, Tomasz Osica, Rafał Ostrowski.
korepetycja głosu: Emil Ławecki, Anna 

Chodkiwicz 
emisja głosu: Justyna Kowynia- 

Rymanowska 
dyrygent: Tomasz Zalewski 

projekt graficzny plakatu: Piotr Gronek 
przygotowanie i prowadzenie koncertu : 

Rafał Ostrowski 

opracował: Tomasz Zalewski 
zdjęcia: Marcin Gomulski

i  z arch. UM MM 

Koncert Muzyki Wielkopostnej
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Muzeum Ziemi Mińskiej 
w marcu 2013

Historyczne 
przedwiośnie w MZM

Obrazy Golgoty Wschodu
12 marca w willi hrabiny Łubieńskiej od-
był się wernisaż wystawy „Na nieludzkiej 
ziemi. Jeńcy polscy w ZSRR”. Wystawy, 
dodajmy, wyjątkowo patriotycznej i rów-
nie smutnej. Jej wymiar lokalny również 
nie jest tu bez znaczenia. Na ostatnio 
opublikowanej tzw. liście białoruskiej 
znalazło się, jak dotąd, przynajmniej 
jedno nazwisko z Mińska. Założona swe-
go czasu przez MZM strona internetowa 
o Golgocie Wschodu Mińszczan wzbo-
gaci się o nowe informacje. A póki co 
mogliśmy obejrzeć zdokumentowaną na 
reprodukcjach fotografii, dokumentów 
oraz wycinków z gazet pigułkę z gehenny 
ponad 20 tys. Polaków zamordowanych  
w 1940 roku przez Armię Czerwoną.
 Ekspozycja przyjechała z Cen-
tralnego Muzeum Jeńców Wojennych  
w Łambinowicach-Opolu i będzie czynna 
do połowy kwietnia. Jej narracyjna struk-
tura pozwala prześledzić dramat ofiar 
podstępnej sowieckiej napaści na Polskę 
zarówno w ujęciach panoramicznych – fo-
tosy  życia w obozach – jak i w zbliżeniach 
– twarze poszczególnych ludzi, ich perso-
nalia etc. Pomimo to szczególne wraże-
nie, właśnie na tle owego arrasu ludzkich 
losów brutalnie przemielonych w trybach 
ówczesnej polityki, robią umieszczone 
na końcu reprinty współczesnych gazet, 
które przypominają, z jak wielkimi opo-
rami strona najpierw radziecka, a potem 
rosyjska uchyla rąbka swych tajemnic  
o tym, co naprawdę działo się wio-
sną 1940 roku w Katyniu, Kozielsku czy 
Ostaszkowie. Ta sprawa w istocie do dziś 
nie jest więc zamknięta.
 I żywe są też – co w trakcie 
wprowadzenia do wernisażu podkreślił 
dyrektor MZM – pokusy, by politycznie 
grać historią, wykorzystywać ją do par-
tykularnych celów. Tak działo się, kiedy 
Stalin wymyślał najbardziej fantastyczne 
powody zaginięcia tak ogromnej masy lu-
dzi, a także tuż po ujawnieniu masowych 
grobów, gdy znające prawdę alianckie 
mocarstwa milcząco przystały na obar-
czenie odpowiedzialnością Niemców. Tak 
też zdarza się i dziś. Historia, jak mało 
która z dyscyplin badawczych, okazuje 
się podatna na różnego rodzaju manipu-
lacje i wpływy.
 Cieszy zwłaszcza liczna obec-
ność na wernisażu młodzieży szkolnej.  
A po oglądaniu zdjęć było można zakosz-
tować kulinarnej namiastki codzienne-
go życia polskich jeńców. Chociaż, jak 

twierdzili niektórzy uczestnicy imprezy, 
czarny chleb i cienka zupa, jakich skosz-
towali, to i tak prawdopodobnie wersja 
de Lux tego, co jedli Polacy tuż przed 
strzałem z pepeszy w potylicę.

A w ramach oddechu…
Mimo niesprzyjającej, wciąż bardziej 
zimowej niż wiosennej, aury sporym po-
wodzeniem cieszył się Targ Wielkanocny, 
który w niedzielę 24 marca odbył się na 
Placu j. Kilińskiego. Było nie tylko sporo 
zwiedzających, ale też kupujących. Po-
nadto, tuż przed Niedzielą Palmową, MZM 
wraz z Pracownią Plastyczną Murillo Art. 
& Design Beaty Sajewskiej zorganizowało 
wystawę wycinanki artystycznej Małgo-

rzaty Belkiewicz – mińszczanki, która od 
ponad 20 lat mieszka w Kołbieli, gdzie 
aktywnie działa w Towarzystwie Przyja-
ciół Ziemi Kołbielskiej, a także zgłębia 
historię tamtejszego wycinankarstwa lu-
dowego.
 Artystka oprócz wzorów typowo 
kołbielskich, rozwija w pełni autorskie 
pomysły. Zaś jedna z jej wycinanek pre-
zentowanych na mińskiej wystawie stała 
się wzorem dla zewnętrznej architektury 
polskiego pawilonu na Expo w Szanghaju 
w 2010 roku, gdzie – jak donosiła „Gazeta 
Wyborcza” – stał się on prawdziwym hi-
tem i na wejście trzeba było czekać kilka 
godzin.

Marcin Królik
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Od Witka 
do Witolda
Trudno sobie wyobrazić Witolda Luto-
sławskiego, wielkiego polskiego kompo-
zytora jako małego chłopca. A przecież 
zanim stworzył swoje wielkie dzieła or-
kiestrowe, bawił się kukiełkami, chodził 
na ślizgawkę i wycieczki po lesie.  

O tym co robił Witek Lutosławski zanim 
skończył 11 lat opowiadał spektakl dla 
dzieci „Na jabłonce jabłko wisi”, który 2 
marca na deskach Miejskiego Domu Kultu-
ry wystawił Teatr Wariacja. 

Nie wszystkie dzieci wiedziały, że muzykę 
do wiersza Juliana Tuwima „O Panu Tra-
lalińskim” skomponował właśnie Witold 
Lutosławski. 

Młodzi listy piszą…
 W 60. rocznicę śmierci poetki 
Michaliny Chełmońskiej Szczepankow-
skiej Miejski Dom Kultury i wnuk pisarki 
Piotr Szczepankowski Chełmoński ogłosi-
li konkurs literacki „List do Michaliny”. 
Skierowany był on do uczniów gimnazjów, 
szkół średnich oraz nauczycieli powia-
tu mińskiego. Jego celem było opisanie 
zmian w szkołach od pionierskich czasów 
– zakładania szkół i bibliotek na wsiach, 
walki z powszechnym analfabetyzmem  
i zabobonami.
 Jury w składzie Wanda Izabela 
Rombel, Małgorzata Sulewska i Agniesz-
ka Boruta oceniało nie tylko zrozumienie 
tematu, ale również poprawność formy. 
Okazało się że pisanie listów wcale nie 
jest taką łatwą sprawą. Aczkolwiek, jak 
podkreśliła pani Rombel, polonistka i am-
basadorka poprawnej i pięknej polszczy-
zny, cieszy fakt, iż młodzi ludzie podjęli 
się tego zadania. - Dziś kontaktujemy się 
szybko i lakonicznie, poprzez smsy i ma-
ile, napisanie listu wymaga więcej pracy 
i umiejętności. Dlatego cieszy mnie, że 
młodzi ludzie je napisali - powiedziała. 
 Wysoki poziom prezentowały 
prace gimnazjalistów. Młodzież opisywała 
nie tylko współczesną szkołę, jej proble-
my i osiągnięcia, ale również pokusiła się 
o rozmowy ze swoimi rodzicami i dziad-
kami. Mieliśmy więc w listach opisany 
przekrój wydarzeń dziejących się w pol-
skiej oświacie począwszy od lat okupacji 
i wojny poprzez trudne lata powojenne, 
na stanie wojennym kończąc. Niestety na 
konkurs nie wpłynął żaden list od nauczy-
cieli.

 Jury postanowiło wyróżnić po 
jednej pracy w każdej kategorii, nato-
miast wszyscy uczestnicy otrzymali upo-
minki i nagrody – pióra i papeterie, aby 
dalej ćwiczyć sztukę epistolografii. Wrę-
czenie nagród odbyło się 4 marca w MDK. 
W kategorii gimnazja nagrodzono list Ma-
teusza Geresza z Gimnazjum Gminnego 
im. Bohaterów Powstania Listopadowego 
w Zespole Szkół w Dębem Wielkim, w ka-
tegorii szkół ponadgimnazjalnych wyróż-
niono list Marty Kowalczyk z Technikum 
Agrobiznesu w Zespole Szkół Agrotech-
nicznych w Mińsku Mazowieckim. 

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK
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W kolorach Pana J. B.

Dzień Kobiet  
w Miejskim Domu 
Kultury upłyną przy 
dźwiękach piose-
nek Jacquesa Brela.  
Z recitalem opar-
tym na jego utwo-
rach wystąpiła 
Katarzyna Nowak  
z zespołem. 
 Jacques Brel 
to belgijski bard 
i aktor, którego 
przedstawiać nie 
trzeba. Recital nie 
był jednak opowie-

ścią o jego życiu. Katarzyna Nowak za-
prosiła na opowieść codzienną … o życiu, 
o uczuciach i tym, jakie barwy mają owe 
uczucia… codzienną, a  jednak niezwy-
czajną… - Utwory Brela są ponadczasowe, 
nasycone emocjami, mocno docierające 
do ludzkiego wnętrza - powiedziała ar-
tystka. 
 Publiczność usłyszała utwory Ja-
cquesa  Brela w większości te nieco mniej 
znane… te znane – nieco inaczej… Było 
wzruszająco, zabawnie, refleksyjnie i ro-
mantycznie. 
 Recital był jednocześnie nie-
zwykłym widowiskiem z projekcjami 
audiowizualnymi i efektami specjalny-
mi. - Zależało mi, aby utwory ułożyły się  
w opowieść od narodzin do śmierci, żeby 
opisać nimi wszystkie momenty życia, 
którym przypisałam różne kolory, tak so-
bie to wymyśliłam i różne barwy przewi-
jają się przez całe przedstawienie - wyja-
śniła Katarzyna Nowak. 
 Podczas recitalu nie zabra-
kło kultowych utworów - „Amsterdam”   
i „Nie opuszczaj mnie”. Na scenie artyst-
ce towarzyszyli Jaro Olszewski (klawisze) 
i Andrzej Włodarz (akordeon). 

Dziesiąte Zmagania o Pałacową Maskę  
w Miejskim Domu Kultury za nami. Przez 
cztery konkursowe dni jurorzy obejrzeli 
41 przedstawień. Jak zwykle nie zawie-
dli najmłodsi aktorzy. W kategorii przed-
szkolnej wystąpiło w sumie tyle samo 
grup, co w dwóch pozostałych kategoriach 
szkół podstawowych oraz gimnazjów  
i szkół średnich. To spowodowało decyzję 
jurorów o rozłożeniu konkursowych prze-
słuchań na dwa dni oraz o przyznaniu wy-
różnień w najmłodszej kategorii. 

