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Burmistrz Miasta  
Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo,

 Od wielu lat doskwierają Państwu uciążli-
wości związane z obecnym stanem miejskiego tar-
gowiska, na który składa się fatalna nawierzchnia 
placu, toaleta publiczna o niskim standardzie, czy 
nieestetyczny wygląd samego miejsca handlu. Od 
początku swojej kadencji zastanawiałem się jak po-
prawić Państwa komfort przy jednoczesnym utrzy-
maniu lokalizacji rynku, który na dobre wrósł w kra-
jobraz naszego miasta. 
 W tym roku targowisko miejskie przejdzie 
długo oczekiwane przeobrażenie dzięki dofinanso-
waniu z funduszy europejskich. Inwestycja podzielona zostanie na 3 etapy 
tak, aby zachować ciągłość handlu przy jednoczesnym prowadzeniu prac 
modernizacyjnych. Prawdopodobnie już jesienią bieżącego roku będą mo-
gli Państwo poczynić zakupy pod nowymi wiatami. Dodatkowo ulepszymy 
jakość nawierzchni, przebudujemy sieć uzbrojenia podziemnego (sieć wo-
dociągowa, kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci energe-
tyczne), zmodernizujemy toaletę i zainstalujemy nowe przesuwne bramy 
sterowane elektrycznie. Ponadto poprawimy bezpieczeństwo na targowi-
sku poprzez zainstalowanie monitoringu i nowego oświetlenia. Wszystkie 
wspomniane prace usprawnią handel, poprawią estetykę okolicy, a przede 
wszystkim podniosą standard warunków, w których korzystają Państwo  
z usług drobnych przedsiębiorców. Wszystko to bez wątpienia wzmocni Pań-
stwa satysfakcję z możliwości korzystania z tak przystępnej formy handlu 
w samym centrum miasta.
 Niebawem ruszają też pozostałe inwestycje zaplanowane na 2013 
rok. Z niecierpliwością oczekuję zakończenia prac na placu przed Pałacem 
Dernałowiczów. Budowana tam fontanna, strzelająca 7 - metrowym stru-
mieniem wody, stanie się jedną z większych atrakcji naszego miasta. Myślę, 
że jej koszt, tj. nieco poniżej 500 tys. zł, zwróci się z nawiązką, poprawia-
jąc samopoczucie wszystkich odwiedzających nasz największy zabytek. 

Z okazji Dnia Kobiet pragnę złożyć wszystkim Paniom 
najserdeczniejsze życzenia:
wszelkiej radości i pomyślności,  
by w każdym dniu roku uśmiech na Waszych twarzach 
gościł tak samo często, jak w tym dniu. 
Spełnienia wszystkich marzeń, zarówno tych malutkich 
jak również tych większych, 
aby każdy dzień był dla Was przygodą i powodem do dumy, 
a miłość bliskich dodawała Wam sił w każdej chwili życia. 



4 MIM luty 2013www.minsk-maz.pl

Z ŻYCIA MIASTA

             25 stycznia w Miejskim Domu 
Kultury w Mińsku Mazowieckim odbyły się 
uroczyste obchody jubileuszu 50-lecia 
pożycia małżeńskiego. Złote Gody obcho-
dziło 26 par z terenu miasta Mińsk Mazo-
wiecki:

Maria i Władysław Bakuła
Balbina i Jan Długaszek
Cecylia i Roman Dróżdż
Anna i Kazimierz Gałązka
Wiesława i Eugeniusz Gańko
Lubosława i Jan Garwoła
Krystyna i Tadeusz Gołębiewscy
Janina i Zdzisław Jackiewicz
Daniela i Marian Kalinowscy
Elżbieta i Czesław Kowalczyk

Bogumiła i Mariusz Krasuscy
Genowefa i Władysław Król
Ludwika i Zdzisław Książek
Wanda i Edmund Materka
Leokadia i Stanisław Nowiccy
Wanda i Grzegorz Ostrowscy
Marianna i Jan Piotrowscy
Zofia i Zbigniew Ptasińscy
Wiesława i Jan Rolf
Krystyna i Roman Sałajczyk
Halina i Wacław Sławińscy
Zofia i Jan Słodownik
Waleria i Tadeusz Sobocińscy
Cecylia i Zygmunt Winczaruk
Irena i Tadeusz Wróbel
Janina i Mieczysław Zembek
 

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazo-
wiecki Marcin Jakubowski wręczył Ju-
bilatom Medale za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie przyznane przez Prezydenta 
Bronisława Komorowskiego. Na szczegól-
ne wyróżnienie zasługuje para małżeń-
ska, która świętowała Diamentowe Gody. 
Państwo Janina i Mieczysław Zembek 
przeżyli razem w małżeństwie 60 lat.
 Wspólnie przeżyte 50 lat to sym-
bol wierności i miłości rodzinnej, dowód 
wzajemnego zrozumienia i szacunku. To 
także wzór dla młodych pokoleń wstępu-
jących w związki małżeńskie.

Mgdalena Zagórska
fot. z arch UM MM

Jubileusz Złotych Godów w Mińsku Mazowieckim

 Joanna Bartel, laureatka MONI-
DŁA 2012, odebrała nagrodę przyznawaną 
w ramach Festiwalu im. Jana Himilsba-
cha dla najlepszego aktora niezawodowe-
go. Wydarzenie miało miejsce w Miejskim 
Domu Kultury 29 stycznia. 
 Joanna Bartel z radością przyję-
ła pamiątkowe monidło, podkreślając, że 
nagrody owszem cieszą, ale nie dla nich 
pracuje. Satysfakcję daje jej kontakt  
z publicznością.
 Na spotkaniu w MDK aktorka 
pięknie i z poczuciem humoru opowia-
dała o swojej pracy i rodzinie. Serialowa 
Andzia Dworniok okazała się osobą nie-
zwykle ciepłą, serdeczną, z dystansem do 
siebie. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK

Monidło trafiło w ręce Bartel
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 W Miejskim Domu Kultury, 14 lutego b.r. 
rozpoczął się 13 semestr Mińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku./ ok.160 słuchaczy/. Rozpoczęcie 
semestru w taki dzień „jak Walentynki” zobowią-
zuje, dlatego organizatorzy przygotowali szereg 
niespodzianek. Słuchacze otrzymali skrócony orga-
nizator zajęć na semestr (terminy wykładów, wy-
cieczek, wyjazdów do teatru, letniego wypoczynku, 
spotkań integracyjnych). Mottem na Dzień Walen-
tynek (i nie tylko)  była sentencja   „Miłość jest 
wielka, lecz mija jak mgła.  Przyjaźń jest cicha lecz 
długo trwa”.
 Kolejną atrakcją był wykład dr Mirosława 
Biedy z cyklu „Mowa ciała” . W sposób humorystycz-
ny  przedstawił  znaczenie ludzkich gestów, poca-
łunków w życiu człowieka.  Sympatyczna atmosfera 
udzieliła się wszystkim uczestnikom spotkania.
 Wszystkich zainteresowanych i sympaty-
ków zapraszamy na naszą stronę www.aktywnyse-
niormm.pl  lub na dyżur członków Zarządu w środy 
godz.11.00-13.00 w MDK.       (red., fot. z arch. MUTW)

MUTW - 13 semestr rozpoczęty

69 lat minęło od aresztowań członków 
Armii Krajowej, Szarych Szeregów oraz 
działaczy konspiracji, wśród których znaj-
dowali się dr Jan Hubert, Julian Osetow-
ski, Tadeusz Smoleński oraz cała rodzina 
Sażyńskich. Wydarzenia te do dzisiaj łączą 
Mińsk Mazowiecki, gdzie doszło do aresz-
towań oraz Latowicz, gdzie Niemcy prze-
trzymywali więźniów i przeprowadzono 
nieudaną próbę ich odbicia.

Pamięć o tragedii, jaka dotknęła w 1944 
r. środowisko konspiracji w powiecie miń-
skim, podtrzymywana jest niestrudzenie 
przez Zespół Szkół w Niedziałce, który za 
swoich patronów ma Rodzinę Sażyńskich 
oraz Zespół Szkół w Latowiczu.

W dniu 15 lutego 2013 r. przedstawicie-
le związków kombatanckich z terenu 
powiatu mińskiego, a także przedstawi-
ciele samorządów Powiatu Mińskiego, 
Miasta Mińsk Mazowiecki, Gminy Mińsk 
Mazowiecki oraz Gminy Latowicz, wśród 
których znajdowali się Starosta Miński 
Antoni Jan Tarczyński, Burmistrz Mińska 
Mazowieckiego Marcin Jakubowski wraz  
z zastępcą Krzysztofem Michalikiem, Wójt 
Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni Piechoski 
oraz zastępca wójta Radosław Legat, Rad-

ny Sejmiku Województwa Mazowieckiego 
Leszek Celej, jak również poczty sztan-
darowe szkół i innych instytucji z terenu 
powiatu mińskiego, na zaproszenie dyrek-
tor ZS w Niedziałce Krystyny Gmur wzięli 
udział w uroczystościach upamiętniają-
cych Rodzinę Sażyńskich oraz inne ofiary 
„Wielkiej Wsypy”. W ramach obchodów 
złożono kwiaty pod tablicą upamiętniają-
cą członków Rodziny Sażyńskich, następ-
nie zebrani wzięli udział w mszy świętej 

w mińskim kościele oraz w apelu przy-
gotowanym przez uczniów Zespołu Szkół 
w Niedziałce. Na zakończenie uroczysto-
ści delegacja złożona z przedstawicieli 
samorządów, Związku Kombatantów AK 
oraz uczniów ZS w Niedziałce udała się na 
cmentarz parafialny w Mińsku Mazowiec-
kim w celu złożenia kwiatów na mogile 
Rodziny Sażyńskich.

Opracowanie i fot.: D.Ozimek

„Wielka Wsypa” w Mińsku i Latowiczu

Od 1 marca 2013 roku taniej za ciepło  
w Mińsku Mazowieckim.

Nowe taryfy zostały już zatwierdzo-
ne przez Urząd Regulacji Energetyki  
Nr OWA-4210-90(4)/2013/346/IXZM/W  
z dnia 16 stycznia 2013 roku i opubliko-
wane w Dzienniku Urzędowym Wojewódz-
twa Mazowieckiego w dniu 22 stycznia 
2013 roku pod pozycją 759.

Zmiana taryfy dla ciepła oznacza niewiel-
ką obniżkę cen ciepła wynoszącą średnio 
0,23% dla odbiorców zaliczonych do grup 
taryfowych A1,A2, A2a, A3 i A4 oraz nie-
co większą obniżkę cen ciepła wynoszącą 
średnio 6,42% dla odbiorców zaliczonych 
do grupy taryfowej D (odbiorcy osiedla 
Anielina).

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. 

Taniej za ciepło w Mińsku Mazowieckim

Więcej informacji  na stronie interneto-
wej: http://www.pec-minskmaz.pl
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 Gimnazjum Miejskie nr 2 im. 
Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim od 
trzech lat wprowadza modę na polski 
wśród swoich uczniów. W tym roku pan 
dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki wraz 
z polonistami ze swojej szkoły zaprosił 
do udziału w zabawie językiem polskim 
gimnazjalistów z Mińska Mazowieckiego. 
Wszystkie placówki odpowiedziały pozy-
tywnie na zaproszenie organizatorów i 21 
lutego (czyli w Międzynarodowym Dniu 
Języka Ojczystego) przystąpiły do udziału 
w konkursie multimedialnym, mającym 
formę zabawy.
 Pierwsze Mińskie Święto Języka 
Polskiego „Moda na polski” uroczyście 
otworzył pan burmistrz Marcin Jakubow-
ski, który przypomniał zebranym słowa 
Mikołaja Reja mówiące o tym, że „Pola-
cy nie gęsi, że swój język mają”. Swoją 
obecnością uroczystość uświetnili rów-
nież przedstawiciele Rady Miasta: pani 
Wanda Izabella Rombel – przewodnicząca 
Komisji Oświaty i Wychowania oraz pan 
Kazimierz Markowski – przewodniczący 
Komisji Komunalnej i Ochrony Środowi-
ska.
 Organizatorzy zadbali, by 
uczniowskie odpowiedzi były sprawdzane 
i oceniane przez profesjonalne, niezależ-
ne i obiektywne jury. Pracom jury zgo-
dziła się przewodniczyć pani Małgorzata 
Gutowska – Adamczyk (gość specjalny - 
autorka wielu książek dla młodzieży i dla 
dorosłych, przez wiele lat mieszkająca  
i pracująca w Mińsku Mazowieckim, chęt-
nie odwiedzająca nasze miasto i men-
talnie do dziś z nim mocno związana).  
 W jury zasiadła również pani 
Elżbieta Sieradzińska – bibliotekarka, 
podróżniczka, piosenkarka, niezwykle 
utalentowana osoba, na co dzień pracu-
jąca w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Mińsku Mazowieckim. Trzecią jurorką 
była pani Iwona Krasuska – przewodni-

cząca mińskiego oddziału Stowarzyszenia 
Nauczycieli Polonistów i jednocześnie na-
uczycielka języka polskiego.
 Gimnazjaliści przynieśli ze sobą 
plakaty promujące Dzień Języka Ojczy-
stego, ponieważ było to zadanie dodatko-
we (nieobowiązkowe), dające możliwość 
otrzymania punktowego bonusu jeszcze 
przed przystąpieniem do konkursowych 
zmagań.
 Konkurs multimedialny przygo-
towany i przeprowadzony przez panią 
Agnieszkę Kożuchowską składał się z sze-
ściu rund, w których uczniowie odpowia-
dali na 6 pytań o zróżnicowanym stopniu 
trudności – 2 pytania były bardzo łatwe, 2 
nieco trudniejsze i 2 ostatnie najtrudniej-
sze. Wraz ze stopniem trudności ucznio-
wie mieli coraz więcej czasu na udziela-
nie odpowiedzi. Uczestnicy natychmiast 
po oddaniu swoich kart odpowiedzi do-
wiadywali się, jakie powinno być prawi-
dłowe rozwiązanie. To sprawiło, że od 
pierwszej do ostatniej rundy wszystkim 
udzielały się emocje, nie tylko przed-
stawicielom poszczególnych gimnazjów, 
ale także ich opiekunom i zgromadzonym  
w sali gościom. Jury po każdej rundzie in-
formowało o wynikach każdej ze szkół. Po 
serii obowiązkowych pytań drużyny mu-
siały podjąć decyzję, czy wezmą udział  
w rundzie dodatkowej, a okazało się to 
niełatwe, ponieważ w przypadku udzie-
lenia prawidłowej odpowiedzi można 
było zyskać 5 dodatkowych punktów, ale 
można też było punkty stracić, jeśli odpo-
wiedź okazałaby się błędna. 
 Zwycięzcami pierwszej mińskiej 
„Mody na polski” zostali uczniowie z Gim-
nazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II, 
drugie miejsce zajęli – przedstawiciele 
Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Gen. Wła-
dysława Andersa. O trzecie miejsce w do-
grywce walczyły dwie szkoły – Gimnazjum 
Salezjańskie im. św. Jana Bosko i Gim-

nazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej. 
Zadaniem uczniów było podanie tytułów 
książek napisanych przez gościa specjal-
nego – panią Małgorzatę Gutowską-Adam-
czyk. Okazało się, że Salezjanie wiedzieli 
więcej, dzięki czemu to oni znaleźli się 
na podium i zajęli III miejsce.
 Nagrodą wyjątkową w konkursie 
dla wszystkich uczestników była moż-
liwość wysłuchania pani Gutowskiej – 
Adamczyk, która (jako pisarka i dawniej 
nauczycielka języka polskiego) podzie-
liła się z obecnymi swoimi refleksjami 
na temat obowiązującego kanonu lektur  
i współczesnej wirtualnej rzeczywistości, 
w której zanurzeni są młodzi ludzie.
 Na koniec organizatorzy wrę-
czyli uczestnikom nagrody, którymi były 
m.in. egzemplarze „Niebieskich nitek” 
napisanych przez gościa specjalnego 
– powieści, której akcja rozgrywa się  
w Mińsku Mazowieckim. Warto dodać, że 
autorka zgodziła się podpisywać książki 
wszystkim chętnym. Poza tym trzy naj-
lepsze gimnazja otrzymały dodatkowo 
również eduRomy, czyli multimedialne, 
interaktywne podręczniki, dzięki którym 
język polski jako przedmiot szkolny na 
pewno stanie się jeszcze bardziej atrak-
cyjny i przyjemny.
 Mińskie Święto Języka Polskiego 
pod hasłem „Moda na polski” odbyło się 
po raz pierwszy, ale nie ostatni. Organi-
zatorom zależało, by pokazać uczniom 
gimnazjów, że język polski da się lubić, 
a mądra rywalizacja może stać się inspi-
racją do poszerzania wiedzy polonistycz-
nej wśród młodzieży. Mamy nadzieję, 
że moda na język polski będzie modą 
powszechną i wszyscy mińszczanie będą 
dumni z tego, że „język polski jest ą i ę!”

Agnieszka Kożuchowska
fot. Mateusz Związek (kl. 1f)

MIŃSKIE ŚWIĘTO JĘZYKA POLSKIEGO POD HASŁEM „MODA NA POLSKI”
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 Wszyscy mamy swoje marzenia, 
plany i cele, do których dążymy. Reali-
zujemy swoje życie każdego dnia. Bywa 
jednak, że my swoje, a los swoje. Bez na-
szej wiedzy i przyzwolenia przynosi coś 
nowego i jak się okazuje - nieprzewidy-
walnego. Często wystawia swoją cenę. 
 Koncert „Pozytywne Rockowa-
nia” był przedsięwzięciem mającym na 
celu wspomóc Monikę Pietrak-Więch w 
walce z chorobą. Chcieliśmy pokazać Jej, 
że nie jest sama, i że rak nie jest w sta-
nie zachwiać planów i marzeń, a jedynie 
nieco je przełożyć. Jednak, aby tak się 
stało musimy zebrać pieniądze nie tylko 
na nadzieję, ale również na realne szan-
se na wyzdrowienie jakie oferuje klinika 
w Stanach Zjednoczonych. 

 Już dziś zapraszam na drugą 
edycją „Pozytywnych Rockowań”, któ-
re odbędą się 9 marca 2013 roku w ZS 
im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowiec-
kim. Gwiazdą wieczoru będzie Tomasz 
Karolak z zespołem Pączki w Tłuszczu.  
Więcej szczegółów wkrótce również  
na stronie miasta www.minsk-maz.pl.

Pozytywka
fot. DM  

 Podczas koncertu frekwencja 
przerosła nasze oczekiwania, a otwartość 
i szczodrość publiczności pozwoliła nam 
zebrać 11 874, 70 PLN. Dziękuję Wszyst-
kim, którzy byli z nami tego dnia. 
 Jestem pewna, że dzięki lu-
dziom dobrej woli i Waszym wielkim ser-
com damy Monice siłę, aby mogła wygrać 
walkę z niezwykle trudnym przeciwni-
kiem jakim jest nowotwór, w tym przy-
padku chłoniak. Z wami uda się wszystko!

Koncert „Pozytywne Rockowania”

W dniu 24 lutego b.r. odbył się na hali 
sportowej Oddziału Specjalenego Żandar-
merii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim 
finał XIV EDYCJI LIGI PIŁKI NOŻNEJ HALO-
WEJ OPEN 2013.

 Organizatorzy składają podzię-
kowania dla Komendanta Oddziału Spe-
cjalnego Żandarmerii Wojskowej – płk 
Tomasza Połucha, Zastępcy Komendanta 
– ppłk Jacka Kazimierskiego oraz Szefa 
Szkolenia – ppłk Marka Lupy za udostęp-
nienie i przygotowanie hali sportowej.
 Pierwsze miejsce w turnieju 
zajęła drużyna OSTROPOL Warszawa, 
która jest po raz pierwszy posiadaczem 
Pucharu. Poziom zawodów był bardzo 
wysoki i wyrównany, a klasyfikacja koń-
cowa uległa zmianie jak co roku. Fakty te 
potwierdzają, że konwencja Ligi cały czas 
się sprawdza. Puchary w turnieju ufun-
dowali min. Minister Obrony Narodowej, 
Poseł na Sejm RP – Czesław MROCZEK, Dy-
rektor Departamentu Edukacji Publicznej 
i Sportu Urzędu Marszałkowskiego – Mi-
rosław KRUSIEWICZ, Starosta Miński – An-
toni Jan TARCZYŃSKI, Burmistrz Miasta 
– Marcin JAKUBOWSKI.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA:
1. OSTROPOL Warszawa
2. GROSPOL Mińsk Mazowiecki
3. RADEX Siennica
4. SAMI SWOI Dębe Wielkie

5. FANATYCY
6. KORSARZE Mińsk Mazowiecki
7. KARTONIARZE AKPUD Stojadła
8. AC SIENA Mińsk Mazowiecki

* Król Strzelców – Łukasz TRZASKOWSKI – 
14 bramek – OSTROPOL Warszawa
* FAIR PLAY – OSTOPOL Warszawa
* Najlepszy Zawodnik Ligi – Wojciech WO-
CIAL – OSTROPOL Warszawa
* Najmłodszy Zawodnik Ligi – Hubert KOR-
NET – AC SIENA

* As Bramki – Łukasz ZAGÓRSKI – SAMI 
SWOI Dębe Wielkie

Skład sędziowski:
1. Arkadiusz PAZDYKA
2. Adam SKRZYDLEWSKI
3. Marcin JASTRZĘBSKI

Organizator: Ognisko Towarzystwa Krze-
wienia Kultury Fizycznej „ALBATROS” 
Mińsk Mazowiecki (red.)

fot. z arch. UM MM

Piłka halowa OPEN 2013



8 MIM luty 2013www.minsk-maz.pl

1. W okresie od dnia 4 lutego do dnia 30 kwiet-
nia 2013 r. przeprowadzona zostanie na terenie 
województwa mazowieckiego kwalifikacja woj-
skowa mężczyzn urodzonych w 1994 r.
2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej w terminie, o którym mowa w ust.1, 
podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 
1989-1993, którzy nie posiadają określonej ka-
tegorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
3. Do stawienia się przed powiatowymi komi-
sjami lekarskimi wzywa się osoby urodzone  
w latach 1992-1993, które:
1) zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za cza-
sowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, 
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed za-
kończeniem kwalifikacji wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za cza-
sowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, 
jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakoń-
czeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie 
art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 
1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rze-
czypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę ka-
tegorii zdolności do czynnej służby wojskowej 
przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej.
4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobie-
ty urodzone w latach 1989 – 1994, posiadające 
kwalifikacje przydatne do czynnej służby woj-
skowej oraz kobiety pobierające naukę w celu 
uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkol-
nym lub akademickim 2012/2013 kończą naukę 
w szkołach lub na uczelniach medycznych i we-
terynaryjnych oraz na kierunkach psychologicz-
nych albo będące studentkami lub absolwent-
kami tych szkół lub kierunków, o których mowa 
w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 
marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet 
poddawanych obowiązkowi stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321).
5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
wzywa się również osoby, które ukończyły 18 lat 
życia i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służ-
by wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej 
zdolności do czynnej służby wojskowej.
6. Kwalifikację wojskową osób, o których mowa 
w ust. 1-5, zameldowanych na pobyt stały lub 
czasowy trwający ponad trzy miesiące, prze-
prowadzą niżej wymienione powiatowe komisje 
lekarskie:

7. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci 
miast) wzywają osoby, o których mowa w ust. 
1-5, do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
za pomocą wezwań.
8. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko-
wej po raz pierwszy przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi 

miasta ) – dowód osobisty lub inny dokument 
pozwalający na ustalenie tożsamości, doku-
ment potwierdzający przyczyny niestawiennic-
twa się do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawie-
nie się do kwalifikacji wojskowej w terminie 
określonym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumen-
tację medyczną, w tym wyniki badań specjali-
stycznych, przeprowadzonych w okresie dwu-
nastu miesięcy przed dniem stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – ak-
tualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez 
nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające po-
ziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe.
9. Osoba, która stawała już do kwalifikacji woj-
skowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi 
miasta) – dowód osobisty lub inny dokument po-
zwalający na ustalenie tożsamości, dokument 
potwierdzający przyczyny niestawiennictwa się 
do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się 
do kwalifikacji wojskowej w terminie określo-
nym w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumen-
tację medyczną, w tym wyniki badań specjali-
stycznych, przeprowadzonych w okresie dwu-
nastu miesięcy przed denim stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – 
wojskowy dokument osobisty oraz dokumenty 
potwierdzające poziom wykształcenia lub po-
bieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje za-
wodowe.
10. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wy-
znacza osobie inny termin stawienia się do kwa-
lifikacji wojskowej niż określony w wezwaniu, 
jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn nie może 
stawić się w określonym terminie i zawiadomi 
o tym wójta lub burmistrza (prezydenta miasta) 
do dnia, w którym była obowiązana stawić się 
do kwalifikacji wojskowej oraz przedstawi do-
kument potwierdzający przyczyny niestawienia 
się.
11. Osoby, podlegające stawieniu się do kwa-
lifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego 
obowiązku w określonym terminie i miejscu, są 
obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu 
przeszkody.

12. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej 
stawiają się przed wójtem lub burmistrzem 
(prezydentem miasta), powiatową komisją 
lekarską oraz wojskowym komendantem uzu-
pełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich 
pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt 
czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają 

się przed wójtem lub burmistrzem (prezyden-
tem miasta), powiatową komisją lekarską oraz 
wojskowym komendantem uzupełnień, właści-
wymi ze względu na miejsce tego pobytu.
13. Osoby podlegające stawieniu się do kwa-
lifikacji wojskowej, które w okresie od dnia 
ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej 
rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego 
lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy 
miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza 
(prezydenta miasta), właściwego ze względu 
na ich nowe miejsce pobytu stałego lub poby-
tu czasowego trwającego ponad trzy miesiące. 
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyzna-
cza im miejsce i termin stawienia się do kwali-
fikacji wojskowej.
14. Osoby podlegające stawieniu się do kwali-
fikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwali-
fikacji wojskowej na danym terenie zamierza-
ją zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu 
czasowego trwającego ponad trzy miesiące, 
stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed 
opuszczeniem miejsca dotychczasowego po-
bytu. W pozostałych przypadkach właściwość 
miejscową ustala się według przepisów art. 21 
§ 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – 
Kodeks postępowania administracyjnego.
15. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia oso-
by podlegającej kwalifikacji wojskowej od 
obowiązku stawienia się w terminie i miejscu 
wskazanym w obwieszczeniu.
16. Kto wbrew obowiązkom wynikającym z usta-
wy lub przepisów wydanych na jej podstawie 
nie stawia się do kwalifikacji wojskowej przed 
wójtem lub burmistrzem (prezydentem mia-
sta), właściwą komisją lekarską lub wojskowym 
komendantem uzupełnień w określonym termi-
nie i miejscu albo nie przedstawia dokumen-
tów, których przedstawienie zostało nakazane 
oraz odmawia poddania się badaniom lekarskim 
podlega grzywnie albo karze ograniczenia wol-
ności zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 
21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej.
17. W razie niestawienia się do kwalifikacji 
wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt 
lub burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo 
na wniosek przewodniczącego powiatowej ko-
misji lekarskiej lub wojskowego komendanta 
uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwa-
lifikacji wojskowej grzywnę w celu przymusze-
nia albo zarządza przymusowe doprowadzenie 
przez Policję do kwalifikacji wojskowej w try-
bie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym  
w administracji.
18. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednic-
twem wojskowego komendanta uzupełnień 
mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę 
kategorii zdolności do czynnej służby wojsko-
wej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety, do 
końca roku kalendarzowego, w którym kończą 
dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od 
posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli 
ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

WOJEWODA MAZOWIECKI

OBWIESZCZENIE WOJEWODY MAZOWIECKIEGO
z dnia 21 stycznia 2013 r. o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2013 r.

