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Słowem wstępu

Drodzy Mińszczanie.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

 Jaki może być lepszy prezent na Dzień Edu-
kacji Narodowej niż oddanie do użytku nowego kom-
pleksu edukacyjno sportowego? Patrząc na rozwój in-
frastruktury szkolnej w naszym mieście, można śmiało 
powiedzieć, że w Mińsku Mazowieckim nastały tłuste 
lata dla Oświaty. W ciągu ostatniego roku, w miejskich 
szkołach nastąpiło bardzo wiele korzystnych zmian. 
Rozpoczęliśmy otrzymaniem certyfikatu Samorządowy 
Lider Edukacji 2011-2012. Wyróżnienie to podkreśliło 
dotychczasowe zaangażowanie samorządu miejskiego 
w funkcjonowanie Oświaty. Na uroczystej gali w Colle-
gium Novum Uniwersytetu Jagiellońskiego Mińsk Mazo-
wiecki stawiany był jako przykład celnych inwestycji oświatowych i właściwe-
go wykorzystania środków unijnych w prowadzonych przez miasto programach 
edukacyjnych. 

Z przekąsem można powiedzieć, że mińska oświata idzie pod prąd, bo gdy 
w całym kraju zamykane są szkoły, my podjęliśmy decyzję o utworzeniu nowej 
placówki. Dzięki Szkole podstawowej nr 4 odblokowaliśmy przepełnioną Dą-
brówkę  oraz przygotowaliśmy się do obowiązkowego przyjęcia sześciolatków 
do klas pierwszych. Organizacja nowej podstawówki była nie lada wyzwaniem, 
jednak odpowiednie przygotowanie, wzorowa wręcz współpraca dyrektorów  
i nauczycieli  z zespołem oświaty, a przede wszystkim zaufanie jakim obdarzy-
li nas rodzice pierwszoklasistów, pozwoliły już trzeciego września cieszyć się  
z sukcesu podczas inauguracji nowego roku szkolnego. 

Idziemy więc trochę pod prąd, ale i z duchem czasu, wystarczył niecały 
rok aby w mińskich szkołach zagościł na dobre dziennik elektroniczny, a wraz 
z nim ponad setka zestawów komputerowych zakupionych z budżetu miasta na 
rzecz jednostek oświatowych. Odwiedzając amerykańskie szkoły w siostrzanym 
mieście  Lacey, z zazdrością patrzyłem na tablice interaktywne, w które wypo-
sażone były wszystkie sale lekcyjne. Takie wyposażenie pozwala prowadzić za-
jęcia w zupełnie inny sposób, bardziej obrazowy, atrakcyjniejszy dla uczniów. 
W naszych szkołach jest już 18 takich urządzeń, a będzie ich przybywało, i to 
nie tylko w szkołach.  Pierwsza tablica interaktywna trafiła też do pierwszego 
z miejskich przedszkoli. W tym miejscu nie mogę nie wspomnieć  o elektronicz-
nym naborze do przedszkoli, który zrewolucjonizował dotychczasowe zasady 
upraszczając życie rodzicom i dyrektorom.  

Dla najmłodszych zbudowaliśmy największy i najładniejszy w powiecie plac 
zabaw w parku miejskim, podjęliśmy też decyzję o wykonaniu projektu budowy 
nowego przedszkola miejskiego, na miejscu dotychczasowej piątki. 

Przechodząc do szkolnych inwestycji powiem o tych największych. Nie-
dawno dobiegł końca długo oczekiwany remont kuchni i stołówki w Dąbrówce.  
Co prawda, do historii przeszło gotowanie  posiłków na legendarnej kuchni wę-
glowej to jednak ani Panie kucharki, ani uczniowie za opalaną węglem kuchnią 
łez nie wylewają. 

Najważniejsza i największa inwestycja oświatowa ostatnich 3 lat to sala 
sportowa w Zespole Szkół Miejskich Nr 1. Każdy, kto miał sposobność bywać  
w starym Koperniku, wiedział jak bardzo potrzebny był mu remont i to remont 
generalny. Wszyscy natomiast zdawali sobie sprawę jak bardzo w naszym mie-
ście potrzebna jest hala sportowa z widownią i odpowiednim zapleczem. Decy-
zja o rozpoczęciu rozbudowy była trudna zarówno dla ówczesnego burmistrza, 
jak i dla Rady Miasta, zdominowała ona miejskie przedsięwzięcia, będąc naj-
kosztowniejszą i największą inwestycją oświatową ostatnich lat. Dziś widząc 
efekty tych decyzji można śmiało powiedzieć, że były one ze wszechmiar słusz-
ne. Oczywiście jak każda duża inwestycja, tak i ta wymagała setek godzin spo-
tkań, uzgodnień, podejmowania trudnych decyzji.  