Laureaci Zmagań o Pałacową Maskę

Kategoria przedszkola
Pałacowa Maska – Szósteczki, Przedszkole Miej-
skie nr 6 w Mińsku Mazowieckim
Wyróżnienie – Zuchy, Przedszkole Miejskie nr 4 
w Mińsku Mazowieckim
Wyróżnienie -  Biedroneczki, Niepubliczne 
Przedszkole „U cioci Ewy” w Rudzie

Kategoria szkoły podstawowe
I miejsce - Kryształki Szkoła Podstawowa nr 2  
w Mińsku Mazowieckim 

II miejsce Teatr Muzyczny Scena z Sulejówka
III miejsce - Klub Ośmiu Szkoła Podstawowa nr 
2 w Mińsku Mazowieckim

Kategoria gimnazja i szkoły średnie
I miejsce - Bakcyl ZSE w Mińsku Mazowieckim
II miejsce – Po Melo ZSE w Mińsku Mazowieckim
III miejsce - MIM Warsztat Terapii Zajęciowej  
w Mińsku Mazowieckim

Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez 
Miejski Dom Kultury – miniwieże, aparaty foto-
graficzne i odtwarzacze boombox. 

Konkursowe zmagania oceniali aktorzy Piotr 
Siwkiewicz, Jakub Wons oraz Halina Tunkie-
wicz, Ewa Chaburska z Klubu Żandarmerii 
Wojskowej i Małgorzata Sulewska, instruktor 
teatralny MDK.  

Nagrodzone spektakle – „O rybaku i Złotej 
Rybce”, „Było sobie królestwo”, „Szczęśliwe 
wydarzenie” obejrzeliśmy ponownie 16 marca 
podczas Rodzinnych Spotkań Teatralnych Pała-
cowa Maska.

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK

Pałacowe Maski rozdane
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Język polski na wesoło
„Będzie profesor  Bralczyk? Napraw-
dę? „, „Naprawdę!” „Michał Ogórek też? 
Razem?”, „Ano właśnie, razem!”  Cóż, 
rzadka gratka!  Michała Ogórka głownie 
się czytuje, choć czasem można go tak-
że posłuchać w radio czy obejrzeć w te-
lewizji. A profesor Bralczyk, niewątpliwa 
gwiazda, przedstawiać  nie trzeba. Świet-
nie się złożyło, że postanowili  napisać 
wspólnie książkę, bo wydawca zmusza ich 
teraz do wspólnych spotkań autorskich,  
a ponad godzinne przebywanie w towarzy-
stwie tego duetu to nie tylko świetna na-
uka własnego języka, ale też  odkrywanie 
językowych i obyczajowych paradoksów, 
przyzwyczajeń, dziwadeł i perełek,  czyli 
krótko mówiąc świetna, a przy tym jak-
że pouczająca  zabawa! Konia z rzędem 
temu, kto dobrze streściłby to spotkanie.   
 Ponieważ wydaje się, że obaj 
panowie nie przygotowują się do każdego 
spotkania i  za każdym razem w większości 
improwizują każdy wieczór z ich książką  
„Kiełbasa i sznurek”  jest niepowtarzal-
ny, to jakby osobna jakość.  Zwłaszcza, 
że publiczność ( to jest prawdziwy tłum, 
który zasiadł na widowni!)   zachęcona do 
wspólnej rozmowy chętnie z tego przywi-
leju korzystała. Duet Bralczyk &Ogórek 
raczył wszystkich… nie,  nie, nie kiełbasą 
i ogórkami, lecz językową wiedzą, oby-
czajowymi dykteryjkami, przemyśleniami 
i refleksjami  na temat lingwistycznego  
i nie tylko Polaków obrazu. Tłumaczyli ję-
zykowe zawiłości, droczyli się z publiczno-
ścią i ze sobą, skrzyli mądrym dowcipem, 
dwoili się i troili w tej dyspucie mistrzów 
słowa w tak naturalny sposób, że mogłoby 
się zdawać, że to nie oficjalna promocja 

książki , ale zwyczajna pogawędka ze zna-
jomymi. Tyle, że „znajomi” mocno znani, 
oj mocno! Ale ich też można zaskoczyć! 
Michała Ogórka zachwyciło jego nazwisko 
przewijające się na niebieskim LEDowym 
wyświetlaczu nad wejściem do Biblioteki. 
„Jeszcze nigdy nikt cię nie wywiesił na 
takim wyświetlaczu, tylko dlaczego swoje 
nazwisko leci jako pierwsze? Nawet alfa-
betycznie pierwszy jestem ja!” , dogryzał 
profesor Bralczyk. „No właśnie, muszę 
zrobić zdjęcie, żeby potem wnukom poka-
zywać!”. Profesor  Bralczyk także został 
głęboko usatysfakcjonowany: rozmarzył 
się , lingwistycznie, nad instrukcją obsłu-
gi  windy tak dalece, że chętnie zabrałby 
ją do domu i czytał do poduszki. 
 Po tak udanym i medialnym spo-
tkaniu możemy mieć jedynie nadzieję, że 

„Kiełbasa i sznurek” nie będzie ostatnią 
wspólną książką prof. Bralczyka i Micha-
ła Ogórka i że zawitają do nas ponownie. 
A ponieważ już wiemy, czym ich skusić… 
Nie, nie instrukcją obsługi łopaty do śnie-
gu. Ale o tym, ciii. To tajemnica biblio-
teczno-marketingowa! 

24 lutego 2013, z cyklu „Przedstawiać nie trze-
ba”, spotkanie z profesorem Jerzym Bralczy-
kiem i Michałem Ogórkiem  oraz promocja ich 
książki „Kiełbasa i sznurek”.                  

Przez dziki Wschód
Ponoć było to najlepsze spotkanie z cy-
klu „Biblioteka Podróży”.  A wydawałoby 
się, że temat nie najłatwiejszy. Relacja 
Tomasza Grzywaczewskiego z wyprawy 
wiodącej z  Jakucka przez syberyjską 
tajgę, pustynię Gobi, Tybet i himalajskie 
przełęcze do zbawczych Indii wzbudziła 
zrozumiałe zainteresowanie. Nie tylko 
ze względu na ilość przebytych kilome-
trów (8000) i rozmaitość wrażeń, zdarzeń   
i sytuacji.  Była głębokim ukłonem wo-
bec bohaterów tragicznej codzienności 
w sowieckich łagrach. Grupa zesłańców 
wbrew logice i zdrowemu rozsądkowi  
porywa się na szaleńczą  ucieczkę na po-
łudnie, wykorzystując  zamieszanie pod-
czas śnieżnej burzy. Zabójcza  syberyjska 
tundra, najlepszy strażnik łagru może 
zabić uciekinierów, ale także utrudnić 
pościg. Inicjatorem i motorem ucieczki 
jest młody Polak. To on prowadzi grupkę 
straceńców na południe. Z  początkowej 
siódemki do granicy Indii dociera jedynie 
trójka. Historię opisał w swej bestsellero-

Biblioteka w marcu

KULTURA
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Publicznej

wej książce „Długi marsz” rzekomy jego 
uczestnik, Sławomir Rawicz.  Peter Weir, 
zafascynowany wielką ucieczką przeniósł 
historię na ekran i nakręcił  „Niepoko-
nanych”.  Po latach wybuchła prawdzi-
wa bomba, bo okazało się, że prawdzi-
wym   bohaterem jest zamieszkały w 
Anglii Witold Gliński, a książka sprzedana  
w ogromnych nakładach jest plagiatem.  
 I tu zaczyna się historia Tomasza 
Grzywaczewskiego i jego kolegów, którzy 
nie tylko wpadli na pomysł powtórzenia 
drogi  z Syberii do Kalkuty, ale także jako 
pierwsi dziennikarze z Polski odwiedzili  
pana Glińskiego. A potem ruszyli w dro-
gę, z wieloma ułatwieniami. Trasę Dłu-
giego Marszu przebyli dwa razy szybciej, 
ale wędrowali także konno i rowerami. 
Cały czas świadomi  ogromu wysiłku, de-
terminacji i ludzkiego cierpienia, jaki to-
warzyszył skazańcom. Na podstawie wy-
prawy Tomasza i jego kolegów powstała 
książka „Przez dziki Wschód”. Jest w niej 
o trudnych do przejścia, śmiertelnie nie-
bezpiecznych syberyjskich strumieniach, 
o wielkiej gościnności i otwartości spo-
tkanych ludzi, o zabójczej pustyni, już 
mało tybetańskiej Lhasie, męskich kłót-
niach i mnóstwie innych rzeczy. To, czego 
nie powiedział Tomasz Grzywaczewski, 
o czym nawet nie pomyślał, wydobył  
z niego prowadzący Dariusz Mól. Do tego 
pokaz slajdów z wyczerpującym i  dow-
cipnym komentarzem, próba siły, przygo-
towana przez prowadzącego ( ochotnicy  
z publiczności mieli za zadanie  spróbo-
wać, jak człowiek się porusza  z prawie 
30 kilogramowym  plecakiem na ramio-
nach), podpisywanie książek, wspólne 
zdjęcia i kolejka chętnych do indywidu-
alnej rozmowy.      
 Jeśli dodać do tego  osobisty 
urok Tomasza i  pasję, z jaką opowiada 
o swej wyprawie trudno się dziwić, że 
spotkanie przy Piłsudskiego 1a było jedną 
wielką niekończącą się opowieścią, więc 
trwało i trwało;  ale nawet Peter owi We-
irowi, sławnemu australijskiemu  reży-
serowi  takich filmów jak Piknik pod wi-
szącą skałą czy Stowarzyszenie umarłych 
poetów nie udało się wyczerpać czy choć-
by poruszyć wszystkich wątków słynnej 
ucieczki, zatem…do następnej wyprawy  
i następnej książki, bo wszystko wskazuje 
na to, że zainteresowanie Tomasza Grzy-
waczewskiego losami polskich zesłańców 
nie było jednorazowe. 

12 marca 2013, z cyklu Biblioteka Podróży, spo-
tkanie z Tomaszem Grzywaczewskim, uczestni-
kiem wyprawy „Długi marsz. 70 lat później” 
i promocja książki „Przez dziki Wschód”. Pro-
wadzenie Dariusz Mól. 