Lp. Gmina, Miasto, Dzielnica Siedziba Komisji Czas pracy Komisji 

12. Miasta: Halinów, Mińsk Mazowiecki, 
Sulejówek i Gminy: Cegłów, Dębe 

Wielkie, Dobre, Jakubów, Kałuszyn, 
Latowicz, Mińsk Mazowiecki, Mrozy, 

Siennica, Stanisławów

Mińsk Mazowiecki, 
 ul. Mała 6 04.02.-21.03.2013r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012 r. 
poz. 461, 1101 i 1445), § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 li-
stopada 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, poz. 1566 i Nr 226, poz. 1834 oraz z 2012 r. poz. 68) i § 2 i 3 rozporządzenia 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej 
w 2013 r. (Dz. U. z 2012 r., poz.1358) podaje się do publicznej wiadomości informację o przeprowadzeniu kwalifikacji wojskowej w 2013 r.
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 We wtorek 21 lutego 2013 r. 
w Szkole Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazo-
wieckim miało miejsce uroczyste otwarcie 
sali relaksacyjnej. W wydarzeniu tym poza 
nauczycielami, rodzicami i uczniami uczest-
niczyli zaproszeni goście, których w imieniu 
całej społeczności Piątki powitała dyrektor 
Ewa Szczerba. W gronie zaproszonych zna-
leźli się burmistrz  Marcin Jakubowski, Pan 
Przemysław Ogonowski zastępca dyrektora 
Wydziału Kształcenia Ogólnego  Mazowiec-
kiego Kuratorium Oświaty,  radni miasta 
Mińsk Mazowiecki, członkowie Miejskiej 
Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych, dyrektorzy szkół ze specjalistami.    

 Uroczystość rozpoczęto wystę-
pem Michała Duszczyka, ucznia klasy VI a, 
który mógł pochwalić się talentem poetyc-
kim, prezentując własny wiersz  pt. „Nasza 
szkoła”. W dalszej części prowadzący spo-
tkanie Piotr Łopacki oddał głos gospodyni 
obiektu, która w swym wystąpieniu podkre-
śliła, że nowa sala zajęć specjalistycznych 
z pewnością stanie się niezwykle przydat-
na w  efektywnym kształceniu dzieci, sty-
mulowaniu ich wszechstronnego rozwoju.  
Utworzona w Piątce przestrzeń, z założenia 
nieco odmienna od tradycyjnego obrazu 
szkoły, kojarzonego zwykle z tablicą, kre-
dą, ustawionymi równo w rzędach ławkami, 
to - jak zapewnia pani dyrektor - miejsce,  
w którym można się zrelaksować, za-
pomnieć o codziennych zmartwieniach,  
a przede wszystkim miejsce, w którym spe-
cjaliści w optymalnych warunkach będą  
mogli wspomagać  rozwój dzieci, wyrówny-
wać szanse edukacyjne. W pracy z uczniem 
nauczyciele zyskają zatem ważne narzę-
dzie, które bez wątpienia wesprze proces 
nauczania, realizację zadań dydaktyczno-
wychowawczych oraz pozwoli zintensyfi-
kować efektywność pomocy psychologicz-
no-pedagogicznej, szczególnie niezbędnej 
dzieciom o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych. Dyrektor Szczerba wyraziła na-
dzieję, że ta kolejna już inicjatywa uczyni 
również szkolną rzeczywistość jeszcze cie-
kawszą, bardziej kolorową i atrakcyjną.

 W dalszej części uroczystości wy-
stąpiła zaproszona psycholog Hanna Michal-
ska, która w interesujący sposób zaprezen-
towała terapeutyczne, stymulujące oraz 
profilaktyczne cele nowej sali. Podkreśliła 
przy tym,  że przedsięwzięcie to zasługuje 
na wyjątkową uwagę, ponieważ jest pierw-
szym w mieście, a drugim w powiecie tego 
typu działaniem, które wpisuje się w długo-
falową profilaktykę. Dzięki przygotowanej 
prezentacji multimedialnej zebrani goście 
mogli również zapoznać się z  bogatym, 
wysokiej jakości wyposażeniem sali relak-
sacyjnej, na które składa się  wiele urzą-
dzeń służących wszechstronnej stymulacji 
sensorycznej. Warto wśród nich  wymienić    
m. in.: wodospad  światłowodowy, kolumnę 
wodną, kabinę lustrzaną, lustrzaną kulę, 
projektor Solar, tor świetlno-dźwiękowy, 
materac wibrujący oraz telewizor świetlny. 
Dominującymi elementami wyposażenia są 
przytłumione, kolorowe światła, miękkie 
podłoże, relaksacyjna muzyka. W swym 
wystąpieniu pani Hanna Michalska podkre-
śliła olbrzymie możliwości efektywnej tera-
pii, jakie stwarza ta nowa przestrzeń.
 Kolejnym punktem uroczystości 
było wystąpienie przewodniczącej Samo-
rządu Uczniowskiego Leny Olkowicz, która 
w imieniu całej społeczności szkolnej po-

dziękowała pani dyrektor, Radzie Rodziców 
oraz wszystkim, którzy przyczynili się do 
utworzenia sali relaksacyjnej. Następnie 
osobom, które wspierały realizację tego 
przedsięwzięcia, w dowód wdzięczności 
wręczono okolicznościowe karnety upraw-
niające do korzystania z nowej sali. Otrzy-
mali je: burmistrz  Marcin Jakubowski, 
radny Jerzy Gryz, reprezentujące Miejską 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych Elżbieta Andrzejewska, Stanisława 
Kossakowska, Ewa Mostowska oraz psycho-
log Hanna Michalska,  w dowód wdzięczno-
ści za fachowe przedstawienie idei utwo-
rzenia  sali  zajęć specjalistycznych.
 W dalszej części programu wy-
stąpił burmistrz Marcin Jakubowski, który 
bardzo pozytywnie ocenił tę kolejną in-
westycję w oświatę. Zauważył, że służy 
ona stałemu polepszaniu bazy edukacyjnej  
i sprawia, że uczniowie chodzą do szkoły  
z ochotą. Podkreślił, że takie przedsięwzię-
cia zależą od zaangażowania dyrektora  
i wsparcia różnych podmiotów, w tym wy-
padku m. in.  Miejskiej Komisji Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, która swe 
środki wydatkuje w sposób celowy.
 Bardzo efektownym punktem uro-
czystości był przygotowany pod kierunkiem 
Małgorzaty Pyszel  taneczny występ gim-
nastyczek oraz pokaz z kolorową chustą 
uczniów klasy III pod opieką Anny Dmitruk. 
Po tej niezwykle widowiskowej prezenta-
cji nastąpiło uroczyste przecięcie wstęgi 
przez burmistrza Marcina Jakubowskiego, 
radnego  Jerzego Gryza i przedstawiciela  
Samorządu Uczniowskiego Miłosza Soro-
kę. Po symbolicznym otwarciu nowej sali  
wszyscy zaproszeni goście mogli ją naocz-
nie obejrzeć i osobiście doświadczyć jej 
pozytywnego,  relaksacyjnego, kojącego 
zmysły oddziaływania.

Dyrektor SP Nr5
fot. z arch. UM MM

Otwarcie sali relaksacyjnej 
w Szkole Podstawowej nr 5
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SPRAWY SPOŁECZNE

 Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Mińsku Mazowieckim w trosce 
o los rodzin z terenu naszego miasta 
znajdujących się w najtrudniejszej sy-
tuacji życiowej w roku 2012 realizował  
w ramach  Resortowego Programu Wspie-
rania Rodziny i Systemu Pieczy Zastęp-
czej program „Asystent Rodziny 2012”. 
Na realizację tego zadania MOPS prze-
znaczył ponad 28 tysięcy złotych pocho-
dzących ze środków Miasta( 23.092,20 zł) 
i Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej 
(5.707,70 zł). Program w mieście realizo-
wało dwóch asystentów pracujących łącz-
nie z 20 rodzinami.

 Asystent rodziny poprzez swoją 
pracę pomaga rodzinie, aby w przyszło-
ści była zdolna samodzielnie pokonywać 
trudności życiowe, szczególnie te zwią-
zane z wychowywaniem oraz opieką nad 
dziećmi. Asystent rodziny towarzyszy 
rodzicom we wprowadzeniu pozytyw-
nych zmian koniecznych, aby środowisko 
rodzinne sprzyjało bezpieczeństwu oraz 
prawidłowemu rozwojowi dzieci.

 Najważniejsze funkcje pełnione 
przez asystenta rodziny to funkcja wycho-
wawcza, doradcza, mediacyjna, opiekuń-
cza oraz diagnostyczna i monitorująca.

 Zadania asystenta rodziny okre-
śla art. 15 ust.1  Ustawy z dnia 9 czerw-
ca 2011 o wspieraniu rodziny i systemie 
pieczy zastępczej. Są to m.in.: opraco-
wanie i realizacja planu pracy z rodzi-
ną we współpracy z członkami rodziny  
i w konsultacji z pracownikiem socjalnym, 
pomoc rodzinie w poprawie jej sytuacji 
życiowej oraz prawidłowym prowadzeniu 
gospodarstwa domowego, profesjonalne 
wsparcie rodziny w rozwiązywaniu pro-
blemów socjalnych, psychologicznych  
i wychowawczych, pomoc rodzicom w po-
szukiwaniu pracy, działania interwencyj-
ne w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa 
dzieci i rodzin, okresowa ocena sytuacji 
rodziny oraz współpraca z jednostkami 
administracji rządowej i samorządowej.   

 W wykonywanych zadaniach 
asystent rodziny współpracuje z pra-
cownikiem socjalnym oraz z działającym  

Niebieska 
Karta
 Do 1 sierpnia 2010 roku moż-
liwość inicjowania  procedury „Niebie-
skie Karty” posiadały tylko dwa pod-
mioty: policja i pomoc społeczna. Wraz 
z wprowadzeniem nowelizacji ustawy o 
przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie 
zakładanie „Niebieskiej Karty” należy 
do kompetencji pięciu podmiotów tj.: 
pomocy społecznej, policji, gminnej ko-
misji rozwiązywania problemów alkoho-
lowych, oświaty i ochrony zdrowia.

Jeżeli jesteś w domu:
-  bity, okaleczany, kopany lub w inny 
sposób stosowana jest w stosunku do Cie-
bie przemoc  fizyczna,
-  poniżany, straszony, upokarzany, uży-
wane są wobec Ciebie wulgaryzmy;
-  zmuszany do czynności seksualnych;
- finansowo uzależniony od swojego part-
nera, który nie pozwala Ci pracować 

albo nie daje  pieniędzy na zaspokojenie 
najważniejszych potrzeb (np. jedzenie, 
ubranie, podręczniki), powinieneś zgło-
sić się do najbliższego komisariatu Policji 
lub Ośrodka Pomocy Społecznej.
 
Policjantowi lub pracownikowi socjalne-
mu opowiedz o przemocy domowej. Nie 
wstydź się i nie bój, osoby te zachowają 
w tajemnicy wszystko co im powiesz. Na 
podstawie uzyskanych informacji poli-
cjant lub pracownik socjalny wypełni for-
mularz nazywany Niebieską Kartą. 

Podczas wypełniania Niebieskiej Karty 
zostaniesz poproszony o podanie nastę-
pujących informacji:
- Twoje dane osobowe;
- adres zamieszkania;
- stopień pokrewieństwa między Tobą  
a sprawcą;
- miejsce zatrudnienia / nauki,
- dane kontaktowe.

Musisz także opowiedzieć, co się wyda-
rzyło. Zwróć uwagę, czy opisywane zaj-
ście zdarzyło się po raz pierwszy, czy mia-

ło miejsce już wcześniej. 
Wypełnienie Niebieskiej Karty nie jest 
równoznaczne z zawiadomieniem o po-
pełnieniu przestępstwa. Niebieska Karta 
dokumentuje sytuację, pokazuje skutki  
i stanowi ważny dowód w sprawie karnej, 
jednak jeżeli chcesz, aby sprawca został 
ukarany, potrzebne może być złożenie 
przez Ciebie zawiadomienia o popełnie-
niu przestępstwa na Twoją szkodę, chy-
ba że Policja lub prokurator zajmą się 
sprawą z własnej inicjatywy. Ponadto po 
wypełnieniu Niebieskiej Karty Twoja sy-
tuacja będzie stale nadzorowana przez 
Policję lub pracownika socjalnego.

Zachęcamy wszystkie doznające przemo-
cy domowej osoby z terenu Mińska Ma-
zowieckiego do zgłaszania się do Zespołu 
Interdyscyplinarnego do Spraw Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie w Miej-
skim Ośrodku Pomocy Społecznej w Miń-
sku Mazowieckim, ul. Kościuszki 25A. 

MOPS
Piotr Tomaszewski

INFORMACJE Z MIEJSKIEGO OŚRODKA 
POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Mińsku Mazowieckim Zespołem Inter-
dyscyplinarnym do Spraw Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie.

 Zakładane efekty realizowanego 
przez miński MOPS programu to rozwi-
janie dotychczasowych działań na rzecz 
dziecka i rodziny, propagowanie dobrych 
praktyk 
i wzorów inicjatyw kierowanych do rodzin 
przeżywających trudności w wypełnianiu 
funkcji opiekuńczo-wychowawczych oraz 
wzrost zatrudnienia asystentów rodziny.
 
 Zachęcamy przeżywające trud-
ności rodziny z terenu Mińska Mazowiec-
kiego do zgłaszania się do Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościusz-
ki 25A. Zapraszamy także do odwiedzania 
naszej strony internetowej www.minsk-
maz.mops.pl oraz profilu na facebook’u. 
Nasz zespól tworzą bardzo doświadczeni 
oraz profesjonalni pracownicy, którzy do-
łożą wszelkich starań, aby udzielić Pań-
stwu niezbędnej pomocy !