Jeszcze przed oddaniem hali do użytku zdecydowaliśmy o utworzeniu  
w szkole pierwszej w Mińsku Mazowieckim klasy sportowej. Niedawno odbył się 
w niej pierwszy turniej koszykówki o puchar Burmistrza Miasta. 20 X rozegrane 
tam zostaną mistrzostwa Polski i Puchar Polski w fitness i kulturystyce. Jak wi-
dać hala już żyje i będzie w pełni wykorzystywana przez uczniów, organizacje 
pozarządowe, kluby sportowe. Będzie służyła nam wszystkim.

To jeszcze nie koniec inwestycji oświatowych w naszym mieście, teraz czas 
na budowę  sali koncertowej i rozbudowę Miejskiej Szkoły Artystycznej, a na-
stępną w kolejce sala gimnastyczna przy Gimnazjum Miejskim nr 2. 
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We wtorek, 17 września 2012 roku,  
w siedzibie Mińskiego Klubu Sportowego 
TAEKWON – DO przy ulicy Dąbrówki, mia-
ła miejsce inauguracja kursu samoobrony 
dla kobiet pod nazwą „Bezpieczna i ak-
tywna kobieta”.

Trzymiesięczne, bezpłatne, zajęcia dla 
mińszczanek realizowane będą w ramach 
zadania publicznego „Porządek i bezpie-
czeństwo publiczne”.

W inauguracji kursu, oprócz czterdziestu 
kursantek obecni byli także instruktorzy, 
którzy będą prowadzili z mińszczankami 
zajęcia zarówno praktyczne jak i teore-
tyczne - psycholog z Poradni Psycholo-
giczno Pedagogicznej pani Maria Albreh-
cińska – Oleksiuk oraz nadkomisarz Piotr 
Wojda i podkomisarz Daniel Niezdropa 
z Komendy Powiatowej Policji. Repre-
zentantem władz miejskich był zastępca 
Burmistrza Miasta pan Krzysztof Michalik 
oraz pan Andrzej Ryszawa, natomiast go-
spodarzy reprezentowali prezes Mińskie-
go Klubu Sportowego TAEKWON-DO pani 
Marta Łuniewska, trener Jacek Łuniew-
ski, Marcin Widerski oraz Igor Koczyrkie-
wicz. Obowiązki służbowe nie pozwoliły 
na przybycie pani Katarzynie Szubińskiej 
– Witek, która będzie prowadzić zajęcia  
z udzielania pierwszej pomocy.

Kurs będzie podzielony na panele tema-
tyczne stanowiące całościowy systemem 
nauki obrony przed wszelkimi formami 
przemocy. Obejmuje on zarówno zajęcia 
z psychologii, prawa oraz ratownictwa 
medycznego jak i praktyczną naukę sku-
tecznych metod samoobrony przeznaczo-
nych dla każdej kobiety, niezależnie od 
warunków fizycznych.

Celem kursu jest zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa kobiet, wskazanie wzor-
ców postępowania w sytuacji zagrożenia 
zdrowia i życia, przekazanie praktycznej 
wiedzy, która może okazać się przydat-
na w sytuacjach niebezpiecznych oraz 
zachęcenie do aktywnego trybu życia 
poprzez zainteresowanie zajęciami spor-
towymi.

„Poczucie bezpieczeństwa mężczyzn  
i kobiet znacznie się od siebie różni. Pa-
nuje ogólne przeświadczenie, że kobieta 
jest łatwiejszym celem ataku, że stawia 
mniejszy opór i nie jest w stanie skutecz-
nie się obronić. Nasz klub wychodząc na-
przeciw stereotypom i posiadając wiedzę 
w tym zakresie, chce za pośrednictwem 
tego kursu przygotować kobiety psychicz-
nie i fizycznie do tego, że są w stanie 
radykalnie zmniejszyć ryzyko napadu lub 

utraty zdrowia czy życia, podczas niespo-
dziewanego ataku w różnych sytuacjach” 
– stwierdził w podsumowaniu Igor Koczyr-
kiewicz.