Znowu na Dziki Wschód
Gdzie tam dziki,  złoty!  Tyle że w klatce.  
Nie mija fala zainteresowania książka-
mi opisującymi  niełatwy, a nierzadko 
tragiczny los Europejek, wiążących się  
z partnerami pochodzącymi z krajów mu-
zułmańskich.  Zaczęło się od wspomnień 
„Tylko razem z córką” Betty  Mahmoody 
. Potem były kolejne, nie mniej wstrzą-
sające. Dla wielu młodych kobiet z krę-
gu kultury chrześcijańskiej zderzenie 
dwóch światów, dwóch całkowicie od-
miennych kultur i dwóch rzeczywistości  
daje czasem opłakane i nieodwracalne 
skutki.  
 Różnic  nie zniweluje wielka 
miłość,  która bardzo często nie wy-
trzymuje tak ciężkiej próby.  W tych 
historiach nie brak  Polek.  Mimo, że 
słyszą, czytają, mogą się dowiedzieć, 
poznać bliżej, pojechać do kraju wy-
branka przed ślubem.  Schemat jest 
zawsze ten sam. Przystojny, czarujący, 
nierzadko dobrze  sytuowany chłopak 
z arabskiego kraju. Wielka miłość, ślub  
i wyjazd do jego kraju. Nawet po krót-
szym czy dłuższym wspólnym mieszkaniu 
w Europie, czy Ameryce. Na miejscu kul-
turowy szok. Obyczaje, stroje, ograni-
czenia, presja rodziny ukochanego, rygo-
ry religijne, policja obyczajowa. Potem 
szybko ciąża i…jest coraz gorzej. A potem 
próby przekonania męża, że miało być 
nie tak, że…Próby ucieczki? Porwania? 
Reszta jak we wspomnianych  książkach. 
 Także w tzw. Arabskiej serii Ta-
nyi Valko: Arabska żona, Arabska córka, 
Arabska krew i Arabska księżniczka.   Val-
ko, arabistka zafascynowana Wschodem 
w krajach muzułmańskich spędziła prawie 
dwadzieścia lat., nie zaznała  jednak losu 
dziewcząt, które tak jak Dorota,  boha-
terka jej książek,    spróbowały odnaleźć  
się w wymarzonym raju z bajek tysiąca 
i jednej nocy.   Próbowały i znalazły się 
w klatkach, czasem nawet złotych. Będąc 
jednocześnie w środku ( Arabia Saudyjska 
i Libia) i  z boku (jej mężem jest Polak) 
opisuje codzienną rzeczywistość w mu-
zułmańskich krajach, różną w zależności 
od kraju rysując historię Doroty według 
tego co widziała, słyszała, czytała w pra-
sie i tego, co zaznały jej znajome, kole-
żanki koleżanek  i nieznane jej  polskie 
dziewczęta, które zwracały się do niej 
o pomoc. Historie są w książce, ale ku-
lisy, szczegóły, ciekawostki , dykteryjki  
i …opowieści o „księciuniu” jak z bajki, 
który zaprasza na dyskotekę …całą szkołę  
do swego domu, czytaj pałacu kapiącego 
od złota, z łazienkami, basenami, gara-

żami wypełnionymi najdroższymi wozami 
świata i najnowocześniejszymi  laserami 
przy dobrej, zachodniej muzyce.  

Bardzo bezpośrednia, dowcipna, na lu-
zie, uważny obserwator i mocna, kobieca 
osobowość. Pisze  pod pseudonimem. Nie 
ukrywa, że to co pisze o kobiecie w is-
lamie, także polskiej kobiecie może się 
komuś nie spodobać. A jednocześnie po-
kazuje , że muzułmańskie kraje to świat, 
w którym  żyją także ludzie otwarci na 
innych, którzy chcą coś w sobie i doko-
ła nich zmienić; świat  który można po-
lubić i zaakceptować, w którym można 
normalnie i szczęśliwie żyć. Pod jednym 
warunkiem: że reguły życia  w nim w peł-
ni świadomie się pozna, zrozumie i zaak-
ceptuje najpierw; zanim się wsiądzie do 
samolotu do Arabii Saudyjskiej  ze świeżo 
poślubionym przystojnym muzułmańskim 
chłopcem i głową  pełną niesprawdzonych 
marzeń o szczęściu w  krajach Sindbada.

21 marca 2013. Spotkanie z Tanya Valko, orien-
talistką, autorką arabskiej sagi i promocja jej 
książek Arabska żona, Arabska córka, Arabska 
księżniczka. Prowadzenie Dariusz Mól

Farby, jaja i Wielkanoc
Farby były na miejscu, lakier i serwet-
ki z kurczakami, pisankami, wiosennym 
kwiatkami , baziami też, dzieci i rodzi-
ców dużo, tak dużo, że  jaj niemal zabra-
kło! Nie zabrakło natomiast cierpliwości, 
zapału i radości w wycinaniu, klejeniu, 
malowaniu i lakierowaniu  styropiano-
wych białych jaj, które pod paluszkami  

KULTURA
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

dzieci i trochę większymi pomocnymi 
palcami mam, tatusiów, babć i innych 
osób towarzyszących  przeobraziły się w 
piękne, różnobarwne wielkanocne pisan-

ki. Pracownia Peppo dwoiła się i troiła, 
by ogarnąć ten wesoły, kolorowy, popla-
miony farbami i klejący się od lakieru tłu-
mek, który całkowicie opanował czytelnię 
Oddziału dla Dzieci w sobotnie południe 
przed Palmową Niedzielą.  Problem po-
jawił się dopiero na końcu zabawy: jak te 
niewątpliwe dzieła donieść bez szwanku 
do domu? Niektóre jeszcze nie wyschły 
do końca, a przecież mają  dotrwać do 
Świąt?  
 Mamy nadzieję, że chociaż więk-
szości  opiekunów i rodziców udało się 
pokonać te  przeszkody i peppowo-biblio-
teczne jaja pojawią się na wielkanocnych 
stołach!
 A  po świętach?  Szykujemy małe 
niespodzianki: już anonsujemy wystawę sta-

KULTURA

MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA

Jagoda Jabłonowska
fot. z arch. MSA

Dzień Kobiet to święto z ponad 100-letnią 
tradycją. Od roku 1910 w kilkudziesięciu 
krajach świata kobiety 8 marca obdaro-
wywane są kwiatami, prezentami czy sło-
dyczami. Uczniowie klasy fletu Miejskiej 
Szkoły Artystycznej pod kierownictwem 
pani Beaty Kierzkowskiej postanowili 
uczcić ten dzień  organizując 7 marca 
2013 koncert. Oprócz kwiatów, które zo-
stały wręczone przez dzieci wszystkim 
biorącym udział w tym artystycznym wy-
darzeniu kobietom młodzi artyści  obda-
rowali tego dnia przybyłych na koncert 
słuchaczy  morzem fletowych brzmień  
i dźwięków.

 Uczniowie klas od drugiej do 
piątej cyklu dziecięcego, oraz pierwszej 
i drugiej młodzieżowej zaprezentowa-
li utwory z nurtu klasycznego( Mozart, 
Beethoven, Bizet) jak i rozrywkowego. 
Mogliśmy usłyszeć również szereg prze-
pięknych duetów fletowych w opracowa-
niu R. Guzik( Hiszpańskie gitary, Bolek  
i Lolek, Tańcowała ryba z rakiem, Przy-
bywaj piękna wiosno, Mały ptaszek oraz 
Gawot) Oklaskom nie było końca. 

 Na koncercie wystąpili: Wiola 
Radzio, Jagna Mańczyńska z klasy drugiej, 
Marta Kulawiak, Dawid Roguski, Olaf Kon-

dera, Mateusz Komuda z klasy trzeciej, 
Jola Sado z klasy piątej oraz Hadassah 
Hersberger z klasy pierwszej i   Justyna 
Gomółka z klasy drugiej(cykl młodzieżo-
wy), Julia Krzyżanowska   (klasa fletu do-
datkowego)oraz Martyna Dąbrowska(kla-
sa plastyczna).

 Na zakończenie koncertu dzieci 
zaśpiewały wspólnie i zagrały na fletach 
piosenkę F. Leszczyńskiej Marcowy kwia-
tek. W roli kwiatka , w odpowiedniej wio-
sennej stylizacji wystąpił Dawid Roguski. 

rych komputerów. Czy uda się na nich pograć? 
O to trzeba będzie spytać inicjatora wystawy  
i właściciela niezwykle ciekawego portalu 
www.nostalgia.pl .
 Spotkamy się także z redaktor na-
czelną magazynu Wysokie Obcasy Extra, Anetą 
Borowiec i jej „Wilczycami” (???). 
 W kwietniu podejmiemy także ( i to 
będzie zdecydowanie nowość w naszym spo-
tkaniowym pejzażu) pewną niezwykle szacow-
ną i popularną  instytucję, która na co dzień 
gości  w naszych domach, samochodach, kom-
puterach, komórkach.  
 Kto będzie naszym gościem???  Hmm, 
na razie życzymy wszystkim zdrowych i weso-
łych Świąt Wielkanocnych! 
 

Elzbieta Sieradzińska
fot. z arch. MBP

Fletowe brzmienia na Dzień Kobiet
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Każdy doskonale zdaje sobie sprawę 
z tego, jak ważna jak pasja. Jeszcze 
ważniejsze jest to, że można ją rozwi-
jać i dzielić się nią z innymi. Uczniowie 
z „Kusego” mają ku temu nieograniczo-
ne możliwości, gdyż nauczyciele inspi-
rują ich i dają im szansę doskonalenia 
swoich umiejętności w czasie licznych 
warsztatów, w czasie których ucznio-
wie uzdolnieni plastycznie, interesu-
jący się teatrem czy też filmem, mogą 
spotkać wybitnych specjalistów. 

 Udowodnili to uczniowie z kla-
sy I h, których talent aktorski objawił 
się w czasie warsztatów teatralnych  
w Stołecznym Centrum Edukacji Kultural-
nej w Warszawie, gdzie pojechali razem  
z wychowawcą p. Agnieszką Kurel.  Jak 
się okazuje, w przypadku tej niesamowi-
tej grupy uczniów, scena również może 
być drugim domem. W czasie zajęć mieli 
oni okazję nie tylko do pogłębienia wie-
dzy o teatrze, ale również doskonalić 
warsztat aktorski w czasie ćwiczeń dykcji 
czy zabaw scenicznych. 

 Proste? Na pozór tak mogłoby 
się wydawać, jednak wystarczy spróbo-
wać szybko powtórzyć: „butelka oetykie-
towana, butelka nieoetykietowana” i już 
język zawiązuje się w supeł. Niektórzy  
z uczniów mogli się również przekonać  
jak ważny jest właściwy dobór rekwizy-
tów i kostiumów. Prowadząca warsztaty 
pani reżyser Katarzyna Podurgiel jest 
absolwentką Państwowej Wyższej Szkoły 
Teatralnej we Wrocławiu oraz Akademii 
Pedagogiki Specjalnej (oddział logope-
dii). Jest pomysłodawczynią oraz założy-
cielką studenckiego teatru APS-u „Hyp-
notic Poison”, który w swojej krótkiej 
historii zdążył zdobyć kilka znaczących 
nagród na studenckich festiwalach te-
atralnych. Jest także współzałożycielką 

Teatru Marionetek, w którym reżyseruje 
autorskie spektakle lalkowe. Już niedłu-
go nasi uczniowie pojadą tam wkrótce, 
by pod czujnym okiem pani Kasi przygo-
towywać etiudę.

 W marcu odbyły się także 
warsztaty garncarskie zorganizowane 
przez Panie Beatę Zdankowską-Wasążnik  
i Agnieszkę Szostak. Spotkanie poprowa-
dził Pan Adam Murach – twórca ludowy. 
Już po krótkim teoretycznym wstępie 
udało mu się zarazić  uczniów swoją pasją 
i kilka chwil później wszyscy zostali po-
chłonięci bez reszty toczeniem glinianych 
naczyń na kole. Pod koniec zajęć każdy  
z uczestników mógł pochwalić się własno-
ręcznie wykonanym arcydziełem: dzba-
nuszkiem czy miską. Również nauczyciele 
nie potrafili oprzeć się pokusie i ochoczo 
wzięli się do pracy, dając ujście swoim 
artystycznym zapędom. 