MOPS
Piotr Tomaszewski

ASYSTENT RODZINY W MOPS 
W MIŃSKU MAZOWIECKIM
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SPRAWY SPOŁECZNE

 Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Mińsku Mazowieckim w ramach 
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 
realizuje kolejną edycję projektu „Czas 
na aktywność w Mińsku Mazowieckim” 
współfinansowanego z Unii Europejskiej w 
ramach  Europejskiego Funduszu Społecz-
nego.
 Główny cel Projektu to rozwój  
i podniesienie aktywności społecznej i mo-
bilności środowiskowej oraz zwiększenie 
szans przygotowania do życia społeczne-
go i zawodowego osób korzystających ze 
świadczeń pomocy społecznej na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki w latach 2012-
2014.
 Konkretne działania dotyczą  
w szczególności zapoczątkowania proce-
su zmiany stylu życia,  funkcjonowania  
w społeczności lokalnej i rodzinie poprzez 
nabycie umiejętności radzenia sobie w sy-
tuacjach trudnych.
  Projekt przyczynia się do re-
alizacji Programu Operacyjnego Kapitał 
Ludzki dotyczącego objęcia osób z gru-
py zagrożonej wykluczeniem społecznym  
kompleksowym wsparciem i stworzeniem 
niezbędnych warunków integracji ze spo-
łeczeństwem poprzez skuteczne i nowo-
czesne usługi świadczone przez instytucje 
pomocy społecznej.
 W 2012 roku w projek-
cie wzięło udział 15 beneficjentów,  
w tym 2 osoby 
niepełnosprawne,  
z którymi zostały 
zawarte kontrakty 
socjalne.
 W okresie 
trwania projektu 
realizowany był  in-
strument aktywnej 
integracji zawodo-
wej, w ramach któ-
rego zostały zor-
ganizowane kursy 
zawodowe podno-
szące kwalifikacje 
zawodowe uczest-

ników. W kursie 
obsługi komputera 
wzięły udział  3 
osoby, w kursie ob-
sługi kasy fiskalnej 
6 osób, w kursie 
małej gastronomii 
3 osoby oraz w kur-
sie opiekunki dzie-
cięcej 3 osoby.
 Zgodnie z za-
łożeniami projektu 
uczestnicy przez 
okres trwania kon-
traktów socjalnych 
byli objęci pomocą 
finansową ze strony 
Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowiec-
kim w formie zasiłków celowych w ramach 
wkładu własnego. Uczestnicy projektu 
otrzymali także mate-
riały szkoleniowe, wyży-
wienie podczas szkoleń. 
Zorganizowana została 
także opieka nad dzieć-
mi uczestników projektu  
w trakcie trwania  szko-
leń.
 W dniu 27 grud-
nia 2012  r. odbyło się  
spotkanie podsumowu-
jące realizację  projek-
tu „Czas na aktywność  
w Mińsku Mazowieckim” 
w 2012 roku. 
 W spotkaniu 
wzięli udział uczestnicy 
projektu, dyrektor Ośrodka i pracownicy. 
 W trakcie spotkania zaprezento-
wano działania w jakich w 2012 roku wzię-
li udział uczestnicy oraz przedstawiono 
plan działania na rok 2013 i 2014. Uczest-
nicy otrzymali zaświadczenia o udziale  
w projekcie oraz wyrazili ogromną sa-
tysfakcję z szansy jaką otrzymali biorąc 
udział w poszczególnych zajęciach. Na za-
kończenie dla zaproszonych osób zorgani-
zowano poczęstunek.

 Ostatnim akcentem mijające-
go karnawału było spotkanie jasełkowe  
zorganizowane w dniu 11 lutego w MDK 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mińsku Mazowieckim  z Chrześcijańską 
Fundacją „Radość” dla dzieci osób korzy 
stających z pomocy Ośrodka.
 W czasie spotkania dzieci otrzy-
mały paczki ze słodyczami  oraz upomin-
ki przygotowane przez dzieci z Niemiec, 
wręczane przez towarzyszących Panu 
Henrykowi Podsiadło, Prezesowi Chrześci-
jańskiej Fundacji „Radość”,  katolickich 
wolontariuszy z Irlandii Północnej.
 Spotkaniu towarzyszyła część 
artystyczna  oraz znakomita atmosfe-
ra, którą zapewnili przede wszystkim 
bardzo spontaniczni oraz uśmiechnięci  
Irlandczycy oraz Pan Henryk Podsiadło 
-Prezes Chrześcijańskiej Fundacji „ Ra-
dość” ,któremu bardzo dziękujemy za pa-
mięć o dzieciach naszych podopiecznych   
i wsparcie w zorganizowaniu spotkania.  
 To kolejny pomysł na wsparcie 
potrzebujących realizowany przez MOPS 
z Fundacją „Radość” – sztandarowym za-
daniem jest dystrybucja żywności z pro-
gramu PEAD.

 Zespół projektowy w imieniu ca-
łego Ośrodka dziękuje wszystkim uczest-
nikom za owocną współpracę i życzy po-
wodzenia na dalszej drodze zawodowej  
i osobistej.
 Zapraszamy także zaintereso-
wane udziałem w projekcie w roku 2013 
osoby z terenu Mińska Mazowieckiego do 
zgłaszania się do Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej.
 W ramach projektu w roku 2013 
przewidziane jest m.in. utworzenie Klubu 
Integracji Społecznej, a w nim  poradnic-
two psychologiczne, doradztwo zawodo-
we, prawne, kursy zawodowe i spółdziel-
nia socjalna.

PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU „CZAS NA AKTYWNOŚĆ” 
W MIŃSKU MAZOWIECKIM” W 2012 ROKU

SPOTKANIE
JASEŁKOWE

Piotr Tomaszewski, fot. z arch. MOPS MOPS

MOPS
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Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, że Wydział Spraw Spo-
łecznych jest przeniesiony do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Ko-
ściuszki 25A, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
      Wydział Spraw Społecznych rozpatruje i rozstrzyga w sprawach:
- zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu  
alimentacyjnego, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, dodatków mieszkaniowych.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

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

I N F O R M A C J A

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
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WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Szanowni Państwo !!!   

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

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

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. 

WYDZIAŁ INWESTYCJI

INWESTYCJE 
2013

Oświetlenie Skweru 
Kaczorowskiego
 Przeprowadzono przetarg 
nieograniczony na wykonanie oświe-
tlenia skweru miejskiego im. Pre-
zydenta Ryszarda Kaczorowskiego  
u  zbiegu ulic Warszawskiej i Banko-
wej. Termin realizacji inwestycji – 
30.04.2013r.

Rozbudowa MSA
 Trwa procedura przetargo-
wa ( przetarg nieograniczony) na 
realizację zadania p.n. ”Rozbudowa 
Miejskiej Szkoły Artystycznej.” Po 
jej zakończeniu podpisana zostanie 
umowa z wybranym wykonawca ro-
bót budowlanych.

Przebudowa targowiska
W drodze przeprowadzonego prze-
targu nieograniczonego wyłoniono 
wykonawcę robót na zadanie inwe-
stycyjne „Przebudowa targowiska 
miejskiego.” Rozpoczęcie robót na-
stąpi w dniu 2 kwietnia 2013r.

Rozbudowa placu MDK
Trwają roboty budowlane  związane 
z Rozbudową placu przy MDK wraz  
z budową oświetlenia i fontanny.
Obecnie wyposażana  jest komora 
technologiczna fontanny.

MKRPA

Wydział Inwestycji
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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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URZĄD MIASTA INFORMUJE

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

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

                                                               Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

Wiecej informacji na temat sześciolatka w szkole podstawo-
wej znajdziecie Państwo na stronie internetowej miasta www.
minsk-maz.pl w zakładce Oświata/Sześciolatku witaj w szkole.

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

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODDANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że istnieje możliwość nieodpłatnego oddania wyse-
gregowanych ze strumienia odpadów komunalnych niepotrzebnych, przeterminowanych leków w aptekach 
przy ulicy Siennickiej 1 i Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim oraz w budynku biurowym Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim.

OŚWIATA
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OŚWIATA

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 
września 1991r. o systemie oświaty (Dz. 
U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.) 
dzieci w wieku 5 lat oraz 6-latki (które 
nie skorzystają z możliwości rozpoczę-
cia spełniania obowiązku szkolnego)mają 
obowiązek odbyć roczne przygotowanie 
przedszkolne w przedszkolu albo w od-
dziale przedszkolnym zorganizowanym 
w szkole podstawowej.

 W związku z powyższym infor-
muję, że rozpoczyna się nabór dzieci 
urodzonych w latach 2007 i 2008 do 5-go-
dzinnych oddziałów „0”.
Oddziały 5-godzinne zorganizowane są na 
terenie miasta w:
- Przedszkolu Miejskim Nr 2, 
ul. Rodziny Nalazków 3;
- Przedszkolu Miejskim Nr 6, 
ul. Warszawska 250/81;
- Zespole Szkół Miejskich Nr 1,   
ul. Kopernika 9;
- Szkole Podstawowej Nr 5,   
ul. Małopolska 11;
- Szkole Podstawowej Nr 6,   
ul. Gen. Sosnkowskiego 1.

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowią-
zani są do dopełnienia czynności zwią-
zanych ze zgłoszeniem dziecka do w/w 
placówek w terminie od 1 do 29 marca 
2013r., według podanej w załączeniu re-
jonizacji. Przyjmowane są jedynie dzieci 
zamieszkałe na terenie Miasta Mińsk Ma-
zowiecki.

Aby dziecko wzięło udział w rekrutacji, 
rodzic jest zobowiązany do wypełnienia 
karty zgłoszenia dziecka do placówki. Są 
dwa sposoby składania kart zgłoszenia 
przez rodziców:
1. Za pomocą systemu elektronicznego 
– Rodzic wypełnia kartę zgłoszenia elek-
tronicznie (link do zalogowania znaj-
duje się na stronie www.minsk-maz.pl  
w zakładce Oświata), następnie udaje się 
do placówki pierwszego wyboru w celu 
złożenia wydrukowanej karty zgłoszenia 
wraz z wymaganymi dokumentami oraz 
zaświadczeniem lekarskim o braku prze-
ciwwskazań do uczęszczania dziecka do 
oddziału przedszkolnego.
2. W przypadku braku dostępu do Inter-
netu – Rodzic wypełnia kartę zgłoszenia 
ręcznie i udaje się do placówki pierwsze-
go wyboru w celu złożenia karty zgłosze-
nia wraz z wymaganymi dokumentami 
oraz wymienionym wyżej zaświadcze-
niem lekarskim (formularze kart dostęp-
ne od 1 marca 2013 r. w Przedszkolach 
Miejskich Nr 2 i Nr 6, w Zespole Szkół 
Miejskich Nr 1 oraz w Szkołach Podstawo-
wych Nr 5 i Nr 6). 

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

I N F O R M A C J A 
o naborze do oddziałów 

przedszkolnych (tzw. grup „0”)

Drodzy Rodzice!
 Przed Państwem wybór przedszkola, do którego chcecie zapisać swoje 
dziecko. Zdaję sobie sprawę z tego, że wybór najlepszego przedszkola to ogromne 
wyzwanie dla rodziców, którzy pragną, aby ich dziecko prawidłowo się rozwijało – 
stawało się bardziej samodzielne, odkrywało świat, zdobywało nowe doświadczenia,  
a także nawiązywało nowe relacje z innymi dziećmi i czerpało przyjemność z zabawy. 
 Aby pomóc Państwu w dokonaniu najwłaściwszego wyboru na stronie rekru-
tacji znajdziecie Państwo prezentację wszystkich przedszkoli funkcjonujących na te-
renie miasta Mińsk Mazowiecki. 
 Od 1 marca 2013 r. rozpocznie się rekrutacja dzieci do przedszkoli miejskich. 
Nabór odbędzie się z wykorzystaniem systemu elektronicznego (dokładna informacja 
na ten temat na stronie www.minsk-maz.pl w zakładce Oświata.
 Również od 1 marca 2013 roku rozpocznie się nabór dzieci 5 i 6-let-
nich (roczniki 2007 i 2008) do oddziałów rocznego przygotowania przedszkolnego  
w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych. Szczegółowe informacje wraz  
z rejonizacją podane na wskazanej stronie. 
 W tym roku po raz pierwszy nabór do oddziałów 5-godzinnych odbędzie się 
z wykorzystaniem systemu elektronicznego. Ubiegłoroczne doświadczenie z przepro-
wadzonego naboru elektronicznego dzieci 3-letnich i bardzo dobre przyjęcie tego 
systemu przez rodziców utwierdziło mnie w przekonaniu, iż rozszerzenie tej for-
my naboru o grupy 5-godzinne rocznego przygotowania przedszkolnego spotka się  
z przychylnym Państwa przyjęciem. 
 Rekrutacja do przedszkoli niepublicznych odbywa się według zasad  
i w terminach ustalanych przez organy prowadzące te przedszkola.

  Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski



17MIM luty 2013 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

Przedszkole Miejskie Nr 2:
 Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Bło-
nie, Bulwarna, Cicha, Dąbrówki (od nr 1 do 
nr 25 str. nieparzysta i od nr 2 do nr 42 A str. 
parzysta), Dolna, Górki, Gwardii Ludowej, 
Kosmiczna, Kościelna, Królowej Jadwigi, 30 
Lipca, Miodowa, Józefa Mireckiego (strona 
nieparzysta), Nadrzeczna, Ogrodowa, 1 PLM 
Warszawa, Rodziny Nalazków, Siennicka (od 
nr 1 do nr 27 str. nieparzysta i od nr 2 do nr 
26 strona parzysta), Plac Stary Rynek, Szpi-
talna, Braci Śniadeckich, Warszawska (od nr 
152 do końca str. parzysta bez nr 250 i  od nr 
175 do końca str. nieparzysta).

Przedszkole Miejskie Nr 6:
 Stefana Batorego, Mariana Benki, płk. Zyg-
munta Chmieleńskiego, Bolesława Chrobre-
go, Stefana Czarnieckiego, Dąbrówki (od nr 
27 do końca str. nieparzysta i od nr 44 do 
końca) Jana Długosza, Juliana Grobelnego, 
Marii Grochowskiej, Juliana Grzeszaka, dr. 
Jana Huberta, Jaśminowa, Kazimierza III 
Wielkiego, Oskara Kolberga, Hipolita Ko-
nopki, Władysława Łokietka, Mieczysława 
Ługowskiego, Jana Łupińskiego, Malinowa, 
Jana Matejki, Adama Mickiewicza, Stanisła-
wa Mińskiego, Gabriela Narutowicza, Igna-
cego Paderewskiego, Przemysłowa, 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich, Mikołaja Reja, Rodziny 
Łubieńskich, Sędomierska, Jana III Sobie-
skiego, Andrzeja Struga, Józefa Sylwestro-
wicza, Warszawska nr 250, Stanisława Wi-
gury, Wincentego Witosa, Franciszka Żwirki, 
Żwirowa.

Szkoła Podstawowa Nr 1: 
Adama Asnyka, Armii Ludowej, Elwiro Mi-
chała Andriollego, gen. Józefa Bema, Igna-
cego Daszyńskiego, Florencja, Graniczna, 
Grzybowa, Jana Heweliusza, Zofii Kalinow-
skiej, Zygmunta Kazikowskiego, Plac Jana 
Kilińskiego, Kolejowa, Konstytucji 3 Maja, 
Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, 
Licealna, 1 Maja, Mała, Zofii Nałkowskiej, 
Stefana Okrzei, Elizy Orzeszkowej (od nr 1 
do nr 29 str. nieparzysta i od nr 2 do nr 32 
str. parzysta), Piękna, Józefa Piłsudskiego, 
Polowa, Bolesława Prusa, Szczepana Redy, 
Różana, Siedlecka, Jerzego Skarżyńskiego, 
Stanisławowska, Szarych Szeregów, Micha-
liny Szczepankowskiej, Tartaczna, War-
szawska (od nr 2 do nr 150 str. parzysta), 
Wenecka, Wiśniowa, Stefana Kardynała Wy-
szyńskiego, Zachodnia, Zawiszy, Zielona.