Kurs organizowany jest przez Miński Klub 
Sportowy TAEKWON – DO we współpracy 
z Burmistrzem Miasta Mińsk Mazowiecki 
oraz Komendą Powiatową Policji. Jest to 
pierwszy tego typu kurs w naszym mie-
ście. Zainteresowanie nim mińszczanek 
przeszło najśmielsze oczekiwania organi-
zatorów. Ilość chętnych pań na uczestnic-
two w zajęciach przekroczyła ponad dwu-
krotnie  dostępną liczbę miejsc. Pozwala 
to mieć nadzieję, co podkreślił w swoim 
przemówieniu wiceburmistrz Krzysztof 
Michalik, na kontynuowanie tego przed-
sięwzięcia także w przyszłym roku.

Igor Koczyrkiewicz
fot. z arch. UM

„Bezpieczna i aktywna kobieta” 
– inauguracja kursu samoobrony dla kobiet

Pachnące chlebem stoły, domowe kulinar-
ne dodatki, regionalne ozdoby, barwne 
stroje, wianki z kłosami oraz ludowe tań-
ce z przytupem i strofy miłości do ziemi 
przywieźli uczestnicy sobotniego, ósmego 
Festiwalu Chleba. A zgromadziła się ich 
na Starym Rynku rekordowa liczba 32 ze-
społów ludowych, 20 śpiewaczek i śpie-
waków, 19 twórców stołów chlebowych 
i kilkunastu zwykłych rękodzielników.  
W sumie ponad pół tysiąca samych arty-
stów i dziesięciokrotnie więcej fanów na-
szej rewii folkloru i darów ziemi.

Nagrody, zdjęcia i film z festiwalu po-
kazujemy na www.co-slychac.pl i w ty-
godniku Co słychać? nr 38/781 z winietą 
na 23 września 2012 roku. Do zobaczenia  
w drugą sobotę września 2013 roku na 
mińskim Starym Rynku.  

J.Z. Piątkowski

VIII Festiwal Chleba



5MIM październik 2012 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
Z ŻYCIA MIASTA

28 września 2012r. w Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. Dąbrówki miało miejsce uroczy-
ste otwarcie wyremontowanej stołówki. 
Po dwumiesięcznej przerwie dzieci będą 
mogły jeść posiłki w przebudowanej i no-
woczesnej stołówce. 

Na zlecenie Miasta wykonany został ka-
pitalny remont pomieszczeń kuchni i za-
plecza oraz pomieszczeń produkcyjnych  
i magazynowych zlokalizowanych na Pra-
terze i w piwnicy budynku w celu dosto-
sowania ich parametrów do aktualnych 
wymagań sanitarnych i higienicznych. 
Całkowity koszt inwestycji wyniósł ok. 
802 000 zł.

Zakres prac obejmował:
- remont pomieszczeń administracyjnych 
i sali stołówki,
- wymianę instalacji sanitarnej i elek-
trycznej,
- wymianę centralnego ogrzewania,
- wykonanie mechanicznej wentylacji na-
wiewno-wywiewnej w obrębie kuchni,
- wymiana wyposażenia technologicznego 
kuchni,
- dostosowanie jadalni stołówki do wy-
mogów przepisów przeciwpożarowych: 
wykonanie wyjścia ewakuacyjnego na ze-
wnątrz budynku.

W wyniku przebudowy w poziomie parte-
ru i piwnic do przechowywania towarów 
wydzielono magazyny:
- ziemniaków i warzyw,
- artykułów spożywczych,
- środków czystości,
- magazyn zasobów.

W niedzielę 23 września miała miejsce 
wyjątkowa uroczystość działkowców  
z Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. 
Kopernika w Mińsku Mazowieckim. Ob-
chodzili oni 55-lecie istnienia. W Domu 
Działkowca zebrali się właściciele ogród-
ków oraz zaproszeni goście, a wśród nich 
Burmistrz Krzysztof Michalik.  