 Nie sposób również pominąć 10 
muzy, a więc filmu, w przypadku uczniów  
z „Kusego”,  filmów animowanych. Któż  
z nich nie pamięta kolorowych dobranocek?  
W czasie warsztatów mieli niespotyka-
ną okazję  stać się przez chwilę twórcą 
i stworzyć techniką poklatkową krótkie 
filmy animowane. Dzięki temu spotkaniu 
udało im się obudzić chociaż na trochę 
duszę małego dziecka w magicznym świe-
cie filmowym.

 Już niedługo czekają kolejne 
zajęcia warsztatowe, więc mamy nadzie-
ję, iż rozbudzony w ten sposób apetyt na 
sztukę będzie większy, bo przecież ape-
tyt rośnie w miarę jedzenia…

Agnieszka Kurel, Aleksandra Bielecka Gimna-
zjum Miejskie nr 3 w Mińsku Mazowieckim.

„Artystyczny Kusy” Spotkanie wielkopostne dla 
nauczycieli czyli promocje, 
gratisy i bonusy…
  Mówi matka ciężko chorego 
dziecka: „Proszę księdza, czy mam modlić 
się o zdrowie dla niego, czy o przyjęcie Bo-
żej woli, jaka by ona nie była?” Są takie 
pytania, na które nie ma odpowiedzi. Bóg 
nie zawsze daje odpowiedź, ale daje siłę 
do przetrwania. Przeżyte porażki i cier-
pienia uczą nas wrażliwości na drugiego 
człowieka. Kto nie chorował, nie zrozumie 
chorego, kto cierpiał, ten zrozumie ból 
drugiego. Porażka rani naszą dumę, psuje 
dobre mniemanie o sobie, skutecznie uczy 
pokory. Bezradność boli, zmusza do prosze-
nia o pomoc innych ludzi, co nie zawsze 
jest łatwe. Takie refleksje towarzyszyły  
nauczycielom powiatu mińskiego , któ-
rzy już po raz  szósty zebrali się w sobotę  
9 marca , aby przeżywać wielkopostny 
dzień skupienia. Tym razem spotkał się 
z nami i konferencję wygłosił  ks. biskup 
Marek Solarczyk. W corocznych pedago-
gicznych rekolekcjach towarzyszyli nam 
także ks. Piotr Pierzchała z Wydziału Nauki 
Katolickiej Kurii Warszawsko – Praskiej ,  
ks. Mariusz Lech – wieloletni Diecezjalny 
Duszpasterz Nauczycieli oraz gościnni księ-
ża salezjanie , na czele z ks. dyrektorem 
Szkół Salezjańskich Ryszardem Woźnia-
kiem.
 Rekolekcjonista podkreślił, że 
czasem dopiero z perspektywy czasu Bóg 
daje poznać, że to, co wydawało się prze-
graną, miało swój sens, że zrodziło się  
z tego tyle dobra.
             Mówi ks. biskup: „Pasjonowałem się 
fotografią. Miałem tysiące zdjęć. Po śmierci 
mamy okazało się, że nie ma jej na żadnym 
z nich. Zostało mi tylko stare zdjęcie z do-
wodu. Taki żal…”
 Młody tatuś:” Wiesz, gdy wracam 
zmordowany po pracy do domu i rzuca mi 
się na szyję moja córeczka, to wiem, po co 
żyję!”
 W naszym codziennym bieganiu 
za pilnymi sprawami umyka to, co najważ-
niejsze. Bywa, że te sprawy nie „krzyczą” 
głośno, nie domagają się uwagi, dopiero 
gdy je tracimy, patrzymy z rozpaczą na 
zmarnowany czas. Jak odnaleźć w życiu to 
co naprawdę najważniejsze? Jak umieć to 
obronić, żeby nasze życie miało sens? Jak 
nie zmarnować tego, czego nie wolno nam 
zmarnować? To Bóg daje specjalne „okula-
ry”, przez które widać to wszystko w ja-
snym świetle.
 Ksiądz biskup Marek Solarczyk 
żartobliwie określił Wielki Post jako czas 
wyjątkowej „promocji” Pana Boga, czas 
Jego szczególnego działania.
 Bóg woła: Człowieku, zatrzymaj 
się, jestem tu, czekam na ciebie, mam dla 
ciebie tyle darów, zupełnie „gratis”- miłość 
prawdziwą (100%), pokój ducha, sens życia, 
radość, uwierz mi!
 Masz teraz czas. Może to twój 
ostatni czas? Może to oferta „last minute”??

Elżbieta Paluch

OŚWIATA
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19 lutego 2013 roku minęła 540 rocz-
nica urodzin Mikołaja Kopernika, patro-
na Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim. Z tej okazji w mińskiej 
Jedynce odbyły się uroczyste obchody 
Święta Patrona Szkoły, w których wzięła 
udział cała społeczność uczniowska, na-
uczyciele oraz zaproszeni goście. 

 O godzinie 900 zaplanowany 
został IX Turniej Wiedzy o Życiu i Pracy 
Mikołaja Kopernika i o Astronomii. Zebra-
ni w sali gimnastycznej uczniowie klas 
IV – VI kibicowali pięciu drużynom, które 
zgłosiły się do rywalizacji. Szkołę Pod-
stawową nr 2 w Łosicach reprezentowali 
Stanisław Jurczyński, Jakub Kieruczenko  
i Dominik Koryciński. Ze Szkoły Podstawo-
wej w Szymanowie przyjechali na turniej 
Mariusz Jankowski, Gabriel Gołębiowski 
i Aleksandra Zielińska. Jakub Tarczyński, 
Konrad Marciniak i Katarzyna Leszczyńska 
reprezentowali Szkołę Podstawową nr 5 
w Mińsku Mazowieckim. Czwartoklasiści 
Katarzyna Baranowska, Damian Kułak  
i Michał Michna z Publicznej Salezjańskiej 
Szkoły Podstawowej dzielnie walczyli ze 
starszymi kolegami i koleżankami z in-
nych szkół. Gospodarze wystawili druży-
nę w składzie: Katarzyna Czapska, Karol 
Górski i Wiktoria Bielicka. Turniej składał 
się z trzech rund po dziesięć pytań.  Ry-
walizacja była bardzo zaciekła, dlatego 
konieczna okazała się dogrywka, która 
miała wyłonić laureata II miejsca. Po dłu-
gich zmaganiach II miejsce zajęła drużyna 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Łosicach, 
III – uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 w mińsku Mazowieckim, I miejsce 
obronili gospodarze.  Nie tylko uczestni-
cy turnieju mogli sprawdzić swoja wiedzę  
o najsłynniejszym polskim astronomie, 
ale wszyscy obecni w sali gimnastycznej 
mińskiego Kopernika, pytania i odpowie-
dzi bowiem przedstawione zostały na pre-
zentacji multimedialnej.
 W programie uroczystych ob-
chodów Dnia Patrona w mińskiej Jedynce 
była również uroczysta akademia, którą 
rozpoczął dyrektor Tomasz Ciechański. 
W swoim krótkim wystąpieniu podkreślił 

rolę Kopernika 
jako wielkiego 
uczonego i wzoru 
do naśladowania 
dla wszystkich 
uczniów. Następ-
nie wprowadzono 
sztandar i od-
śpiewano hymn 
szkoły. Delegacja 
uczniów złożyła 
kwiaty pod po-
mnikiem Patrona 
Szkoły. 
Następnie goście 
i społeczność 
uczniowska mie-
li przyjemność 
obejrzeć program 
artystyczny spe-
cjalnie na tę okazję przygotowany przez 
uczniów klasy 3A i 3B pod kierunkiem 
pani Beaty Sasin – Kielczyk i pani Barbary 
Perzyny. 
 Na zakończenie uroczystości 
miało miejsce wręczenie nagród zwycięz-
com turnieju wiedzy oraz dwóch innych 
konkursów towarzyszących obchodom 
Święta Patrona, czyli konkursu plastycz-
nego na laurkę dla Mikołaja Kopernika 
oraz literackiego, w którym należało na-
pisać sprawozdanie z wycieczki śladami 
wielkiego astronoma. Na propozycję kon-
kursów odpowiedziało (nie licząc gospo-
darzy) 10 szkół województwa mazowiec-
kiego. 
 W konkursie literackim I miej-
sce zajęła Milena Szpanka ze Szkoły Pod-
stawowej w Goworowie, II miejsce jury 
przyznało Kamili Serafińskiej ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowiec-
kim, III miejsce zdobyła Oliwia Dzbeńska 
ze Szkoły  Pdstawowej w Goworowie. Wy-
różnione zostały prace Anny Bartkiewicz 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Ma-
zowieckim oraz Aleksandry Orzeszek ze 
Szkoły Podstawowej w Kątach. 
 W konkursie plastycznym „Laur-
ka dla Mikołaja Kopernika” w klasach 1-3 
I miejsce zdobył Dawid Pszczółkowski ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Ma-

DZIEŃ PATRONA SZKOŁY W KOPERNIKU

zowieckim, II – Natalia Kozioł ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w Łosicach oraz ex 
equo Laura Zawistowska ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Legionowie. III miejsce 
zajęli Patryk Rękawek oraz Michał Kubik 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Ma-
zowieckim. Jury przyznało również sześć 
wyróżnień, które zdobyli Oskar Szwach, 
Alicja Mikołajczuk i Wiktoria Dyrkacz ze  
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Ma-
zowieckim, Natalia Majewska ze Szkoły 
Podstawowej w Kątach, Zuzanna Tonde-
ra ze Szkoły Podstawowej w Szymanowie  
i Oliwia Walczak ze Szkoły Podstawowej  
w  Bieniędzicach.
 Wśród uczniów klas IV – VI  
w konkursie plastycznym I miejsce zdo-
była Karolina Szmit ze Szkoły Podstawo-
wej w Bieniędzicach, II ex equo Jakub 
Kieruczenko i Natalia Zaniuk ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Łosicach, III – Mag-
dalena Orzeszek ze Szkoły Podstawowej 
w Kątach oraz Karolina Taboła ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Łosicach. Pięć prac, 
zdaniem jury, zasłużyło na wyróżnienie.  
Są to prace Bartłomieja Sadurskiego ze  
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazo-
wieckim, Aleksandry Orzeszek i Macieja 
Wróbla ze Szkoły Podstawowej w Kątach, 
Julii Gronczewskiej ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Legionowie oraz Marty Obłozy 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku Ma-
zowieckim.
 IX edycja konkursów poświęco-
nych Mikołajowi Kopernikowi odeszła do 
przeszłości, ale już za rok  organizator-
ki, czyli Małgorzata Nowicka, Bożena Po-
lkowska, Monika Sokołowska, Małgorzata 
Szczęsna oraz Agnieszka Wodzińska po raz 
kolejny zapraszają do wzięcia udziału w X 
edycji wymienionych konkursów.