Szkoła Podstawowa Nr 5:
 gen. Władysława Andersa, Arynowska, Ba-
gnista, Bankowa, gen. Zygmunta Berlinga, 
Boczna, Bohaterów Monte Cassino, Marci-
na Borelowskiego, Budowlana, Bratnia, ks. 
Stanisława Brzóski, Chabrowa, Józefa Cheł-
mońskiego, Cienista, Marii Dąbrowskiej, Dę-
bowa, Gdańska, Gnieźnieńska, Grabowa, Ja-
giellońska, Jasna, Karpacka, Karpatczyków, 
Kaszubska, por. Władysława Klimaszewskie-

go, Jana Kochanowskiego, Kołowa, Marii 
Konopnickiej, Janusza Korczaka, Ignacego 
Krasickiego, Kresowa, Królewiecka, Krótka, 
Janusza Kusocińskiego, Kwiatowa, Leśna, 11 
Listopada, Litewska, Majątkowa, Majowa, 
Zuzanny Małaszczyckiej, Małopolska, Ma-
zurska, Mieszka I, Nowy Świat, Obrońców 
Tobruku, gen. Leopolda Okulickiego, Olsz-
tyńska, Elizy Orzeszkowej (od nr 31 do nr 
33 str. nieparzysta i od nr 34 do nr 46 str. 
parzysta), Parkowa, Piasta, Emilii Plater, 
Pomorska, gen. Stanisława Popławskiego, 
Adama Rapackiego, Władysława Reymon-
ta, Braci Rokickich, Henryka Sienkiewicza, 
gen. Władysława Sikorskiego, Słoneczna, Su-
decka, Szczecińska, Śląska, Świętokrzyska, 
Targowa, Tatrzańska, Topolowa, Toruńska, 
Juliana Tuwima, Warszawska (od nr 1 do nr 
173 str. nieparzysta), Warszawskie Przed-
mieście, Wielkopolska, por. Ludwika Wolań-
skiego, Walerego Wróblewskiego, Wspólna, 
Zacisze, Ziemowita, Zygmuntowska, Stefa-
na Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 6: 
Akacjowa, Władysława Broniewskiego, Jó-
zefa Chłopickiego, Chochołowska, Frydery-
ka Chopina, Aureliusza Chróścielewskiego,  
Dźwigowa, Kasztanowa, Klonowa, Kołbiel-
ska, Mariana Langiewicza, Letniskowa, Bo-
lesława Limanowskiego, Lipowa, Ludowa, 
Łąkowa, gen. Stanisława Maczka, Mazowiec-
ka, Miła, Józefa Mireckiego (str. parzysta), 
Zbigniewa Mirosza, Mleczarska, Heleny Mo-
drzejewskiej, Stanisława Moniuszki, Mro-
zowska, Osiedlowa, Piaskowa, Rodziny Sa-
żyńskich, Konstantego Rudzkiego, Siennicka 
(od nr 29 do nr 87 str. nieparzysta i od nr 
28 do nr 52 str. parzysta), Tadeusza Smoleń-
skiego, Juliusza Słowackiego, Spacerowa, 
Spółdzielcza, gen. Kazimierza Sosnkowskie-
go, Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Stan-
kowizna, Stanisława Staszica, Romualda 
Traugutta, Wesoła, Widok, Wiejska, Henry-
ka Wieniawskiego, Wierzbowa, Wrzosowa, 
Stanisława Wyspiańskiego, Zgoda, Zielna.

Rejonizacja  dzieci  
w 5-godzinnych grupach rocznego przygotowania przedszkolnego  

zorganizowanych w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych

OŚWIATA

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

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

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

 Zainteresowani rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 
2012/2013 do Przedszkoli Miejskich wszelkie formalności dotyczące za-
pisu dziecka załatwiają bezpośrednio w dyżurującej placówce.
 Zapraszam do skorzystania z oferowanych przez przedszkola 
usług opiekuńczo – wychowawczych w okresie wakacyjnym. 

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

Informacja
o dyżurach Przedszkoli Miejskich 
w okresie wakacji 2013
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W niedzielę 20 stycznia 2013 r. w Pu-
blicznej  Salezjańskiej Szkole Podsta-
wowej im. Św. Dominika Savio w Mińsku 
Mazowieckim odbył się bal karnawałowy 
połączony ze Świętem Dziadków. W zaba-
wie uczestniczyli uczniowie klasy I, II, III 
oraz IV wraz z rodzeństwem, rodzicami  
i ukochanymi dziadkami. Uroczystość 
rozpoczęła się mszą świętą w intencji 
Drogich Seniorów. Zaraz po niej wnu-
częta umilały czas  tańcami, piosenkami 
oraz pięknymi wierszami. Były też  ży-
czenia i prezenty, które dzieci wykonały 
własnoręcznie. Babcie i Dziadkowie nie 
kryli wzruszenia, podziwiając występy 
ukochanych wnuków. Następnie wszyscy 
zostali zaproszeni na słodki poczęstu-
nek, a potem… rozpoczęło się karnawa-
łowe szaleństwo, w tym roku w „stylu 
lat 60 – tych”. Uczniowie  wykazali się 
dużym zaangażowaniem, przygotowali 
stroje odzwierciedlające klimat tamtych 
lat. Dziewczynki wystąpiły w sukienkach  
w grochy, starannie dobranych fryzurach, 
kapeluszach i efektownych kokardach we 

Czas refleksji i nawró-
cenia – szkolne reko-
lekcje wielkopostne
 Tradycyjnie już przez pierwsze 
trzy dni Wielkiego Postu uczniowie Szkół 
Salezjańskich w Mińsku  uczestniczyli   
w rekolekcjach ,prowadzonych przez sale-
zjanina ks. Piotra Wyszyńskiego z Ośrodka 
Młodzieżowego „Emaus „ w Czerwińsku .

Dzień I – Środa Popielcowa
 Rekolekcje rozpoczęły się  
w Środę Popielcową. Wszyscy zebraliśmy  
się o godzinie 9.00 w sali gimnastycznej. 
Po kilku minutach zaczęła się konferen-
cja. Każde spotkanie rozpoczynało się 
od obejrzenia śmiesznych filmików. Ks. 
Piotr bardzo nas zaskoczył, poruszając 
bliski nam temat - facebook. Mogliśmy 

W SZKOŁACH SALEZJAŃSKICH

włosach. Chłopcy dumnie prezentowa-
li się w wąskich spodniach, koszulach, 
cienkich krawatach i kamizelkach. Mi-
lusińscy i ich rodzice włożyli dużo serca  
w przygotowanie tych kreacji. Karna-
wałowa muzyka porwała wszystkich do 
tańca. Dziadkowie starali się dotrzymać 
kroku wnukom. Pląsy na parkiecie prze-
platane były konkursami, do których 
chętnych nie brakowało. Babcie spisały 
się na medal w konkursie pt.”Jaka to 
bajka?” Dziadkowie natomiast prześcigali 
się w robieniu „gazetowych kapeluszy”. 
Rodzice i ich pociechy mogli popisać się 
w tańcu z kotylionami. Na wszystkich 
uczestników konkursów czekały słodkie 
nagrody i oklaski. Tę wspaniałą karna-
wałową zabawę zapragniemy zapewne 
powtórzyć za rok. Już dziś wszystkich na 
nią zapraszamy!

Magdalena Zawadka,
 wychowawczyni klasy III 

Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej
 im. św. D. Savio w Mińsku Mazowieckim 

SALEZJAŃSKI BAL Z BABCIĄ I DZIADKIEM

dowiedzieć się wielu ciekawostek, o któ-
rych wcześniej nie mieliśmy pojęcia. Po 
krótkiej przerwie w salach  lekcyjnych 
wykonywaliśmy  zadania, które ksiądz 

dla nas przygotował. Po pracy w grupach 
udaliśmy się z powrotem do sali gimna-
stycznej, aby uczestniczyć we Mszy Św. 
i obrzędzie posypania głów popiołem.  
Po modlitwie rozeszliśmy się do domów.

Dzień II – czwartek
 Tak jak w środę, o godzinie 9.00 
zjawiliśmy się w Sali gimnastycznej , 
aby rozpocząć kolejny dzień rekolekcji. 
Najpierw uczestniczyliśmy w godzinnej 
konferencji. Potem rozpoczęło się nabo-
żeństwo pokutne, podczas którego mo-
gliśmy w ciszy i spokoju zrobić rachunek 
sumienia. Następnie uczestniczyliśmy  
w Adoracji Najświętszego Sakramentu.  
Po modlitwie udaliśmy się na kilkuminu-
tową przerwę. Po niej znowu zebraliśmy 
się w sali, by uczestniczyć w drugiej kon-
ferencji.

Dzień III – piątek
 Ostatni dzień rekolekcji roz-
począł się również o godz. 9.00. Tak jak 
wcześniej rozpoczęliśmy go modlitwą  
i konferencją. Jednak różniła się ona tro-
chę od poprzednich. Tym razem oglądali-
śmy około 30 - minutowy film o tematyce 
związanej z rodziną. Po projekcji w kla-
sach opracowywaliśmy „Dekalog szczęśli-
wej rodziny”. Po przerwie wróciliśmy na 
konferencję, podczas której odczytaliśmy 
swoje klasowe dekalogi. Pomysły były 
przeróżne: najczęściej pojawiały się ta-
kie postanowienia jak: „być uczciwym”, 
„dzielić się obowiązkami”, „wspólna 
modlitwa”, „wspólne posiłki”, itp… Po-
jawił się nawet dekalog po staropolsku! 
Po konferencji uczestniczyliśmy we Mszy 
Św., podczas której podziękowaliśmy ks. 
Piotrowi za prowadzenie rekolekcji.
 Te trzy dni były dla nas czasem 
refleksji, wyciszenia i nawrócenia. Mogli-
śmy zatrzymać się, przeanalizować swoje 
postępowanie, inaczej spojrzeć na ota-
czający nas świat.

Renata Bakuła
fot. z arch. Szkół Salezjańskich

 

OŚWIATA
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Pokłosie Andriollego
Nowy rok rozpoczął się w Muzeum Zie-
mi Mińskiej bardzo szczególną wystawą, 
łączącą wątki lokalne i globalne. Była to 
prezentacja prac nagrodzonych w Mię-
dzynarodowym Konkursie na Rysunek im. 
Andriollego, który od kilku lat odbywa się 
w Nałęczowie. Najnowsza edycja została 
przygotowana przez zespół społeczników 
pod przewodnictwem dr Adama Panka i 
władz miejskich Nałęczowa. Ściągnięcie 
stanowiącej jej plon wystawy do Mińska 
wpisuje się w trwające od mniej więcej 
trzech lat i realizowane drobnymi krokami 
budowanie zrębów tzw. Ziemi Andriolle-
go, w której skład wchodzi powiat miński 
i otwocki. Filarami tego pomysłu są: fun-
dacja Andriollego w Józefowie, miński 
oddział PTTK oraz właśnie Muzeum Ziemi 
Mińskiej.
 Wydarzeniem, które jak dotąd 
okazało się najbardziej spektakularnym 
krokiem we wcielaniu w życie tego zakro-
jonego na szeroką skalę projektu kultu-
ralnego, było zorganizowane przez MZM 
ubiegłoroczne przedstawienie kostiumo-
we pt. „Zaślubiny Andriollego”. Mogliśmy 
je oglądać w kościele NNMP, w wykonaniu 
uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjal-
nych im. Ignacego Paderewskiego w Sule-
jówku pod kierunkiem Krystyny Pachnik. 
Autorami scenariusza byli absolwenci tej 
szkoły: Tomasz Jackiewicz i Maciej Ko-
szewski. Muzeum ma nadzieję, że impreza 
przerodzi się w przedsięwzięcie doroczne, 
i że za każdym razem włączy się doń inna 
grupa młodzieży.
Wróćmy jednak do wystawy. Dlaczego Na-
łęczów? Poczynając od roku 1879 Michał 
Elwiro Andriolli przyjeżdżał tam kilkakrot-
nie. Z tego okresu pochodzi kilka rysunków 
okolic Nałęczowa. Artysta, już po rozwo-
dzie z rzeźbiarką Natalią Tarnowską (ich 
ślub, przypomnijmy, odbył się w Mińsku 
Mazowieckim w roku 1877), powrócił tam 
pod koniec życia z diagnozą raka żołądka. 

Tam też zmarł w roku 
1893. Mimo iż patronu-
je poświęconemu swo-
jej osobie konkursowi, 
jego doświadczenie 
rysunkowe i architek-
toniczne nie określa 
tematyki prac. Panuje 
całkowita twórcza do-
wolność.
 W sumie uda-
ło się przywieźć ponad 
130 rysunków. Ich au-
torami są artyści z ta-
kich krajów jak m.in. 
Niemcy czy Indonezja. 
Niestety, z uwagi na 
małą powierzchnię 
wystawienniczą w willi 

hrabiny Łubieńskiej zostało zaprezentowa-
ne jedynie około 50 wyróżnionych i nagro-
dzonych prac, w tym uhonorowany Grand 
Prix węgiel pt. „Budynki nocą” Nicolasa Po-
ignona z Niemiec oraz zdobywcę pierwszej 
nagrody – tryptyk piórkiem i tuszem pt. 
„Bzduchy polne” Doroty Komar-Zmyślony z 
Zielonej Góry. Reszta ekspozycji zawędro-
wała do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 
w Sulejówku, gdzie będzie do obejrzenia w 
dwóch salach wystawowych.
A już od 17 lutego wystawę mogą podzi-
wiać mieszkańcy Kałuszyna, gdzie właśnie 
w tym dniu, w tamtejszym Domu Kultury, 
miał miejsce jej wernisaż.