Tegoroczny jubileusz ogrodu połączony  
z Dniem Działkowca, był doskonałą okazją 
do podsumowań, jak również nagrodzenia 
wyróżniających się aktywnością działaczy. 
Związkowe odznaczenia -  złote, srebrne  
i brązowe zostały przyznane najaktyw-
niejszym działkowcom. Zwieńczeniem 
uroczystości było posadzenie drzewka ju-
bileuszowego przez Burmistrza Michalika.

Ten wyjątkowy dzień z pewnością zapisze 
się na kartach historii ogrodu. (red.)

Poza magazynami przewidziano takie po-
mieszczenia jak:
- kuchnię,
- obieralnię ziemniaków i warzyw,
- zmywalnię naczyń stołowych,
- szatnię z WC,
- sprzęt porządkowy,
- pokój dla intendentki.

Magazyn zasobów oraz magazyn środków 
czystości wyposażono w regały magazy-
nowe. Pomieszczenie mycia i dezynfekcji 
jaj wyposażono w chłodziarkę. Poza tym 
stół ze zlewozmywakiem jednokomo-
rowym, półkę wiszącą i naświetlacz UV 
oraz umywalkę do mycia rąk. Magazyn 
ziemniaków i warzyw wyposażony został  
w podesty na ziemniaki, regały na warzywa  
i wagę magazynową.

Obieralnię ziemniaków i warzyw wyposa-
żono w obieraczkę do ziemniaków i wa-
rzyw z płuczką, wstępnym łapaczem mia-
zgi i krochmalu oraz basen do płukania 
warzyw korzeniowych. Obrane i umyte 
warzywa przewożone będą w zamknię-
tych pojemnikach do pomieszczenia ku-
chennego. Do mycia rąk przewidziano 
umywalkę.

Magazyn artykułów spożywczych wypo-
sażono w regały magazynowe, wagę ma-
gazynową, 2 zamrażarki komorowe oraz  
2 szafy chłodnicze. (red.)

fot. z arch. UM

Uroczyste otwarcie stołówki

red. fot. z arch. UM

55-lecie Rodzinnego Ogrodu Działkowego im. M. Kopernika
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W rozegranych w dniach 26-30.09.2012 
XXII Mistrzostwach Polski Kobiet w war-
cabach 64-polowych w mińskiej budow-
lance zwyciężyła Natalia Sadowska, która 
w 7 rundach zdobyła 12 punktów. Drugie 
miejsce zajęła Arleta Flisikowska a trze-
cie Magda Pawłowska. Obie zawodniczki 
zgromadziły na swoim koncie 10 punktów. 

W klasyfikacji drużynowej w tych mi-
strzostwach wygrały zawodniczki klubu 
Grom Złota Dama Poczesna (Monika Pyrcz 
i Aneta Sobiegraj), które zdobyły łącznie 
16 punktów w turnieju. Drugie miejsce 
przypadło zawodniczkom Mazovii Mińsk 
Mazowiecki (Natalia Sadowska, Kamila 
Biernat) a trzecie Roszadzie Lipno (Mag-
da Pawłowska, Agnieszka Szymańska). 
Obie drużyny zdobyły łącznie 15 punktów 
i wygrała „Mazovia”, dzięki lepszemu sto-
sunkowi zajętych miejsc w turnieju indy-
widualnym. 

W grze błyskawicznej najlepsza także 
okazała się Natalia Sadowska (15 punk-
tów). Dzięki wygranej w bezpośrednim 
pojedynku drugie miejsce przypadło Mag-

dzie Pawłowskiej a trzecie Arlecie Flisi-
kowskiej (zdobyły po 14 punktów). 

Klasyfikację drużynową w tym turnieju 
wygrały zawodniczki pierwszej drużyny 
„Mazovii” (Natalia Sadowska, Marta Stan-
gret), które łącznie zdobyły 23 punkty. 
Drugie miejsce przypadło Roszadzie Lip-

W sobotę i niedzielę 22 i 23 września  
w murach Szkoły Podstawowej nr 5 w Miń-
sku Mazowieckim odbyły się trzy turnieje 
szachowe: Otwarte Mistrzostwa Mińska 
Mazowieckiego w Szachach, Jesienne po-
czątki szachowe i Jesienne nadzieje sza-
chowe. 