Opracowała Małgorzata Szczęsna
fot. z arch. ZSM Nr 1
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Szanowni Rodzice!
 W tym roku po raz pierwszy nabór do klas I szkoły podstawowej i klas I gimnazjum odbędzie się z wykorzy-
staniem systemu elektronicznego. Doświadczenia z przeprowadzonego naboru elektronicznego dzieci do przedszkoli 
i bardzo dobre przyjęcie tego systemu przez rodziców utwierdziło mnie w przekonaniu, iż rozszerzenie tej formy 
naboru o rekrutację do szkół podstawowych i gimnazjów  spotka się z przychylnym Państwa przyjęciem.
 Aplikacja Nabór-szkoły podstawowe i Nabór – Gimnazja zapewnia rodzicom zapoznanie się z ujednoliconą 
ofertą edukacyjną, umożliwia zgłoszenie dziecka do szkoły w obwodzie miejsca zamieszkania jak i do naboru w szkole 
poza obwodem, a także szybki dostęp do wyników rekrutacji. 
 Zapraszam na stronę Miasta: www.minsk-maz.pl, gdzie w zakładce Oświata zamieszczone będą wszelkie nie-
zbędne informacje, które w ustalonych terminach pozwolą Państwu w sposób sprawny przejść przez proces rekrutacji 
ucznia. 

Marcin Jakubowski
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Elektroniczny nabór uczniów
do I klasy gimnazjum

W okresie od 15 kwietnia do 10 maja 2013r. odbędzie się nabór do gimnazjów miejskich.

System elektronicznego naboru do gimnazjów umożliwi kandydatom i ich opiekunom realizację następujących zadań: 
a) sprawdzenie na podstawie numeru PESEL kandydata, do jakiej szkoły obwodowej został przypisany; 
b) potwierdzenie woli zapisania do szkoły obwodowej; 
c) rezygnację ze szkoły obwodowej i udziału w naborze do szkół spoza obwodu; 
d) rezygnację z naboru do szkół poza obwodowych oraz z miejsca w szkole obwodowej, np. w przypadku ubiegania się o 
przyjęcie do szkoły niepublicznej poza elektronicznym systemem rekrutacji.

Uwaga:
1) W przypadku braku dostępu do Internetu-Rodzic wypełnia kartę zgłoszenia lub potwierdzenie  woli zapisania do szkoły 
obwodowej ręcznie (formularze kart dostępne od 15 kwietnia w gimnazjach).
2) Kandydaci spoza terenu Miasta Mińsk Mazowiecki będą mieli możliwość kandydowania do szkół 
na zasadach rekrutacji otwartej, tak jak kandydaci ubiegający się o przyjęcie do szkoły poza obwodem. 

Nabór dzieci 
do szkół podstawowych 
i gimnazjów

Elektroniczny nabór uczniów 
(rocznik 2006 i 2007) 
do I klasy Szkoły Podstawowej

Skrócony opis postępowania rekrutacyjnego:
Rodzice/opiekunowie dzieci mieszkających na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie od 2 do 30 kwietnia 2013r. podejmują 
decyzję, wybierając jedną z 3 możliwości:
a) dziecko będzie uczęszczać do szkoły podstawowej obwodowej, gdzie ma zagwarantowane miejsce;
b) dziecko kandyduje do szkoły (szkół) poza obwodem;
c) dziecko będzie uczęszczać do szkoły poza terenem Miasta Mińsk Mazowiecki lub do szkoły salezjańskiej. 

Uwaga:
1) W przypadku braku dostępu do Internetu-Rodzic wypełnia kartę zgłoszenia lub potwierdzenie  woli zapisania do szkoły obwodo-
wej ręcznie (formularze kart dostępne od 2 kwietnia w szkołach podstawowych).
2) Kandydaci spoza Miasta Mińsk Mazowiecki będą mieli możliwość kandydowania do szkół 
w rekrutacji uzupełniającej tj. od dnia 10 maja 2013r.
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Integracyjni pionierzy
 W Gimnazjum Miejskim nr 
2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazo-
wieckim pierwsza klasa integracyjna 
powstała w 2006 roku. Jej  zaistnie-
nie było odpowiedzią na potrzeby lo-
kalnego środowiska. Od tego czasu,  
w każdym uczącym się w naszym gimna-
zjum roczniku funkcjonuje jedna lub dwie 
klasy integracyjne.    
 Ponieważ byliśmy pierwszym 
gimnazjum z oddziałami integracyjnymi 
na terenie miasta, to ambicją naszą było 
stworzenie najlepszego modelu integracji. 
Jeśli przez integrację w szerokim pojęciu 
rozumiemy zespolenie, tworzenie całości  
z części – to musieliśmy stworzyć model, 
polegający na maksymalnym włączeniu 
dzieci z deficytami rozwojowymi w zespół 
zdrowych rówieśników.

Wspierać integrację  
W każdym roku szkolnym zespół nauczy-
cieli „wspomagających” opracowuje bo-
gaty plan różnorodnych inicjatyw, które 
są podejmowane w ramach współpracy  
w szkole i poza nią. Do najważniejszych 
należą: Integracyjne Igrzyska Sportowe 
organizowane we współpracy z Miejskim 
Ośrodkiem Sportu i Rekreacji, obchody 
Tygodnia Autyzmu i Tygodnia Integracji, 
w ramach którego odbywa się Spotkanie 
Integracyjne z osobą niepełnosprawną. 
Głównym celem tych działań jest propa-
gowanie w środowisku szkolnym i lokal-
nym idei integracji oraz pokazywanie, że 
ludzie, których społeczeństwo uważa za 
nie w pełni sprawnych, mogą twórczo re-
alizować się w różnych dziedzinach i także 
odnosić sukcesy.
 Od 2010 roku obchody Tygodnia 
Integracji podsumowujemy w czasie im-
prez zwanych Spotkaniami Integracyjnymi, 
na które zapraszamy niepełnosprawnych, 
twórczych ludzi. Gośćmi honorowymi na-

szych spotkań byli: poetka Monika Chri-
stoph i Remigiusz Szuman, gitarzysta 
klasyczny i pieśniarz. W ubiegłym roku 
tematykę spotkania zaczerpnęliśmy z mą-
drości naszego patrona Jana Pawła II, który 
powiedział, że „Sport, to najlepsza okazja 
do pokonywania granic”. Dlatego też za-
prosiliśmy ambasadorów i przyjaciół Olim-
piad Specjalnych, którzy opowiedzieli nam 
o wspaniałych zmaganiach sportowych 
osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Nasi podopieczni
Aktualnie uczy się u nas 17 uczniów  
z orzeczeniami o potrzebie kształcenia 
specjalnego. Z uczniami niepełnosprawny-
mi w klasach integracyjnych pracuje sze-
ściu doświadczonych  nauczycieli współ-
organizujących kształcenie integracyjne. 

Przez ostatnie trzy lata zdobyliśmy nowe 
doświadczenia w pracy z uczniami z niedo-
słuchem, jesteśmy przygotowani do kształ-
cenia młodzieży z różnymi schorzeniami  
i dysfunkcjami. 
 Na początku roku szkolnego, 
wdrażamy w ideę integracji uczniów klas 
pierwszych. Możliwie jak najgłębiej zapo-
znajemy ich z problematyką osób niepeł-
nosprawnych, prowadzimy ćwiczenia i pre-
lekcje. W ramach Europejskiego Tygodnia 
Autyzmu, młodzież ta uczestniczy również 
w warsztatach pt. „Jak dziecko z auty-
zmem postrzega świat?” poprzedzonych 
przygotowaniem teoretycznym.
 Jesteśmy przekonani, że ob-
cowanie na co dzień uczniów zdrowych  
i niepełnosprawnych stanowi szansę dla 
obu grup, ponieważ żaden nauczyciel, z 
całym bagażem kompetencji, nie zastą-
pi dziecku społecznego otoczenia innych 
dzieci, a wyeliminowanie uprzedzeń i po-
staw odrzucających nastąpi szybciej, jeśli 
dzieci będą przebywać wspólnie – w nauce 
i zabawie.

Lepiej dla wszystkich
Model kształcenia integracyjnego sprawia, 
że młodzież niepełnosprawna mobilizuje 
się do większej aktywności, inspirując się 
sukcesami kolegów, nabywa wiele umiejęt-
ności i wiadomości, odnajduje równowagę 
psychiczną, pokonuje lęk przed nowym 
środowiskiem, dowiaduje się, że niepełno-
sprawność nie dyskryminuje ani nie stawia 
na uprzywilejowanej pozycji. 
 Uczniowie niepełnosprawni prze-
stają stawiać siebie po stronie roszczenio-
wej i unikać odpowiedzialności za własny 
los, włączani są we wszystkie możliwe za-
jęcia, otrzymując te same nagrody i kary. 
Stawiane wymagania kształtują realny ob-
raz samego siebie, usprawniają ruchowo, 
poszerzają zainteresowania, rozwijają 
mowę i wyobraźnię. 
 Pozostali rówieśnicy uczą się 
wrażliwości, empatii, szacunku dla innych, 
stają się bardziej tolerancyjni i opiekuń-
czy, cierpliwi, potrafią pracować w grupie, 
dostrzegają przyczyny różnych zachowań 
innych osób, stają się partnerami, któ-
rzy wspólnie osiągają sukcesy, rozumieją, 
że inny nie znaczy gorszy. Na przestrzeni 
lat, zauważamy, że członkowie naszych 
zespołów integracyjnych potrafią ze sobą 
współdziałać i wzajemnie się wspierać  
w różnych przejawach aktywności, a także 
w problemach, jakie niesie ze sobą szkolna 
codzienność. Należy szczególnie podkreślić 
mądry i opiekuńczy stosunek naszej mło-
dzieży do ich rówieśników cierpiących na 
autyzm.

Jaśniejsza przyszłość
Wspieramy ambicję i pracowitość naszych 
uczniów integracyjnych, która pozwala im 
osiągnąć  sukcesy  porównywalne do sukce-
sów zdrowych rówieśników, o czym świad-
czą wyniki testów gimnazjalnych. Absol-
wenci opuszczający mury naszej szkoły są 
bardzo dobrze przygotowani do podjęcia 
edukacji w różnych typach szkół ponad-
gimnazjalnych. Z sukcesem zdają egzamin 
dojrzałości i podejmują studia wyższe. 
Natomiast uczniowie, których dysfunkcje 
uniemożliwiają osiąganie aż tak wysokiego 
poziomu dydaktycznego, z powodzeniem 
odnajdują swoje miejsce w innych placów-
kach wspierających ich dalszy rozwój.
 W kolejnym roku szkolnym 
2013/2014 planujemy utworzenie klasy 
integracyjnej. W każdej szkole podstawo-
wej w Mińsku Mazowieckim zorganizujemy 
spotkania dla rodziców uczniów zaintere-
sowanych kształceniem w takiej klasie. 
Poza tym serdecznie zapraszamy na Dzień 
Promocji Szkoły, który odbędzie się 26 
marca br. o godz. 18.00. 
                                                          Autorzy: 
Marzena Borucka, Iwona Reszelska-Maćkowiak