Muzeum powstańcom
Styczeń to również oczywiście miesiąc 
kolejnej, tym razem okrągłej, rocznicy 
Powstania Styczniowego. Nieco w cieniu 
gorących sporów o historię i jej inter-
pretacje, rozpętanych przez polityków  
i publicystów z różnych opcji światopoglą-
dowych, odbyły się także lokalne uroczy-
stości podzielone na trzy główne segmen-
ty. O pierwszym z nich, czyli inaugurującej 
obchody Mszy św. w ko-
ściele NNMP z udziałem 
pocztów sztandarowych 
i przemaszerowaniu na 
cmentarz parafialny, 
można już było prze-
czytać na łamach MiMu. 
Dwa kolejne to oko-
licznościowe przedsta-
wienie w Gimnazjum 
Miejskim numer 3, ode-
grane przez uczniów 
tej szkoły, oraz ogólno-
polska premiera książ-
ki Bogusława Szwedo 
„Powstańcy Styczniowi 
odznaczeni Orderem 
VIRTUTI MILITARI”. Pro-
mujące ją spotkanie 

autorskie odbyło się w siedzibie Muzeum 
przy Okrzei 16.
 Bogusław Szwedo (ur. 1958) jest 
dziennikarzem, założycielem i prezesem 
Radia Leliwa – pierwszej i największej ko-
mercyjnej stacji radiowej w południowo-
wschodniej Polsce. Ma też za sobą preze-
surę w TVP oraz przewodnictwo w radzie 
nadzorczej tejże. A w dorobku pisarskim 
– ogromną ilość tekstów historycznych, 
których lwią część stanowią poprzednie 
tomy opowiadające o kawalerach VIRTUTI 
MILITARI.
 Jednym z bohaterów tej pio-
nierskiej publikacji, widocznym także na 
okładce, jest związany z ziemią mińską 
Feliks Pohoski. Na marginesie warto wspo-
mnieć, że dla uczczenia jego pamięci MZM 
wydało pocztówkę okolicznościową, a 
na willi przy Okrzei zawisł wielki banner 
z jego portretem, który pozostanie tam 
przez cały rok. Pohoski – ziemianin i filozof 
w jednym – po długich latach tułaczki na 
syberyjskim zesłaniu wrócił do Polski dzię-
ki staraniom narzeczonej. Początkowo za-
mieszkał w rodzinnym majątku Nowotrze-
by na Litwie Kowieńskiej, gdzie przebywał 
pod nadzorem policyjnym. Po jego utracie 
wskutek – jak enigmatycznie tłumaczy Bo-
gusław Szwedo – złego gospodarowania, 
został dzierżawcą majątku ziemskiego w 
okolicach Nowomińska.
 Zanim „Powstańcy…” na dobre 
ujrzeli światło dzienne, zostali zaprezen-
towani prezydentowi Bronisławowi Komo-
rowskiemu. Imprezę na Zamku Królewskim 
uświetniła swoją obecnością także wdo-
wa po prezydencie Ryszardzie Kaczorow-
skim. Miński wkład w publikację to przede 
wszystkim współudział w jej wydaniu tu-
tejszej oficyny Zbroja Wiktora Cygana. 
Drugim wydawcą jest Muzeum Historii Pol-
skiego Ruchu Ludowego z Warszawy.

Leszek Celej 
fot. z arch. MZM

Muzeum Ziemi Mińskiej 
w styczniu 2013
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tywnie podejść do tremy i wykonawstwa 
przed szerszą publicznością. 
 W programie koncertu mogliśmy 
usłyszeć utwory N. Zivkovica, A. Loinde-
xa, L. Beethovena, S. Gosseka, C. Barrata 
oraz J. S. Bacha. Zabrzmiały dźwięki in-
strumentów z grupy idiofonów( zaliczamy 
je do najstarszych narzędzi dźwiękowych, 
wydobycie dźwięku odbywa się tu poprzez 
uderzenie pałką w odpowiednio nastrojo-
ną sztabkę)-takich jak: ksylofon, vibrafon 
czy dzwonki. Zaprezentowały się również 
instrumenty membranowe .Wszystkie 
utwory zostały wykonane z towarzysze-
niem akompaniamentu fortepianowego.    

 Każdy z młodych wykonawców 
przed rozpoczęciem występu zapowia-
dał co wykona i na jakim instrumencie. 
Skupienie malujące się twarzach naj-
młodszych 7-letnich perkusistów, żeby 
zapamiętać kompozytora i tytuł utworu, 
wywołało mnóstwo uśmiechu oraz pozy-
tywnych wibracji wśród zgromadzonych 
słuchaczy. Wszyscy  uczestnicy koncertu 
otrzymali gromkie brawa, które będą na 
pewno motywować ich  do dalszej pracy  
i przygotowań kolejnych artystycznych wy-
zwań w drugim semestrze.  

KULTURA

MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA

Ferie zimowe już się zakończyły w ostat-
nich już województwach naszego kraju. 
Zanim jednak rozpoczęły się one w Miń-
sku - przywitane zostały przez perkusi-
stów Miejskiej Szkoły Artystycznej audy-
cją  klasy perkusji.

 Klasa perkusji powstała zaled-
wie pięć lat temu, więc zaliczyć ją można 
do najmłodszych instrumentalnych klas 
mińskiej szkoły muzycznej. Aktualnie li-
czy sobie 15 uczniów, którzy już od pierw-
szych zajęć zapoznają się z tajnikami gry 
na trzech instrumentach - dzwonkach, 
ksylofonie i werblu. W późniejszych la-

tach nauki każdy uczeń rozpoczyna rów-
nież grę na kotłach, vibrafonie oraz ze-
stawie perkusyjnym. 
 Czwartkowa audycja perkusyj-
na, która odbyła się pod koniec stycznia 
zwieńczyła półroczne wysiłki młodych 
perkusistów. Sala numer 9 w budynku 
MSA przy ulicy  Pięknej pękała w szwach 
goszcząc w swoich podwojach rodziców, 
uczniów i gości, którzy przyszli posłuchać 
młodych adeptów perkusyjnej sztuki. Wy-
jątkowo zaprezentowali się uczniowie 
klasy pierwszej, dla których występy sce-
niczne to ogromne wyzwanie, gdyż dopie-
ro od kilku miesięcy uczą się jak konstruk-

Perkusyjnie przed feriami

Jagoda Jabłonowska
fot. z arch. MSA
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Z IMPREZ MDK
KULTURA

28 stycznia – 8 lutego

 Tradycją Miejskiego Domu Kul-
tury stały się już zajęcia dla dzieci pod 
hasłem „Pojedynków z nudą”. Ich tego-
roczna zimowa edycja właśnie się za-
kończyła. W zajęciach uczestniczyło 45 
dzieci, które spędzały ferie w mieście. 
Odbywały się one od poniedziałku do 
piątku, przez 4 godziny dziennie. Każdy 
dzień został szczegółowo zaplanowany 
tak, aby walczyć z zimową nudą. Zaję-
cia zorganizowano z myślą o rozwijaniu 
umiejętności, zainteresowań oraz kre-
atywności uczestników. 
 W czasie dwutygodniowego po-
bytu w MDK dzieci m.in. dwukrotnie wy-
jechały do kina w Siedlcach. Obejrzały 
hitowe nowości - „Epokę lodowcową 4” 
oraz „Asterix i Obelix: W służbie Jej Kró-
lewskiej Mości”. Dzieci wprost nie mo-
gły doczekać się wyjścia do kręgielni w 
hotelu Partner. Najmłodsi nie tylko grali  
w kręgle, ale również w bilard. Instruk-
torzy MDK opiekujący się dziećmi podczas 
ferii w pałacu postarali się, aby ten czas 
był również kreatywny i rozwijający. 
 Dzieci uczestniczyły w grach 
planszowych, zabawach muzycznych 
i plastycznych. Dwukrotnie odwiedzi-
ły także salę zabaw „Wesoła planeta”. 
Atrakcją drugiego tygodnia bez wątpie-
nia był spektakl teatralny „Galimatias, 
czyli kop(s)miczna pomyłka”, po którym 
uczestnicy ferii w pałacu wzięli udział w 
warsztatach teatralnych. Wspólnie z ar-
tystami Teatru na Walizkach uczyły się 
kuglarskich i iluzjonistycznych sztuczek. 
Chodziły na szczudłach oraz kręciły w po-
wietrzy talerze. 
 Dzieci spotkały się także z po-
licjantem z KPP w Mińsku Mazowieckim 
podkomisarzem Danielem Niezdropą. 
Najmłodsi byli bardzo zainteresowani 
różnymi szczegółami policyjnej pracy, 
zwłaszcza związanymi z policyjnymi psa-
mi i szczegółami śledztw. Dzieci poje-
chały także do miejscowości Karolina, 
gdzie mogły w specjalnie przygotowanym 
pomieszczeniu biesiadować przy ognisku  
i piec kiełbaski. Ferie w pałacu zakończy-
ły się balem karnawałowym. Instruktorzy 
MDK zorganizowali dla dzieci m.in. kon-
kurs na najciekawszy taniec do popular-
nej piosenki. 

Agnieszka Boruta
instruktor MDK

Zimowe Pojedynki z Nudą
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Z IMPREZ MDK

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK

Karnawałowe zakończenie

 Dokładnie w ostatnią sobotę 
karnawału, 9 lutego, dzieci poże-
gnały go w Miejskim Domu Kultury. 
Atrakcji było co niemiara. Najpierw 
najmłodsi obejrzeli spektakl, klasykę 
gatunku – bajkę „Kopciuszek”. 
 Po niej dzieci przeistoczyły 
się w księżniczki, wróżki, piratów  
i spidermanów. Rozpoczął się bal 
karnawałowy. Artyści Teatru narwal 
z Białegostoku przygotowali dla ma-
luchów liczne zabawy, tańce i zada-
nia. Finałem balu było wypuszczenie 
mnóstwa balonów. 

Walentynkowa kompanija

 Mieszkańcy Mińska Mazo-
wieckiego w walentynkowy wieczór 
mogli przebierać w ofertach cieka-
wego spędzenia czasu. Jedną z propo-
zycji był zorganizowany w Miejskim 
Domu Kultury koncert „Poetycko  
o miłości”. 
 Piękne wiersze Bolesława 
Leśmiana, Krzysztofa Kamila Baczyń-
skiego, Leopolda Staffa czy Marii 
Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej mu-
zycznie zinterpretował zespół „Jakub 
i Kompanija Cała”, czyli Dorota Czer-
wińska - skrzypce, Ewa Szymańska-
Kopcińska - wiolonczela, Wojciech 
Kożuchowski - gitara solowa i wokal, 
Jakub Maguza – wokal i Cezary Woź-
nica - gitara basowa.

Beczka śmiechu z DNA

 Tradycją Miejskiego Domu 
Kultury stało się rozpoczynanie no-
wego roku kulturalnego występem 
kabaretu. Tym razem, 16 lutego na 
deskach MDK zaprezentował się Ka-
baret DNO z programem „Telepatia”. 
 Artyści zaskoczyli publicz-
ność wyszukanymi pomysłami i nie-
tuzinkowymi rozwiązaniami scenicz-
nymi, a przede wszystkim formą 
popartą rekwizytem, kostiumem oraz 
bogatą ścieżką dźwiękową. W pro-
gramie dało się zauważyć inspiracje 
nowymi zagadnieniami społecznymi. 
Filozofia kabaretu jest robienie ske-
czy oryginalnych, szalonych, niekiedy 
wymagających dużo pracy i zapału.
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

Nie, skądże, nie straszmy dzieci! Chociaż 
takie właśnie mrożące krew w żyłach ty-
tuły,  zaczerpnięte, w wolnym tłumacze-
niu, z książek legendarnej Agathy Christie 
pojawiają  się na stronach internetowych 
różnych bibliotek. 

 Zatem nie o samą zbrodnię czy 
przestępstwo  w bibliotece nam chodzi, 
a o osobę, która je rozwikła. Do tej pory 
nikt nam nie sygnalizował, że w styczniu 
lub w lutym przez korytarze i sale Biblio-
teki przemknął się niejaki Joe Alex, Wil-
liam Murdoch czy też słynna panna Marple, 
ale … przewinęło się natomiast mnóstwo 
znacznie młodszych, żeby nie powiedzieć 
małych „detektywów-amatorów”.  Czyż-
by przy Piłsudskiego 1a doszło do jakiegoś 
morderstwa? Nic z tych rzeczy! 
 Przez prawie dwa tygodnie  
( 28.01.-8.02.) w  Oddziale dla Dzieci trwa-
ły  „Detektywistyczne Ferie z Inspektorem 
Libro w roli głównej”.  Szybko wyjaśniło 
się, kim jest tajemniczy inspektor Libro. 
Libro to po łacinie książka, o czym wiele 
dzieci jeszcze nie wie. Natomiast mnóstwo 
dzieci zna świetną serię książek Martina 
Widmarka i Heleny Willis „Biuro Detekty-
wistyczne Lassego i Mai”, od lat goszczącej 
na liście bestsellerów literatury dziecięcej 
w   Szwecji. 
 Właśnie na podstawie przygód 
dwojga małych bohaterów serii Oddział 
dla Dzieci przygotował tegoroczne zaję-
cia dla dzieci, które po skończonych fe-
riach powinny być już doświadczonymi 
detektywami-amatorami!   Obowiązkowe 
wspólne czytanie kolejnych rozdziałów 
książek, zajęcia plastyczne z  Pracownią 
Peppo,  baaardzo specjalistyczna nauka 
rysowania  portretu pamięciowego pod 
fachowym okiem Michała Skrzyńskiego, 
warsztaty rzeźbienia w glinie w Pracowni 
Artystycznej Murillo, ( przecież detektyw 
musi umieć posługiwać się  różnymi tech-
nikami, no i wiedzieć co nieco ze sztuki! ),  
odczytywanie zaszyfrowanych  informacji, 
rozwiązywanie łamigłówek i zagadek ( roz-
wijanie logicznego, detektywistycznego 
myślenia) to tylko niektóre tematy zajęć 
w  bibliotecznym szkoleniu małych detek-
tywów. A od kogo mogli dowiedzieć  się, 
co można , a czego nie należy robić, nie 
tylko w detektywistycznej pracy, ale także 
w internecie, w drodze ze szkoły, w  domu, 
gdy nie ma rodziców i  w kontaktach z do-
rosłymi? Od policjantów oczywiście, którzy 
specjalnie odwiedzili Bibliotekę w ramach 

„Body in the library” 
czyli „Zbrodnia  w Bibliotece” ?
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

 „Halo, halo!  Tutaj ptasie radio(…). 
Proszę, niech każdy nastawi aparat (…)”!  
Oto ostatnie wieści:  rok 2013 jest rokiem 
Juliana Tuwima! To on wyczarował wierszem 
babcię, dziadka i wnuczka ciągnących rzep-
kę; on uruchomił słynną lokomotywę, wy-
ćwierkał  nasze ptasie radio, śnił z kotkiem  
o rzece mleka i szukał okularów z panem 
Hilarym!   Pana Tuwima nie ma z nami od 
60 lat, ale wciąż są jego wiersze i  barwne 
postaci. Ale, ale…czy  kotek był czarny czy 
biały? A ilu było grubasów? No i każdy z nas 
wyobraża je sobie ich inaczej.
 Wybierzmy jeden wiersz  Pana Ju-
liana i przenieśmy jego bohatera na papier!  
Dowolną techniką!   Narysujmy, namalujmy, 
wyklejmy!  A potem zanieśmy do Oddziału 
dla Dzieci na konkurs „Magiczny świat Julia-
na Tuwima” ( do 16 marca 2013). Kto wie, 
może wygrasz właśnie TY?  Więcej informacji 
na stronie www.mbpmm.pl i w Oddziale dla 
Dzieci, przy Piłsudskiego 1a!