W zawodach wzięło udział ponad 100 za-
wodników z całej Polski. 
W ceremonii otwarcia wzięli udział Za-
stępca Burmistrza Krzysztof Michalik oraz 
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 Ewa 
Szczerba. Na ceremonię zakończenia 
przybył Prezes Mazowieckiego Związku 
Szachowego Andrzej Dobrowolski.
Każdy z turniejów został rozegrany syste-
mem szwajcarskim na dystansie siedmiu 
rund.

W Mistrzostwach Mińska wystartowało 49 
zawodników. Walka o zwycięstwo toczyła 
się do ostatnich sekund. Po emocjonują-
cej walce, z dorobkiem pięciu punktów 
zwyciężył faworyt mistrz FIDE Piotr De-
lekta z Mokobodów. Dużą niespodziankę 
sprawił rozstawiony z 24 numerem Marcin 
Bartnicki zdobywając tyle samo punktów, 
a tym samym zajmując drugie miejsce. 
Z kolei brązowy medal zdobył Paweł Pa-
rol, zwyciężając również w kategorii 
juniorów, przed Filipem Delektą i Toma-
szem Sikorskim. W kategorii kobiet oraz 
juniorów młodszych zwyciężyła Jaonna 
Kaczmarska przed Polą Parol. Zwycięzcy 
w poszczególnych kategoriach otrzymali 
puchary a najlepsi szachiści nagrody.

 W turnieju Jesienne Początki Szachowe 
na starcie stanęło 20 zawodników. Naj-
lepszym juniorem okazał się Jan Włoda-
rek, wyprzedzając Mateusza Góralczyka 
i Mateusza Lisickiego. Najlepszą juniorką 
okazała się Aleksandra Wierzbowicz.

W Jesiennych Szachowych Nadziejach 
wystartowało 44 szachistów. Na podium 
stanęli Piotr Zalewski, Rober Lipiński  
i Krystian Kobryń. Wśród juniorek najlep-
sze okazały się Monika Klimek, Maria Ma-
licka i Katarzyna Zalewska.

Uczestnicy turnieju chwalili bardzo dobrą 
organizację festiwalu. Zawody przebiegły 
w sportowej atmosferze.

no a trzecie klubowi z Poczesnej. Obie te 
drużyny grały w takich samych składach 
jak w turnieju głównym i zdobyły kolejno 
20 i 18 punktów. Sędzią głównym w obu 
turniejach był Łukasz Kosobudzki.

Tadeusz Kosobudzki

Nagrody i puchary w Mistrzostwach Miń-
ska zostały ufundowane ze środków Mia-
sta Mińsk Mazowiecki, Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji oraz Miejskiego Domu 
Kultury.
Jesienne Nadzieje Szachowe oraz Jesien-
ne Początki Szachowe zostały sfinansowa-
ne ze środków Powiatu Mińskiego oraz Sa-
morządu Województwa Mazowieckiego.
Szczegółowe wyniki turniejów znajdują 
się na stronie Mińskiego Towarzystwa Sza-
chowego mtsz.org.pl.

Krzysztof Parol
fot. z arch. UM

Turnieje szachowe w SP nr 5

XXII Mistrzostwach Polski Kobiet w warcabach 64-polowych
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Trzeciego października 2012 roku emery-
towani nauczyciele spotkali się tradycyj-
nie z okazji swojego święta - Dnia Edu-
kacji Narodowej. W gościnnych progach 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazo-
wieckim przybyłych przywitał gospodarz 
- dyrektor Sławomir Domański.
 
W spotkaniu członków Sekcji Emerytów  
i Rencistów działającej przy Zarządzie 
Oddziału Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Mińsku Mazowieckim udział 
wzięli również zaproszeni goście, m.in. 
burmistrz miasta Marcin Jakubowski, 
przedstawicielka starosty Urszula Soroka, 
wiceprezes Mazowieckiego Okręgu ZNP 
Roman Jaguścik. Podziękowali oni eme-
rytowanym pedagogom za trud wniesiony 