fot. z arch. GM Nr2

INTEGRACJA 
W GIMNAZJUM MIEJSKIM NR 2 IM. JANA PAWŁA II W MIŃSKU MAZOWIECKIM
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W tym roku rodzice po raz ostatni mogą 
sami zdecydować, czy ich sześcioletnie 
dzieci pójdą od września do szkoły, czy 
jeszcze rok pozostaną w przedszkolu. 
Wielu martwi się o to,  jak maluchy pora-
dzą sobie w szkolnych murach. Ci, którzy 
zaryzykowali w latach poprzednich, zwy-
kle cieszą się z podjętej decyzji. Badania 
przedstawione przez MEN twierdzą, że 96 
procent rodziców uczniów, którzy rozpo-
częli naukę w szkole jako sześaciolatki, jest 
zadowolonych z nauczycieli swoich dzieci  
i sposobu, w jaki są one uczone. Wiele  
i bardzo wiele nowych umiejętności  
u swoich dzieci dostrzega 93 procent,  
a 85 procent jest zdania, że szkoła wy-
starczająco dba o bezpieczeństwo naj-
młodszych uczniów. 
 O tym, że kierunek zmian jest 
słuszny, świadczą też wyniki osiągane 
przez sześciolatki w pierwszych klasach. 
We wszystkich testach umiejętności osią-
gali oni lepsze wyniki - w teście matema-
tycznym średnio o 5 punktów,  w testach 
z czytania i pisania od 10 do 15 punktów 
więcej niż ich koledzy w „zerówkach”  
i przedszkolach. Badacze na całym świecie 
są zgodni - im wcześniej dziecko zosta-
je objęte edukacją formalną, tym lepiej  
i szybciej się rozwija. Badania wskazują 
także na fakt, że kluczowy dla ścieżki edu-
kacyjnej dziecka jest okres do 6. roku życia. 
To wtedy dzieci najszybciej się rozwijają, 
nigdy później nie wchłaniają tylu nowych 
informacji, w tak szybki i łatwy sposób. 
Mimo tych wszystkich pozytywów, rodzice 
nadal zastanawiają się, czy ich dziecko po-
radzi sobie w szkole, czy nie skróci mu się 
dzieciństwa.
 Aby rozwiać te wątpliwości  
i ułatwić podjęcie decyzji, Dyrekcja Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki wspólnie  
z wychowawczynią klasy I a, panią Bogumiłą 
Perzanowską, oraz z pedagogiem, psycho-
logiem i logopedą przygotowała specjalne 
spotkania dla sześciolatków i ich rodziców. 
Pierwsze miało miejsce 14 marca 2013 roku. 
 Na początku spotkania dyrek-
tor Sławomir Domański serdecznie powitał 

przybyłych gości. Następnie rozpoczęła się 
lekcja, której tematem były pory roku. Na 
zajęciach zostały połączone wszystkie blo-
ki tematyczne (edukacja polonistyczna, 
przyrodnicza, muzyczna i informatyczna). 
Dzieci obejrzały na tablicy multimedial-
nej prezentację dotyczącą tematu lekcji. 
Następnie opowiadały, dlaczego pory roku 
mogą być naszymi przyjaciółmi. Pierwszaki 
wysłuchały też „Czterech pór roku” Antonio 
Vivaldiego i wspólnie naśladowały ruchem 
muzykę. Największe emocje wzbudziło 
jednak „koło odkrywcy”, czyli zabawa po-
legająca na odpowiadaniu na wylosowane 
wcześniej pytania. Najmłodsi uczniowie 
zaskoczyli wszystkich swoją aktywnością 
na zajęciach. Lekcja podobała się nie tyl-
ko uczniom, ale także przybyłym gościom. 
Z wielkim zaciekawieniem obserwowali oni 
pracę pierwszaków.
 Po skończonych zajęciach głos 
zabrała pani Elżbieta Mikulska – psycholog 
szkolny, która opowiedziała o działaniach 
prowadzonych przez nią na terenie „Dą-
brówki”. Wspomniała między innymi o zaję-
ciach z integracji sensorycznej oraz spotka-
niach z Ufusiem. Następnie o swojej pracy 
z dziećmi opowiedziały panie Barbara Młot 
– pedagog i Urszula Rutkowska – logopeda, 
która na początku każdego roku szkolnego 
przeprowadza rozmowy indywidualne z każ-

dym dzieckiem. W ten sposób może wska-
zać uczniów, którym będzie potrzebna jej 
pomoc.  Na zakończenie tej części spotka-
nia rodzice zadawali pytania, które głównie 
dotyczyły organizacji pracy w szkole. Dy-
rektor szczegółowo udzielał odpowiedzi na 
każde z nich.  Poinformował między innymi 
o tym, że dla dzieci sześcioletnich przygo-
towane zostały przestronne i kolorowe sale 
lekcyjne z wydzielonym kącikiem rekre-
acyjnym; zakupiono nowe środki dydaktycz-
ne oraz przystosowane do wzrostu i potrzeb 
uczniów meble. Dzieci mają też zapewnio-
ne miejsce na część podręczników i przy-
borów szkolnych, których nie muszą zabie-
rać do domu. „Dąbrówka” tworzy uczniom 
sześcioletnim optymalne warunki rozwoju, 
aby płynnie przeszli w kolejny etap swojej 
edukacji. 
 Po zakończonej rozmowie dyrek-
tor oprowadził wszystkich gości po szkole. 
Zaprezentował jedną ze znajdujących się 
w budynku sal multimedialnych. Zaprosił 
też do niedawno wyremontowanej, no-
woczesnej kuchni, w której codziennie 
przygotowywane są dwudaniowe obiady. 
Zwiedzającym bardzo podobała się też 
skomputeryzowana biblioteka. Spotkanie 
zakończyło się na obiekcie sportowym, 
gdzie goście mogli obejrzeć dobrze wyposa-
żone i przestronne sale gimnastyczne.
 Rodzice sześciolatków przeży-
wają wiele wątpliwości i lęków, bo muszą 
podjąć bardzo ważną decyzję. Chcą dla 
swoich dzieci jak najlepiej, ale wybór mię-
dzy przedszkolem, a szkołą nie jest prosty. 
Spotkania, które zostały zorganizowane  
w Szkole Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki, 
dały im szansę zaobserwować, w jaki sposób 
pracują na lekcjach sześciolatki. Rodzice 
mogli też skonfrontować swoje przemyśle-
nia z opinią specjalistów, zasięgnąć porady 
psychologa, pedagoga, logopedy i uzyskać 
informacje, które pomogą im zdecydować o 
przyszłości swoich pociech. Mamy nadzieję, 
że spotkania te przekonały rodziców, iż ich 
sześcioletnie dzieci będą czuły się w naszej 
szkole bardzo dobrze.

Dyrekcja SP Nr2 
fot. z arch. SP Nr2

„Dąbrówka” zaprasza sześciolatki
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Agata Szuba
fot. z arch. MOSiR

W dniu 10 marca na Lodowisku Miejskim 
przy ul. Wyszyńskiego 56 w Mińsku Ma-
zowieckim odbyła się II „Familiada na 
lodzie – rodzinne zawody sportowo-re-
kreacyjne”. 
 Celem imprezy było propago-
wanie zdrowego stylu życia, zachęcanie 
rodzin do aktywnego spędzania czasu 
wolnego oraz integracja środowisk ro-
dzinnych. Do zabawy zgłosiło się 10 ro-
dzin: Pani Dorota i Martyna Jędrzejczyk, 
Pan Piotr i Karolina Celińscy, Pan Robert 
i Aleksandra Bodeccy, Pani Iwona i Alek-
sandra Komorzyckie, Pan Karol Łapiński 
i Małgosia Świókło, Pan Piotr i Rafał Pa-
dzikowie, Pani Emilia i Roksana Naumiuk, 
Pani Agnieszka i Błażej Szubert, Pan Da-
riusz i Marlena Łapińscy oraz Pani Żane-
ta i Martyna Samulik. Drużyny miały do 
pokonania 5 konkurencji na czas: zakła-
danie/zbieranie ringa, slalom połączony 
z dmuchaniem balona, slalom z kijem, 
zamkniętymi oczami oraz pingwinem. 

Po zaciętej walce na podium stanęli: 
I Pan Dariusz i Marlenka Łapińscy, 
II Pan Piotr i Rafał Padzikowie, 
III Pan Robert i Aleksandra Bodeccy, 
którzy zostali nagrodzeni z rąk Dyrektora MO-
SiR dyplomami, pucharami, nagrodami rze-
czowymi oraz słodkimi upominkami natomiast 
każda drużyna biorąca udział w Familiadzie 
dostała pamiątkowy dyplom i paczkę pełną 
słodkości. 
 Organizatorzy chcieliby złożyć ser-
deczne podziękowania uczestnikom impre-
zy – zwłaszcza rodzicom za wspólną zabawę  
w miłej, rodzinnej atmosferze oraz zaprosić na 
kolejną Familiadę. Do zobaczenia!

FAMILIADA NA LODZIE

W dniu 3.03.2013r. judocy UKS Judo KON-
TRA Mińsk Mazowiecki uczestniczyli  
w dwóch otwartych turniejach w Błoniu  
k/Warszawy oraz w Lublinie.

 W III OTWARTYCH MISTRZOSTWACH 
BŁONIA  w Judo Dzieci , Młodzików i Junio-
rów Młodszych wywalczyliśmy 3 złote medale,  
1 srebrny i 1 brązowy.
 Złote medale zdobyli:

Franek Zieliński, waga 
36kg, Adrian Lema, 
waga 54kg, Katarzyna 
Przyczyna, waga 44kg.
 Srebrny me-
dal zdobył Aleksander 
Wiącek w wadze 46kg.  
 Brązowy medal 
zdobył Tomasz Sternic-
ki, w wadze 60kg.

W OTWARTYCH AKA-
DEMICKICH MISTRZO-
STWACH WOJEWÓDZ-
TWA LUBELSKIEGO 
SENIORÓW wspaniale 

spisało się dwoje młodych zawodników UKS 
Judo KONTRA.
 W wadze 63kg Paulina Przyczyna wy-
grała 5 walk na IPPON zdobywając złoty medal.  
A w kategorii „open” zdobyła srebrny medal.
 Walczący w wadze 90kg Robert Ryb-
czyński nie zawiódł również, zdobywając zło-
ty medal. Walcząc w kategorii „open” zdobył 
srebrny medal.

INFORMACJE Z MIŃSKIEGO JUDO
 Powyższe zawody, w których brali 
udział   Paulina, Robert i Tomek, były spraw-
dzianem umiejętności przed zbliżającym się 
Pucharem Polski w Pile (9-10 marzec) oraz Pu-
charem Polski Juniorów w Luboniu.

 W odbywającym się w Pile w dniach 
9-10 marca 2013r. Otwartym Pucharze Pol-
ski Juniorek młodszych i Juniorów Młodszych  
w Judo  zawodniczka Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Judo KONTRA Paulina Przyczy-
na zdobyła złoty medal w kategorii wagowej 
63kg. 
 Wygrała trzy walki z zawodniczkami 
kolejno z Kodokan Toruń, GKS Czarni Bytom  
i  UKS Judo Wolbrom.
 Jej młodsza siostra Katarzyna w wa-
dze 44kg. zajęła V miejsce.
 Punkty zdobyte przez dziewczyny 
przyczyniły się do zdobycia przez nasz klub  
V miejsca w Polsce w klasyfikacji drużynowej.