ROK TUWIMA

zajęć prewencyjnych. Gośćmi specjalnymi 
były także trzy  policyjne psy patrolowo-
tropiące, które na szczęście nie musiały 
niczego i nikogo tropić, chociaż…?  Gdy-
by lubiły słodycze mogłyby znaleźć różne 
słodkości, które serwowano małym detek-
tywom na zakończenie ferii, na Detekto-
disco. Mogłyby również rozpoznać uczest-
ników balu, bo  niektórzy po malowaniu 
twarzy zdecydowanie zmienili image i stali 
się na przykład …kotami! 
 Zmęczeni detektywi mogli od-
począć na zajęciach wędkarskich lub na 
tradycyjnych już seansach filmowych.  
W „Miejskiej Kinotece Publicznej” także 
nie zabrakło ucieczek, pogoni i poszuki-
wań, z właściwym dla filmów dla dzieci 
happy endem: Spiderman dalej toczy swe 
nocne boje  ze złem, a zwierzaki z nowo-
jorskiego ZOO szczęśliwie wróciły z Mada-
gaskaru i ponownie ruszyły w trasę z cyr-
kową trupą.  
 W inną trasę, a raczej szlak, 
niemal nie do przebycia ruszyli jakiś czas 
temu trzej polscy studenci. Ruszyli śla-
dami słynnej ucieczki Witolda Glińskiego  
z sowieckiego łagru, opisanej w bestsel-
lerowej książce „Długi marsz”.  8000 ki-
lometrów piechotą, konno i na rowerach. 
Przez Jakucję, Mongolię, Pustynię Gobi  
i Tybet - przez dziki Wschód. I taki jest 
właśnie tytuł książki-relacji z tej wypra-
wy; książki,  którą 12 marca zaprezentuje 
nam jej  autor, Tomasz Grzywaczewski,  je-
den z uczestników Długiego Marszu 70 lat 
później. Czy wyjaśni też zagadkę, kto na-
prawdę był bohaterem tej niesamowitej, 
zapierającej dech w piersi historii? Czy na 
pewno Witold Gliński, czy może ktoś inny?  

Stendhal fotografii 
 „Powieść to jest zwierciadło prze-
chadzające się po gościńcu. To odbija lazur 
nieba, to błoto przydrożnej kałuży.” To jed-
no z najczęściej cytowanych zdań z książki 
„Czerwone i  czarne” Stendhala, wybitnego 
przedstawiciela  romantyzmu i prekursora 
realizmu. Jego styl pisarski,  jasny i pre-
cyzyjny w wyrażaniu myśli cechowała  nie-
zwykła trafność  w tworzeniu portretów 
psychologicznych bohaterów.   Ale co ma 
wspólnego francuski pisarz z Chrisem Nie-
denthalem, gościem lutowego spotkania 
przy Piłsudskiego 1a?  Otóż słuchając au-
tora książki „Zawód fotograf” , która uka-
zała się nakładem Wydawnictwa Marginesy  
i patrząc na wykonane przez niego zdjęcia 
można śmiało zaryzykować stwierdzenie: to 
Stendhal  fotografii reporterskiej. 
 Sam Niedenthal na to by raczej 
nie wpadł, zresztą jak na gwiazdę w swym 
zawodzie, autora prac, które trafiły na  
okładki takich magazynów jak Newsweek, 
Time czy Forbes jest na to zbyt skromny  
i naturalny.  
 Fotografia reporterska  to także 
zwierciadło przechadzające się po współ-
czesnych gościńcach i nie zmienił się ani  
lazur nieba, które odbija, ani błoto przy-
drożnych kałuży, choćby tylko w przenośni. 
To polskie gościńce zrobiły z Chrisa Nieden-
thala  fotografa poszukiwanego przez naj-
większe agencje świata. 
 Urodzony w Londynie,  w polskiej 
rodzinie do Polski przyjechał nie w poszu-
kiwaniu ciekawych tematów dla obiektywu 
lecz…za dziewczyną. Jednak szybko wsiąkł 
w polskie klimaty, które na dodatek stały się 
nie lada atrakcją dla zagranicznych agen-
cji. Koniec komunizmu, wybranie Karola 
Wojtyły na papieża, stan wojenny w Polsce, 
Okrągły Stół, przemiany polityczne i spo-
łeczne. Reporterskie zdjęcia z niezwykłych   
wydarzeń i portrety zwykłych ludzi. Zdję-

cia robione z ukrycia, z duszą na ramieniu,  
jak to najsłynniejsze, „Czas Apokalipsy”  
z czołgiem na tle kina „Moskwa”  i tytułem 
filmu Coppoli, i  w pełnym słońcu (wizyta 
Jana Pawła II na Wybrzeżu).  Cenne negaty-
wy przemycane przez przypadkowych „ku-
rierów” i dziesiątki, setki fotografii z życia 
chwytanego na gorąco, jak ta z ośnieżonym 
Fiatem 126p  i koniem przykrytym derką na 
tle starej krakowskiej bramy z odrapanym 
szyldem „Biblioteka Miejska”. 
 Tu liczy się nie tylko technika, 
warsztat i doskonały sprzęt. Tu pierwsze 
skrzypce grają oczy i ten szczególny zmysł, 
który pozwala uchwycić w mgnieniu migaw-
ki to, co nieuchwytne, a dla innych zazwy-
czaj niezauważalne.   
 Ale o tym Chris Niedenthal w Sali 
przy Piłsudskiego 1a nie mówił. Opowiadał   
o okolicznościach powstania prezentowa-
nych fotografii,  o strachu, zmęczeniu, 
cierpliwości. O niezwykłych przypadkach 
znajdowania się we właściwym czasie we 
właściwym miejscu. Ale czy to były napraw-
dę przypadki?     
 Ponoć Maria Callas powiedziała 
kiedyś, że przeznaczenie to osobowość plus 
okoliczności. Na okoliczności natrafia się 
chodząc po współczesnych gościńcach życia. 
Osobowość trzeba mieć.   By uchwycić za-
równo lazur nieba jak i błoto przydrożnej ka-
łuży. I tę stendhalowską osobowość ma wła-
śnie Chris Niedenthal. Z aparatem w dłoni  
czy bez. I dlatego 19 lutego Sala Konferen-
cyjna Biblioteki  była wypełniona po brzegi.   
I dlatego co chwila błyskało wyjątkowo 
dużo fleszy. Może był wśród nich jakiś Nie-
denthal jutra? 
19 lutego 2103. Promocja książki „Zawód fo-
tograf” (Wydawnictwo Marginesy) i spotkanie  
z autorem , wybitnym fotografem europejskim 
Ch r i s em 

Elżbieta Sieradzińska
fot. z arch. MBP
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Tegoroczne ferie z Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji należy zaliczyć do 
bardzo udanych. 
 W ramach akcji „Ferie z MOSiR 
2013” pracownicy Ośrodka przygotowali 
mnóstwo atrakcji dla dzieci i młodzieży. 
Niesłabnącym zainteresowaniem cieszyła 
się „Nieodpłatna, feryjna szkółka pływac-
ka”. Podczas godzinnych zajęć od ponie-
działku do soboty dzieci doskonaliły swo-
je umiejętności pod okiem instruktora. 
 Kolejną atrakcją dla milusiń-
skich były konkurencje sportowo-rekre-
acyjne na lodowisku. Zajęcia odbywały 
się w wtorki i czwartki w dwóch blokach 
(12:00-14:00 i 15:00-18:00) oraz w środy 
w godz. 15:00-18:00 i polegały na pokona-
niu 4 prostych konkurencji na czas. Pod-
czas ferii w  zawodach wzięło udział ok. 
200 miłośników jazdy na łyżwach ze szkół 
podstawowych oraz gimnazjalnych. Na 
szczególną uwagę zasługują Kasia Tkacz, 
Martynka Jędrzejczyk, Rafał Padzik oraz 
Mateusz Zagórski. Dzieci brały udział w 
każdym spotkaniu i uzyskali największą 
liczbę punktów, za co zostali nagrodze-
ni pucharami i nagrodami rzeczowymi, 
natomiast wszyscy uczestnicy opuszczali 
taflę lodowiska przy ul. Wyszyńskiego 56 
z medalem i słodkim upominkiem. 
 W ramach akcji feryjnej, MOSiR 
był również organizatorem: 
• zajęć świetlicowych, które odbywały się 
w sali przy ul. Sportowej 1.  Dzieci spoty-
kały się trzy razy w tygodniu (poniedział-
ki, środy i piątki) w godz. 10:00-15:00 
realizując przygotowany program gier 

i zabaw. Codziennie pracownicy MOSiR 
nagradzali najlepszych zawodników sło-
dyczami. Dzieci, poza zorganizowanymi 
zajęciami, miały do dyspozycji różnego 
rodzaju  sprzęt sportowy, gry planszo-
we, konsolę Xbox, play stadion2, stół do 
ping-ponga, piłkarzyki, darta oraz wiele 
innych;
• także „Grand Prix w Tenisa Stołowego”, 
które przyciągnęło wielu sympatyków 
sportów rakietowych. Zajęcia odbywały 
się w poniedziałki i środy w godz. 13:00-
17:00 w sali gimnastycznej SP nr 2 w Miń-
sku Mazowieckim. Za swoją rywalizację 
uczestnicy zostali nagrodzoni słodkimi 
upominkami.

FERIE Z MOSIR

W dniu 17 lutego 2013 o godz. 15:30 na 
Lodowisku Miejskim przy ul. Wyszyńskie-
go 56, w rytm miłosnej muzyki, po raz 4 
odbyły się „Walentynki na lodzie”. 

Do zabawy zgłosiło się osiem par, które  
w 4 konkurencjach udowodniły, że liczy się 
nie tylko rywalizacja, ale również dobra 
zabawa.  W to romantyczne popołudnie 
pracownicy MOSiR przygotowali 4konku-
rencje na czas: slalom kelnera z kwia-
tami/sercem, jazda na sankach, slalom  
„z zamkniętymi” oczami, slalom z dmu-
chaniem balona i jedzeniem słodyczy- 
które  okazały się one nie lada wyzwa-
niem dla uczestników zabawy. 

Wszyscy zostali nagrodzeni walentynko-
wymi gadżetami w postaci słodkości, kub-
ków/filiżanek, pluszaków, świeczek, bre-
loczków itp. natomiast Pani Ewa Kielak  
i  Pan Dawid Mandziewski „wyślizgali 
sobie” romantyczną kolację dla dwojga  
w Restauracji LaBella. Dziękujemy 
wszystkim parom, które wzięły udział w 

naszej zabawie za wspaniałą atmosferę  
i zaangażowanie. Zapraszamy za rok!

Agata Szuba
fot z arch. MOSIR

Walentynki na lodzie!

 Dodatkowo, na zakończenie ferii 
10 lutego 2013 na miejskiej pływalni MO-
SiR nieodpłatnie udostępnili kulę zorbin-
gową, która przyciągnęła mnóstwo dzieci 
zapewniając świetną zabawę.
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 Na kolejną edycję turnieju, roz-
grywanego corocznie w hali sportowej 
Szkoły Podstawowej im. Gen. J.Bema w 
Rudzie zjechało 80 zawodników z 8 klubów,  
w tym z Ostrołęki, Kobyłki, Warszawy, 
Mińska Mazowieckiego, Jakubowa. Go-
spodarzem i organizatorem zawodów był 
Adam Żukowski prowadzący na co dzień 
Klub Sportowy JU JITSU w Rudzie.
 

Nasz powiat, poza teamem gospodarzy - 
JU JITSU RUDA reprezentowały: Klub Wal-
ki Grappler – pod wodzą Marcina Frankie-
wicza, klub Judo Kontra – trenera Michała 
Wiącka i UKS Atemi – Jakubów, trenera 
Lecha Pskieta.
 Najwyżej w kategorii drużyno-
wej z naszych reprezentantów uplasował 
się klub JU JITSU z Rudy, który zajął 2 
miejsce, tuż za nim na 3 miejscu z nie-
wielką różnicą punktów znalazł się Klub 
Walki Grappler. Na pochwałę zasługują 
wszyscy zawodnicy walczący o prestiż 
naszego powiatu, a do jego podniesienia 
znacząco przyczynili się nw. medaliści 
rozgrywanych konkurencji w swoich kate-
goriach:
Złoto :
Zdzisław Raubo,  Adam Żukowski, Rafał 
Woźnica, Tomasz Owsianko, Natasza Żu-
kowska, Joanna Westerlich, Emil Adam-
kiewicz (JU JITSU RUDA)
Tomasz Sternicki (Judo Kontra) Marcin 
Frankiewicz, Marcin Gałazka dwa złota, 

Katarzyna Kulma – dwa złota, Wojciech 
Piekut, Łukasz Kosiorek, Adrian Kopcin-
ski, Andrzej Frankiewicz junior – wszyscy 
klub walki grappler.
Srebro:
Marcin Polak, Mikołaj Jagliński, Maciej 
Jagliński, Adrian Konieczny, Lena Jac-
kowicz, Julia Krasucka, Sebastian Linde  
(JU JITSU RUDA), Michał Wiącek (Judo 
Kontra), Patrycja Gryz (UKS ATEMI JAKU-
BÓW), Radosław Makowski -  dwa srebne, 
Andrzej Frankiewicz, Łukasz Kosiorek, 
Adrian Kopcinski, Bartosz Raczynski – 
wszyscy klub walki Grappler.
 Brąz:
Juliusz Żukowski, Mateusz Pióro, Jakub 
Raubo, Michał Pióro, Adam Owsianko, 
Kacper Górecki (JU JITSU RUDA) Kuba 
Kuc, Tomasz Milecuch  dwa brązowe – 
klub walki grappler.
 Zawody były rozgrywane  
w dwóch konkurencjach, w których jed-
na polegała na zdobywaniu punktów za 
rzuty, pozycje i trzymania, a w starszej 
grupie od 13 lat walkę zakończyć można 
było dodatkowo przez zmuszenie prze-
ciwnika do poddania się – dźwignią na 
stawy rąk, nóg lub duszeniem. W drugiej 
konkurencji, przewidzianej wyłącznie dla 
zawodników powyżej 17 lat, walki toczo-
no do momentu poddania się przeciwnika 
wskutek dźwigni lub duszenia w regula-
minowym czasie walki lub przez zdobycie 
punktu przewagi w dogrywce (za rzut, 
techniki parterowe – trzymania, przeto-
czenia). We wszystkich formułach stoczo-
no łącznie 76 walk.