Trener Zdzisław Wiącek
fot. z arch. UKS  Judo KONTRA
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W niedzielę 3 marca po raz kolejny 
Mińskie Towarzystwo Hokejowe we 
współpracy z MOSiR-em zorganizowa-
ło turniej hokeja na lodzie o puchar 
Dyrektora MOSiR. Na początek bo już  
o godz. 8.00 w szranki staneli młodzież 
i dorośli, tym razem mecz finałowy 
odbył się pomiędzy drużyną MTH”ICE-
MEN” a Grupą Hokejową Otwock. 
 Mecz został rozegrany w przyja-
znej atmosferze, chociaż sportowego du-
cha walki nie brakowało. Trwał 2 razy po 
30 min i zakończył się wynikiem 13:4 dla 
naszych hokeistów hokeistów tym samym 
puchar dyrektora po raz drugi z rzędu po-
został w Mińsku.
Strzelcy bramek dla MTH :
Kamil Ołdak  3
Kamil Borucki  4
Paweł Milart  1 
Włodzimierz Ponikowski  1
Krzysztof  Piętka  1
Daniel Rutkowski  3
 Jednak główną atrakcją dnia 
był mecz dzieci pomiędzy wychowankami 
Mińskiego Towarzystwa  a ich rówieśnika-
mi z Siedleckiego Towarzystwa Hokejo-
wego. Tak w zasadzie to odbyły się dwa 
mecze bowiem dzieci zostały podzielone 
na dwie grupy wiekowe do lat 8 i starsze 
pomiędzy 9 a 15 lat.
 Oczywiście najwięcej emocji 
zarówno wśród zawodników jak i licznie 
zebranych kibiców wzbudził mecz malu-

chów, które z wielką determinacją rywa-
lizowały pomiędzy sobą  i nie chodziło tu 
o strzelone bramki bo nikt ich nie liczył  
a o samą możliwość zagrania mini meczu 
i zaprezentowania się przed swoimi ro-
dzicami.
 Po niemalże 30-sto minutowej 
rozgrywce zmęczone aczkolwiek szczę-
śliwe maluchy schodziły do szatni, każde 
dziecko oczywiście zostało udekorowane 
pamiątkowym medalem za udział w me-
czu przez przedstawicieli MTH.
Po maluszkach przyszła kolej na poważ-
niejszą rywalizacje dzieci wychowanków 
STH i MTH.
 Mecz ten trwał dwie tercje po 
20 min i zakończył się niespodziewanym 
wynikiem 2:1 dla mińskiej drużyny.
Skład drużyny MTH:
Kuba Kowalczyk
Dominik Bąkała  - 1 bramka
Antek Gańko       - 1 bramka
Michał Perzanowski
Daniel Świerzewski
Piotr Wójcik 
Kuba Safaryn
Kuba Kowalczyk
Łukasz Śmiech
Piotrek Lipieński(bramkarz)

Skład drużyny STH:
Hubert Zieliński
Grzegorz Boruta
Maksymilian Kisieliński  - 1 bramka
Radosław Krzymowski

Hokej dla dzieci
 10.03.2013 o godz.12.00 młodzi 
adepci hokeja na lodzie brali udział w re-
wanżowym meczu dzieci w Siedlcach. Po 
zwycięstwie na naszym lodowisku 2:1 na 
wyjazd zgłosiło się aż 12-stu podopiecz-
nych Mińskiego Towarzystwa Hokejowe-
go plus bramkarz, wszyscy oczywiście  
w doborowych humorach chociaż dobrze 
wiedzieliśmy, że siedlczanie łatwo skóry 
nie sprzedadzą. Z uwagi na duże zainte-
resowanie meczem rodziców MTH posta-
nowiło wynająć autokar tak aby wszyscy 

chętni mogli zoba-
czyć swoje pociechy 
w akcji.
 Mecz został 
rozegrany w systemie 
3*20 minut z dwoma 
20-sto minutowymi 
przerwami, w prze-
rwach tych na lód 
wchodziły maluszki 
w wieku przedszkol-
nym, co było pew-
nego rodzaju uroz-
maiceniem całego 
przedsięwzięcia.

Święto Hokeja w Mińsku

Jasiek Jakubowski
Sebastian Sadłowski (bramkarz)
Adrian Zaorski
Maksym Maroniuk
 W podziękowaniu za sportową 
rywalizację jak też po aby zachęcić dzieci 
do dalszych treningów wszyscy uczestnicy 
meczu zostali udekorowani pamiątkowy-
mi medalami  a kapitanowie drużyn  ode-
brali puchary z rąk prezesa MTH Włodzi-
mierza Ponikowskiego.
 Święto hokeja w naszym mie-
ście zakończyło się wspólnym posiłkiem w 
szatni czyli była pizza ,cola i słodkie cia-
steczka. W najbliższym czasie planowany 
jest wyjazd dzieci na mecz rewanżowy do 
Siedlec.
 Mińskie Towarzystwo Hokejowe 
korzystając z okazji pragnie podziękować 
dyr. Robertowi Smudze za pomoc w zor-
ganizowaniu turnieju a szczególności za 
ufundowanie pucharów i medali.
 Tym samym MTH zaprasza 
wszystkie dzieci do wspólnego aktywnego 
spędzania czasu lodzie, niezbędne infor-
macje możemy znaleźć na naszej stronie 
internetowej.

Włodzimierz Ponikowski
fot. z arch. MTH
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Po niedawnym zwycięstwie w turnieju 
o puchar dyr. MOSiR nasi hokeiści wzięli 
udział w turnieju hokejowym organizo-
wanym w Siedlcach  minioną sobotę tj. 
09.03.2013 
 Do turnieju zgłosiło się 4 dru-
żyny : STH Siedlce, ADH Białystok, MTH 
Mińsk Mazowiecki i GH Giżycko. Zawod-
nicy z naszego miasta po raz pierwszy 
brali udział w tak dużej imprezie i szcze-
rze mówiąc jechali tam tylko po to aby 
powiększyć bagaż swoich doświadczeń, 
można powiedzieć że byli benjaminkiem 
tych rozgrywek.
 Pierwszy mecz rozegrany został 
w sobotę o godz.8.00 pomiędzy STH Sie-
dlce i MTH Mińsk Mazowiecki, i jakież 
było zdziwienie gospodarzy gdy w pew-
nym momencie wynik meczu był 5:2 dla 
naszych, jednak co tu dużo mówić jeśli 
się gra na swoim lodowisko to w uzyska-
niu dobrego wyniku pomagają nawet ścia-
ny, w tym przypadku był to zatrzymujący 
się zegar i sędziowie sadzający na ławki 
kar tylko zawodników z Mińska. Mimo to 
nasi uwierzywszy w swoje siły wcale nie 
zamierzali odpuścić i ostatecznie mecz 
zakończył się dość sensacyjnym wynikiem 
6:4 dla MTH Mińsk Mazowiecki.
 Po godzinnej przerwie dla miń-
skich hokeistów przyszła kolej na dru-
gą próbę tym razem z ADH Białystok, 
przeciwnikiem z którym nigdy wcześniej 
nie graliśmy, a o akademickiej drużynie 
hokeja wiedzieliśmy tylko tyle że są to 
młodzi zawodnicy w większości studenci 
dobrze wyszkolenie technicznie.
 Jednak nasi uskrzydleni zwycię-
stwem nad bardziej utytułowaną drużyna 
siedlecką postanowili powalczyć i w dru-
gim meczu, zgrali bardzo defensywnie tj. 
trzema obrońcami i tylko dwoma napast-
nikami. Taka taktyka przyniosła bardzo 
dobre rezultaty w bardzo wyrównanym 
meczu gdzie bramki zdobywane były 
punkt za punkt i który zakończył się nie 
mniej sensacyjnym remisem 4:4. Gdyby 
doliczyć  2 niegroźne kontuzje naszych 
zawodników – rozbity nos i rozcięta war-
ga oraz odczuwalne zmęczenie po pierw-
szym meczu to kto wie czy nie byłoby 
zwycięstwa.

 Trzeci mecz tego dnia rozegrany 
został o godz.12.00 pomiędzy STH Siedlce 
a ADH Białystok i tu znowu można powie-
dzieć sensacja bo siedlczanie przegrali  
gładko 1:4 po bardzo jednostronnym po-
jedynku, tym razem gospodarze również 
nie zachwycili formą.
 Jakież było zdziwienie naszych 
hokeistów, gdy po tym jak GH Giżycko od-
dała swoje mecze walkowerem – z uwagi 
na kłopoty z transportem nie dotarli na 
rozgrywki, okazało się że mamy pierwsze 

Hokeiści MTH Mińsk Mazowiecki na fali

miejsce równorzędne z ADH Białystok, 
Białystok przecież nasi jechali do Siedlec 
jako „chłopcy do bicia” po pewne czwar-
te miejsce.
 Można powiedzieć że litry potu 
wylewane 3-razy w tygodniu na trenin-
gach i do znudzenia ćwiczone zagrania 
czy powtarzane ustawienia nie poszły na 
marne, i nawet jeśli przeciwnik ma szyb-
szych i lepiej wyszkolonych zawodników 
to w hokeju rezultaty przynosi tylko gra 
zespołowa.

Włodzimierz Ponikowski

 Tym razem gospodarze z uwa-
gi dość sporą absencję swoich najmłod-
szych zawodników spowodowaną kło-
potami zdrowotnymi do gry wystawili 
nieco starszą młodzież i pomimo  wa-
lecznej postawy naszych młodych hoke-
istów mecz zakończył się wynikiem 6:3 
dla wychowanków Siedleckiego Towarzy-
stwa Hokejowego. 
 Lecz przecież tak naprawdę  
w całej tej zabawie nie do końca o wynik 
chodziło a o zdobywanie doświadczeń, 

poznawanie rówieśników z innego mia-
sta, możliwość zobaczenia lodowiska 
profesjonalnie przystosowanego do gry 
w hokeja i co najważniejsze wspólne 
spędzenie na świeżym powietrzu nie-
dzielnego popołudnia.
 Pomimo porażki wszyscy wra-
cali z uśmiechem na twarzy, deklarując 
chęć do jeszcze intensywniejszych tre-
ningów bo przecież w planach Mińskiego 
Towarzystwa Hokejowego są dalsze me-
cze dzieci z takimi drużynami jak HUKS 

Warszawa czy ADH Białystok.
 O dalszych poczynaniach mło-
dych hokeistów z Mińska Mazowieckie-
go będziemy oczywiście informować na 
bieżąco, natomiast rodziców którzy chcą 
aby ich dzieci dołączyły do wspólnej za-
bawy na lodzie zapraszamy do odwie-
dzenia strony internetowej MTH www.
hokejminsk@w8w.pl, gdzie można uzy-
skać wszelkie niezbędne informacje.