 M. Frankiewicz
fot. z arch. KS JUDO KONTRA

IV Otwarty Turniej Ju Jitsu Ne Waza Ziemi Mińskiej 
– Ruda 16.02.2013
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 Z dniem 1 września 2012 roku przy 
akceptacji Burmistrza Miasta oraz 
współpracy z MKS  „Olimp” i  MOSiR   
w Gimnazjum Miejskim nr 1 im. Gen. 
Władysława Andersa w Mińsku Mazo-
wieckim utworzono klasę sportową  
o specjalności piłka siatkowa – dziew-
częta i piłka nożna – chłopcy.

Ponieważ szkoła dysponuje odpowiednią 
bazą treningową, sprzętem sportowym, 
przyjęto ukierunkowany program szko-
lenia sportowego, mający na celu ujaw-
nienie predyspozycji i uzdolnień uczniów 
w/w dyscyplinach sportu. Za zgodą Bur-
mistrza Miasta ustalono obowiązkowy 
wymiar godzin zajęć sportowych, który 
wynosi 10 godzin tygodniowo. W ramach 
tych godzin realizowane są obowiązkowe              
zajęcia wychowania fizycznego (4 godz./
tydz.) przewidziane w ramowym 
planie nauczania dla gimnazjum i 
równolegle program szkolenia spor-
towego (6 godz./tydz.). Autorami i 
realizatorami programu szkolenia 
dla  tej klasy są nauczyciele wycho-
wania fizycznego z kwalifikacjami 
trenerskimi: piłka siatkowa dziew-
cząt  - p. Adam Cichoń,  piłka nożna 
chłopców – p. Robert Stelmach.

Dyrekcja szkoły i kadra pedagogicz-
na stworzyła uczniom klasy spor-
towej najlepsze warunki umożli-
wiające łączenie zajęć sportowych 
z realizacją zajęć dydaktycznych. 
Uczniowie tej klasy w klasyfikacji 
semestralnej ulokowali się na dru-
gim miejscu w szkole pod względem 
średniej ocen (w GM1 jest 9 oddzia-
łów).

Gimnazjum Miejskie nr 1 zosta-
ło zakwalifikowane do Siatkar-
skich Ośrodków Szkolnych or-

ganizowanych przez Polski Związek 
Piłki Siatkowej w ramach „Programu 
upowszechniania sportu wśród dzieci  
i młodzieży w zakresie piłki siatkowej” 
Ministerstwa Sportu i Turystyki. Założenia 
Programu SOS opierają się na szkoleniu 
młodych pokoleń siatkarskich zaczyna-
jących od podstaw na poziomie gimna-
zjalnym. Udział naszych gimnazjalistek 
w Siatkarskim Ośrodku Szkolnym stwarza 
szansę kontynuowania edukacji siatkar-
skiej w Szkołach Mistrzostwa Sportowe-
go. PZPS w ramach programu przekazał 
szkole sprzęt sportowy o wartości ponad 
40.000 zł przeznaczony na prowadzenie 
zajęć siatkarskich oraz sprawnościowych 
oraz dla każdego SOS zatrudniono lekarza 
i fizjoterapeutę, którzy sprawują opiekę 
medyczną nad uczennicami.

Klasa  sportowa w Gimnazjum Miejskim nr 1
Zarówno dziewczęta, jak i chłop-
cy uczestniczą w różnych za-
wodach i turniejach, osiągając 
bardzo dobre wyniki sportowe.  
Z myślą o naszej klasie sportowej 
przy nieocenionej pomocy Rodzi-
ców, nauczyciele zorganizowali 
wiele imprez sportowych m.in. 
Turniej Piłki Siatkowej Dziewcząt  
z Siatkarskiego Ośrodka Szkolnego, 
jesienny i zimowy Halowy Turniej 
Piłki Nożnej dla chłopców rocznik 
1999.

Gimnazjum Miejskie nr 1 wzięło 
na siebie odpowiedzialność pro-
wadzenia klasy sportowej na rzecz 
stworzenia uzdolnionej młodzieży 
właściwych warunków do rozwija-
nia swoich talentów i pasji, a także 
zdobywania wiedzy i umiejętności 
niezbędnych do nauki w gimnazjum. 
Dobre wyniki dydaktyczne uczniów, 

ich pierwsze sukcesy sportowe i pozytyw-
na współpraca z Rodzicami potwierdzają, 
iż podjęta inicjatywa przekłada się na re-
alne korzyści dla naszych gimnazjalistów. 
Liczymy też na wzrost zainteresowania 
uprawianiem piłki siatkowej i nożnej  
w Mińsku Mazowieckim.

Więcej informacji na temat klasy sporto-
wej oraz oferty edukacyjnej na rok szkol-
ny 2013/2014 można znaleźć na stronie 
internetowej szkoły: 
www.gm1minskmazowiecki.szkolna-
strona.pl
 

Iwona Dróżdż
wicedyrektor ZSM nr 1
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Turniej o Puchar Burmistrza Miasta 
Marcina Jakubowskiego Mińsk Maz 
Cup 2013 24.02.2013 (niedziela) Hala 
Sportowa Zespołu Szkół Miejskich nr 1 
w Mińsku Mazowieckim im.  Generała 
Władysława Andersa.

 Za nami pierwsza edycja Tur-
nieju Mińsk Maz Cup 2013 o Puchar Bur-
mistrza Miasta Marcina Jakubowskiego.  
Nowa sala Kopernika, współpraca z  Mia-
stem Mińsk Mazowiecki, zaangażowanie 
rodziców, silne drużyny to gwarantowało 
wiele emocji i mecze na wysoki poziomie.
 W turnieju wystąpiło 10 drużyn, 
5 z nich to przedstawiciele ligi mazo-
wieckiej: Kosa Konstancin, Varsovia War-
szawa, UKS Błyskawica Warszawa, Orły 
Zielonka i Dragon Bielany. 4 drużyny to 
przedstawiciele ligi siedleckiej: Pogoń 
Siedlce, Victoria Kałuszyn, UKS Dąbrów-
ka Mińsk Mazowiecki I, UKS Dąbrówka II 
i jeden przedstawiciel ligi radomskiej: 
Legion Radom. Każda z drużyn rozegra-
ła 84minuty. Turniej obfitował w wiele 
emocji, ciekawej gry, ładnych bramek  
i czystej rywalizacji.
 Pierwsza drużyna UKS Dąbrówka 
Mińsk Mazowiecki nie miała sobie rów-
nych i odniosła zwycięstwo w turnieju 
Mińsk Maz CUP 2013 - Turniej o Puchar 
Burmistrza Miasta Marcina Jaku-
bowskiego. W turnieju Dąbrówka 
zostawiła za sobą renomowane 
marki i świetne drużyny zajmują-
ce czołowe lokaty w swoich gru-
pach ligowych! Warto odnotować, 
że mińszczanie wygrali wszystkie 
spotkania zarówno grupowe, jak  
i finałowe.

UKS Dąbrówka pokonała kolejno :
1. Pogoń Siedlce 1:0
2. Legion Radom 4:1
3. Błyskawica Warszawa 2:1
4. Kosa Konstancin 1:0
5. Victoria Kałuszyn 2:1
6. Orły Zielonka 2:0
7. I w finale Kosa Konstancin 1:0

UKS „Dąbrówka” Mińsk Mazowiecki I wy-
stąpiła w składzie
1. Sikorski Jakub – kapitan
2. Sobolewski Jakub
3. Parol Maciej
4. Flis Igor
5. Mazanka Dawid – król strzelców
6. Osica Paweł
7. Malka Antoni
8. Gliwiński Olek
9. Sokołowski Patryk

UKS „Dąbrówka” Mińsk Mazowiecki II
1. Lipiński Adrian – kapitan
2. Skrzydlewski Adrian
3. Górski Miłosz
4. Rozbiewski Michał
5. Szelest Kamil
6. Krupieńczyk Daniel
7. Gogol Bartek
8. Klukowski Wojtek
9. Przedlacki Maks
10. Wronikowski Kamil

 Druga drużyna UKS Dąbrówka 
Mińsk Mazowiecki po bardzo ambitnej 
grze zajęła dobre VII miejsce.
 Ponadto warto odnotować, że 
Dawid Mazanka zdobywając 6 bramek 
zwyciężył w kategorii najlepszy strzelec 
turnieju.

 Statuetki dla najlepszego bram-
karza oraz najlepszego zawodnika zgar-
nęli reprezentanci Dragona Bielany - 
odpowiednio Albert Strama i Sebastian 
Pedynowski - gratulujemy!
Serdeczne podziękowanie:
- dla wszystkich drużyn za sportową ry-
walizację i świetną grę,
- dla trenerów za rozsądne mobilizowa-
nie swoich zawodników,
- dla rodziców pomagających przy orga-
nizacji zawodów za pełen profesjonalizm  
i mega-zaangażowanie,
- dla Pana Tomasza Ciechańskiego Dyrek-
tora ZSM nr 1 w Mińsku mazowieckim
- wszystkim mamom za upieczone ciast  
i dbanie o ład i porządek podczas imprezy,
- dla wszystkich tatusiów za dopilnowa-
nie spraw organizacyjnych związanych  
z przygotowaniem sali itp ;),
- dla kibiców za fenomenalne kibicowa-
nie,
- dla sędziów za uczciwe i uważne prowa-
dzenie rozgrywek,
- dla Pani Sobolewskiej za ratowanie kon-
tuzjowanych zawodników,
- dla Pana Marcina Malki za prowadzenie 
zawodów i trzymanie nerwów na wodzy 
nawet w najbardziej nerwowych sytu-
acjach,
- dla Pani Moniki Sokołowskiej za opano-
wanie sklepiku/obiadów i innych kwestii 
finansowych,
- dla Miasta Mińsk Mazowiecki i Burmi-
strza za ufundowanie nagród i upomin-
ków i pomoc w organizacji.
- dla firmy PARTNER która wspiera naszą 
drużynę i również przygotowała nagrody 
dla zawodników,
- dla mediów za przybycie, filmowanie, 
fotografowanie i miejmy nadzieję pozy-
tywne opisanie naszych zawodów ;),
- ale oczywiście największe dla naszych 
małych/wielkich bohaterów - zawodni-
ków Dąbrówki!

Dominik Jarzębski 
fot. z arch. UM

Turniej piłkarski o Puchar Burmistrza Miasta 
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W dniu 19 stycznia w Miejskim Domu 
Kultury w Mińsku Mazowieckim odbył 
się pierwszy turniej z cyklu Grand Prix 
Mazowsza w warcabach w którym udział 
wzięło 94 warcabistów (w tym 60 dzieci 
do lat 13) m. in. z Warszawy, Mińska Ma-
zowieckiego, Marek, Błonia czy Łukowa. 
Turniej przeprowadzono w dwóch kate-
goriach wiekowych: do lat 13 i powyżej 
lat 13 a następnie wyłoniono najlepszych  
w poszczególnych klasyfikacjach:

do lat 10:
1. Broma Jakub - Struga Marki
2. Sidor Ignacy - Olymp Błonie
3. Pióro Michał - Mazovia Mińsk Mazo-
wiecki
 do lat 13:
1. Banaszek Martin - Struga Marki
2. Stacewicz Jakub - Olymp Błonie
3. Moczulska Ludwika - Struga Marki
 do lat 16:
1. Stańczuk Mateusz - Olymp Błonie
2. Nadulny Adrian - Olymp Błonie
3. Królak Bartłomiej - Mazovia Mińsk Ma-
zowiecki
 kat. open:
1. Dudkiewicz Karol - Olymp Błonie
2. Sadowska Natalia - Mazovia Mińsk Ma-
zowiecki
3. Socha Bartosz - Zuch Rychlik

Organizatorami turnieju były Mazowiec-
ki Okręgowy Związek Warcabowy, Miej-
ski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim  
i klub MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki.

Zawodników z podium nagrodzono pa-
miątkowymi medalami oraz książkami 
warcabowymi.

fot. Paweł Suchecki 
Łukasz Kosobudzki  

WARCABY w MDK

 W pierwszych zawodach w roku 
2013 judocy z Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Judo KONTRA w Mińsku Mazo-
wieckim zaprezentowali wspaniałą formę  
i umiejętności zdobywając 10 medali w 
IX Międzynarodowym Turnieju Judo w Ła-
zach, gmina Lesznowola, który odbył się 
16-17 lutego. 
 Nasz Klub reprezentowało 7 
dziewcząt i 15 chłopców w kategoriach: 
młodzik - rocznik 1999-2000; dzieci - rocz-
nik 2001-2002; dzieci młodsze - 2003-
2004.
 W kategorii młodzik złoty me-
dal zdobyła Katarzyna Przyczyna w wa-
dze 44kg. Brązowy medal - Daria Zaperta 
w wadze 63kg.  W kategorii dzieci złote 
medale zdobyli: Franek Zieliński w wadze 
36kg, Adrian Lema w wadze 50kg. Brązo-

wy medal zdobyła Aleksandra Polkowska w 
wadze 30kg.
 W kategorii dzieci młodszych 
srebrny medal zdobył Krystian Adamczyk 
w wadze 33kg.
 Brązowe medale zdobyli: Anna 
Wójcik w wadze 31kg, Jagoda Zawadzka 
w wadze 31kg, Weronika Świniarska w wa-
dze 33kg i Witold Cieślik w wadze 46kg.
 Piąte miejsca zajęli: Paweł Zaj-
del, Dominika Adamczyk, Krystian Redzik.
 Siódme miejsca zdobyli: Ceza-
ry Padzik, Marcin Ciechański, Aleksander 
Wiącek. 
 Opiekę nad grupą zawodników 
sprawował trener Zdzisław Wiącek, który 
przygotował dzieci do w/w zawodów.

Zdzisław Wiącek

10 medali Judo Kontra 
w IX Międzynarodowym Turnieju Judo