Włodzimierz Ponikowski
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W minioną środę tj. 13.03.2013  
o godz.12.00 na miejskim lodowisku 
rozgrywany był finał regionalny tur-
nieju „Biały Orlik” w konkurencjach 
sprawnościowych jazdy na łyżwach dla 
dzieci szkół podstawowych pod patro-
natem fundacji Sport7 Mariusza Czer-
kawskiego.
 Do finału po wstępnych fa-
zach eliminacji w kilku wojewódz-
twach zakwalifikowanych zosta-
ło  12 drużyn pięcioosobowych  z 
Grajewa (podlaskie), Łomży (podlaskie), 
Radzynia Podlaskiego (lubelskie), Pionek(ma-
zowieckie), Mińska Mazowieckiego, Warszawy,
Siedlec i Gąbina (mazowieckie).
 Oczywiście hokeiści z Mińskie-
go Towarzystwa Hokejowego nie mogli 
przegapić  okazji spotkania się na żywo  
z legendą światowego hokeja na lodzie 
Mariuszem Czerkawskim, byłym graczem 
ligi szwedzkiej, NHL-ponad siedemset 
występów w najlepszej lidze hokejowej 
świata i szwajcarskiej, dlatego też niemal 
wszyscy zgłosili jako wolontariusze do po-
mocy w organizacji zawodów.
 Sędzią głównym był pan Andrzej 
Tkacz, olimpijczyk, utytułowany bram-
karz hokejowy, gracz ligi niemieckiej  
i austriackiej.  
 Jakież było zdziwienie mistrza 
hokeja, gdy zobaczył tak liczną grupę 
ludzi na lodzie w koszulkach hokejowych  
z herbem naszego miasta, nie mógł uwie-
rzyć, że w naszym mieście jest prężnie 
działająca amatorska drużyna.
 Z 12-stu drużyn biorących udział 
w konkursie do  finału ogólnopolskiego   
w Warszawie mogło się zakwalifikować 
tylko 4 drużyny, dlatego emocji na lodzie 
było co nie miara, w niektórych przypad-
kach różnice czasowe były minimalne 
bądź identyczne dlatego zachodziła ko-
nieczność przeprowadzenia dogrywek.
 Rywalizacja polegała na jeź-
dzie sprawnościowej na łyżwach tj. bieg 
między przeszkodami, jazda ósemkami, 
przejazd pod poprzeczką, jazda po łu-
kach, jazda slalomem i hamowanie, czy-
li dokładnie wszystko to co znalazło się  

w programie „Nauka jazdy na łyżwach 
dzieci z elementami hokeja” realizowa-
nym przez Mińskie Towarzystwo Hokejo-
we na naszym lodowisku.
 Ostatecznie zawody zakończyły 
się wielkim sukcesem dzieci z Mińska Ma-
zowieckiego, bowiem obie nasze drużyny 
wywalczyły awans do finału i 23.03.2013 
jadą do Warszawy, tabela wyników:
1. Mińsk Maz. 1
2. Warszawa
3. Mińsk Maz. 2
4. Pionki
 Na zakończenie zawodów każde 
dziecko otrzymało pamiątkowy dyplom 
oraz zdjęcie z autografem Mariusza Czer-
kawskiego, nie zabrakło również okazji 
do pamiątkowych zdjęć.
 Naszym młodym adeptom hoke-
ja na lodzie udało się nawet zdobyć pod-
pisy  na kaskach i łopatkach kijów hokejo-
wych, wraz z życzeniami jak największej 
liczby sukcesów na tafli lodowiska.
 Podsumowanie niecodziennej 
imprezy w naszym mieście było krótkie 
spotkanie przy kawie z udziałem przed-
stawicieli fundacji Sport7, Andrzeja Tka-
cza, MTH, dyr.Roberta Smugi i oczywiście 
Mariusza Czerkawskiego.
 Na spotkaniu omówione zostały 
takie tematy jak problemy z propagowa-
niem hokeja w Polsce, szkolenie dzieci  
i młodzieży w kierunku jazdy na łyżwach 
jak i hokeja, metodyka organizowania 
konkurencji sportowych na lodzie, szko-
lenie kadry instruktorów nauki jazdy na 
łyżwach oraz sposoby pozyskiwania fun-
duszy i sponsorów.
 Na zakończenie Mariusz Czer-
kawski pogratulował dyr.MOSiR Robetowi 
Smudze pięknego obiektu jakim jest nie-
wątpliwie nasze lodowisko oraz wyraził 
swoje przekonanie, że dzięki takim fana-
tykom hokeja jak członkowie Mińskiego 
Towarzystwa Hokejowego jest spokojny  
o przyszłość hokeja w naszym mieście  
i że z uwagą będzie śledził nasze postępy 
w tej dziedzinie.

Włodzimierz Ponikowski
fot. z arch. MTH

VI Otwarte Mistrzostwa  
w Szachach Szkoły  
Podstawowej nr 2  
im. Dąbrówki w Mińsku 
Mazowieckim

 9 marca 2013 r. Szkoła Podstawo-
wa nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowiec-
kim gościła uczniów szkół podstawowych 
i gimnazjów z województwa mazowiec-
kiego na VI Otwartych Mistrzostwach  
w Szachach Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim.

 W szranki turniejowe stanęło 
115 zawodników. Rozegrane zostały trzy 
turnieje systemem szwajcarskim, na dy-
stansie siedmiu rund po 15 minut z po-
działem na poszczególne typy szkół:

-  Turniej A –  szkoły gimnazjalne

-  Turniej B –  szkoły podstawowe kl. IV-VI

-  Turniej C –  szkoły podstawowe kl. I-III

W turnieju A:
W grupie A zwycięstwo odniósł Damian 
Koseski,  II  miejsce wywalczył  Paweł Dę-
bała, III miejsce Arkadiusz Abramowski.

- w kategorii chłopców I miejsce  wywal-
czył Damian Koseski (Gimnazjum PMS 
w Mińsku Mazowieckim), Paweł Dębała 
(Gimnazjum PMS w Mińsku Mazowiec-
kim), Arkadiusz Abramowski ( Gimnazjum 
im. Jana Pawła II w Mińsku Maz.)

- w kategorii dziewcząt I miejsce zdobyła 
Kamila Koseska (Gimnazjum PMS w Miń-
sku Maz.), Alicja Woźnica ( Gimnazjum 
nr 119 Warszawa), Małgorzata Krzewska 
(Gimnazjum nr 1 Mińsk Maz.)

W turnieju B:
W grupie B zwycięstwo odniosła Pola Pa-
rol, II  miejsce wywalczył  Mikołaj Bro-
dowski, III miejsce Michał Szulejko.

 - w kategorii chłopców I miejsce wywal-
czył Mikołaj Brodowski ( SP nr 12 )

Krzysztof Parol

Mistrzowie hokeja w Mińsku Mazowieckim
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w hufcu. Jak co roku Ochotniczy Hufiec 
Pracy w Mińsku Mazowieckim prowadzi 
rekrutację nowych uczestników. W roku 
szkolnym 2013/2014 prowadzony bę-
dzie nabór  do I, II i III klasy gimnazjum 
. Szczególnie serdecznie zapraszamy kan-
dydatów do klasy pierwszej, do której po 
dłuższej przerwie rusza nabór.
 W nowym roku szkolnym 
2013/2014 nasza placówka rozszerzyły 
swoją ofertę o atrakcyjne miejsca prak-
tyk na terenie miasta Mińsk Mazowiecki, 
a także na terenie całego powiatu. Atrak-
cyjne zawody, wykwalifikowani rzemieśl-
nicy, a także sympatyczna i profesjonalna 
kadra nauczycielska jest gwarancją tego, 
że uczestnik z powodzeniem ukończy gim-
nazjum i naukę zawodu. W ramach pracy 
jednostki zapewniamy naszym uczest-
nikom fachową opiekę pedagogiczną w 
trakcie zajęć lekcyjnych, praktycznej 
nauki zawodu oraz po zajęciach dydak-
tycznych. Uczniowie w ramach działania 
świetlicy środowiskowej objęci są specja-
listycznymi działaniami edukacyjno-kom-
pensacyjnymi, które zapewniają uczniom 
wyrównanie braków i zaległości w nauce 
oraz niwelują wszelkie dysfunkcje.
 Nasza oferta jest też bardzo 
atrakcyjna dla  absolwentów gimnazjum, 
uczniów szkół zawodowych, techników  

Wraz z przedwiośniem i pierwszymi 
promieniami słońca do Ochotniczego 
Hufca Pracy w Mińsku Mazowieckim za-
witał „duch sportu”. Uczestnicy w dro-
dze eliminacji walczyli  o zakwalifiko-
wanie się do składu drużyny jadącej na 
VII Mistrzostwa Mazowsza Ochotniczych 
Hufców Pracy odbywające  w Garwoli-
nie.  Pierwsza faza eliminacji odbyła się 
w klasach. 
 Uczestnicy rywalizowali ze sobą 
na zasadzie każdy z każdym. Po rozegra-
niu kilkudziesięciu zaciętych pojedynków 
udało się wyłonić czterech najlepszych 
chłopców i jedną dziewczynę. . Emocjo-
nujący finał, w którym walka trwała do 
trzech wygranych setów był szczęśliwy 
dla Rafała Kałowskiego  oraz Piotra Ja-
worskiego . Najniższy stopień na podium 
przypadł Damianowi Bajkowi zaś czwarte 
miejsce zajął Dariusz Krupa. Dziewczęta 
tego dnia nie rywalizowały ze sobą, po-
nieważ już w pierwszej fazie eliminacji 
ze względu na ich małą ilość udało się wy-
łonić najlepszą zawodniczkę. Na turnieju 
wojewódzkim w Garwolinie miński hufiec  
reprezentowała uczennica klasy  III gim-
nazjum, Izabela Pustota, która wygrała 
turniej, również tryumfy święciła cała 
drużyna, która zajęła pierwsze miejsce w 
klasyfikacji  drużynowej.  
 Pod koniec lutego reprezentacja 
mińskiego hufca wzięła udział w Woje-
wódzkim  Turnieju Piłki Halowej zorgani-
zowanym przez Ośrodek Szkolenia i Wy-
chowania OHP w Zwoleniu. Mimo, iż nasi 
uczestnicy nie zdobyli żadnego z miejsc 
na podium, to wrócili pelni sportowej 
energii uznając sezon sportowy za rozpo-
częty.
 A jeśli mowa o sezonie, to wio-
sna jest porą, kiedy szerzej otwiera się 
okna i drzwi, w naszej placówce drzwi za-
wsze stoją otworem dla wszystkich, któ-
rzy chcą realizować obowiązek szkolny 

SPORT

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 
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URZĄD MIASTA  MIŃSK MAZOWIECKI
Godziny pracy Urzędu Miasta: 

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

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

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

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

Sportowe powitanie wiosny w mińskim hufcu…
i liceów którym nie powidło się i z różnych 
względów życiowych nie mogą kontynu-
ować nauki w szkole średniej. W naszej 
placówce można realizować obowiązek 
szkolny uczęszczając na rzemieślniczą 
naukę zawodu, zdobywając tym samym 
kwalifikacje zawodowe w systemie poza 
szkolnym. Nasza oferta kierowana jest 
nie tylko dla tegorocznych absolwentów, 
ale również do osób którym nie powiodło 
się w szkole średniej. Na naukę zawodu 
można zgłaszać się przez cały rok szkol-
ny- warunkiem jest nieukończone 18 lat! 
Kontakt z hufcem: 7 – 19 Hufiec Pracy, 05-
300 Mińsk Mazowiecki,   ul. Budowlana  4, 
tel./fax (25) 758-24-26, e-mail: hp7-19@
mazowiecka .ohp.pl
 Serdecznie Wszystkich zaprasza-
my do odwiedzenia naszej placówki i sko-
rzystania z naszej oferty. A korzystając 
z okazji życzymy Wszystkim: Zdrowych, 
pogodnych Świąt Wielkanocnych, pełnych 
wiosennego słońca, radości i optymizmu, 
a także spokoju i odpoczynku od codzien-
ności. Komendant HP 7-19 Urszula Ozga 
wraz z kadrą i uczestnikami.
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