4 października w Miejskim Domu Kul-
tury prezes Jerzy Maciejewski uroczy-
ście wprowadził szacownych studentów  
w szósty rok akademicki Mińskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. Po odśpiewa-
niu hymnu państwowego oraz Gaudeamus 
igitur przedstawieni zostali zaproszeni 
goście, a wśród nich Alicja Cichoń, która 
w imieniu burmistrza Marcina Jakubow-
skiego przeczytała okolicznościowy list 
skierowany do braci studenckiej. Wykła-
dem „Aktywność ruchowa w profilaktyce 
gerontologicznej” pani prof. dr hab. Ewa 
Kozdroń z warszawskiej Akademii Wycho-
wania Fizycznego wprowadziła zebranych 
w temat zdrowego starzenia się. Zagad-
nienie to staje się ostatnimi czasy bardzo 
popularne ze względu na zwiększającą się 
liczbę osób w jesieni wieku, dla których 
wydłużenie okresu sprawności fizycznej 
jest jednoznaczne z dłuższym zachowa-
niem niezależności. Część artystyczną 
uroczystości wypełnił swoimi występami 
Zespół Teatralno-Muzyczny RAZEM, dzia-
łający przy kałuszyńskim UTW.

„Nie uczyć człowieka dojrzałego jest marno-
waniem człowieka.

 Uczyć człowieka niedojrzałego  
jest marnowaniem słów.”

    
Konfucjusz

Władze 
oraz Słuchacze Mińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku 
Szanowni Państwo,

Serdecznie dziękuję za zaproszenie na 
inaugurację nowego roku akademickiego 
Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku, jednak z uwagi    na liczne obowiązki 
służbowe nie mogę osobiście towarzy-
szyć Państwu w tym szczególnym dniu. 
Słowami zapisanymi w niniejszym liście 
chciałbym wyrazić wdzięczność za trud, 
jaki wkładają Państwo w funkcjonowanie 

w kształcenie dzieci i młodzieży, złożyli 
okolicznościowe życzenia. 

Prezes Oddziału ZNP w Mińsku Mazo-
wieckim Stanisław Mejszutowicz wrę-
czył nagrody dla najbardziej aktywnych 
działaczy i odczytał nazwiska osób uho-
norowanych złotymi medalami, któ-
re zostaną wręczone w siedzibie ZNP 
w Warszawie. Do życzeń dołączyli się 
członkowie i opiekunowie Regionalnego 
Zespołu Pieśni i Tańca Dąbrówka oraz 
Zespołu Taneczngo Duet, a prezentem 
dla obecnych był taniec i śpiew. Sadząc 
po reakcji zebranych upominek bardzo 
się spodobał. Po części artystycznej zgro-
madzeni przeszli do nowo wyremontowa-
nej stołówki na słodki poczęstunek. 

Spotkanie emerytowanych nauczycieli  

tego powszechnie znanego i szanowanego 
stowarzyszenia.

Działalność Mińskiego Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku związała się nierozerwalnie 
z życiem naszego Miasta. Z roku na rok 
poszerza się grono studentów pragnących 
zdobywać nowe doświadczenia, dzielić 
się swoją wiedzą, zainteresowaniami czy 
twórczością. Miński Uniwersytet Trzecie-
go Wieku to nie tylko organizacja, ale 
przede wszystkim wspaniali i piękni lu-
dzie, którzy wspólnie dążą do pogłębiania 
wiedzy. Powstają sieci nowych znajomo-
ści, zawiązują się przyjaźnie osób, któ-
re łączy wzajemna inspiracja i gotowość 
na nowe wyzwania. W ludziach w jesieni 
życia kryje się cenny potencjał i szeroki 
zasób zawodowych oraz życiowych do-
świadczeń, drzemią w nich ukryte talenty 
i zdolności, a dzięki takim edukacyjnym 
inicjatywom mogą je spożytkować z ko-
rzyścią dla lokalnego społeczeństwa. 

Szanowni Państwo, 
działalność Waszego Uniwersytetu jest 
promocją edukacji w jesieni wieku, jak 
również kultury w jej najlepszym wyda-
niu. Państwa obecność na miejskich im-
prezach i uroczystościach daje przykład 
młodszym pokoleniom jak należy pie-
lęgnować dobra naszej małej Ojczyzny. 
Pokazaliście Państwo, że po radość z ży-
cia można sięgać w każdym jego etapie,  
a przy tym jeszcze czerpać z tego wy-
mierne korzyści.

Życzę Państwu niegasnącego entuzjazmu 
i zapału do pracy, satysfakcji z sukce-
sów w nauce oraz działalności społecz-
nej. Niech życzliwość otaczających Pań-
stwa ludzi będzie dowodem na uznanie 
dla wyższych celów, jakie przyświecają 
temu, co robicie.

Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski 

fot. z arch. UM

Nowy rok akademicki na MUTW

Renata  Miszczak
fot. z arch. UM
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W dniu 2 października 2012 roku w Miej-
skim Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim 
odbyła się uroczystość Złotych Godów. 
Jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego 
świętowało 30 par z terenu miasta Mińsk 
Mazowiecki, które zostały odznaczone 
przez Prezydenta RP Medalami za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin 
Jakubowski wręczył Dostojnym Jubilatom 
medale oraz pogratulował tak długiego 
pożycia małżeńskiego, życzył zdrowia, 
pomyślności i pogody ducha na wiele na-
stępnych lat.

Uroczystość uświetnił koncert Miejskiej 
Orkiestry Kameralnej pod kierunkiem 
Wenantego Macieja Domagały i Romana 
Wachowicza.

Pół wieku razem

W sobotę 22 września o g.11. w „Zielo-
nym Domku” w parku miejskim czaro-
wano dźwiękiem. Przez zamknięte drzwi 
przedostawały się różne tony muzyki chó-
ralnej i popularnej.

W  czasie jednej godziny działo się wiele. 
Podróżowano pociągiem z kamykiem zie-
lonym w ręku, zwiedzano różne regiony 
folklorystyczne Polski. Później  łodzią,  
z pokładu której znikały różne przed-
mioty codziennego użytku. Odwiedzono  
egzotyczne miejsca.

Najmłodsi słuchacze podczas wyprawy 
tworzyli i improwizowali na instrumen-
tach perkusyjnych a melodia i słowo ni-
czym para królewska miłościwe panowała 
nad muzyczną krainą.

Wszystkim jednogłośnie się spodobało i 
zaczęli umawiać się na następne muzycz-
ne spotkania.

Poranek z Chórem MTM

Anna i Stanisław Aniszewscy
Hanna i Marian Bakuła
Helena i Wiesław Bartniccy
Barbara i Stefan Bielawscy
Aniela i Tadeusz Buczek
Mirosława i Jerzy Dąbrowscy
Stanisława i Tadeusz Dziedzic
Stanisława i Ryszard Frydrysiak
Marianna i Jan Gniado
Hanna i Szczepan Grabek
Marianna i Wiesław Jackowicz
Marianna i Aleksander Jastrzębscy
Barbara i Roman Kacpura
Teodora i Henryk Kołodziejczyk
Janina i Zygmunt Kopczyńscy

Jadwiga i Czesław Kropielniccy
Teresa i Bogusław Kuć
Zuzanna i Alfred Kurowscy
Marianna i Tadeusz Lipniak
Eugenia i Józef Milewscy
Irena i Kazimierz Niedziałkowscy
Urszula i Stanisław Nowak
Jadwiga i Jan Oklesińscy
Helena i Zenon Orzechowscy
Helena i Bronisław Pawłowicz
Zofia i Roman Rogowscy
Barbara i Zbigniew Rutkowscy
Barbara i Stanisław Skowera
Irena i Roman Wąsowscy
Maria i Jerzy Woźniak

Lista osób, które zostały odznaczone Medalami za Długoletnie Pożycie  
Małżeńskie przedstawia się następująco:
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Lady Tyson 
w Mińsku Mazowieckim

2 października 2012 roku w Klubie Spor-
towym UKS Ring w Mińsku Mazowieckim, 
gościła Agnieszka Rylik, mistrzyni Europy  
i wielokrotna mistrzyni świata w boksie 
zawodowym oraz kick-boxingu. Ze wzglę-
du  na swoje umiejętności bokserskie zy-
skała przydomek Lady Tyson.

W czasie swego pobytu w Mińsku Mazo-
wieckim Agnieszka Rylik podzieliła się 
swoimi doświadczeniami i wiedzą z człon-
kami i sympatykami Klubu Sportowego 
UKS Ring. Przekazała również Klubowi rę-
kawice bokserskie ze swoim autografem 
oraz autografami Mika Tysona. Spotkanie 
było również okazją do sesji zdjęciowej 
z udziałem Agnieszki, a także uzyskania 
autografu pięściarki.

W spotkaniu z Agnieszką Rylik udział wzię-
ła głównie młodzież. Licznie przybyli też 
sympatycy i goście klubu UKS Ring. Wśród 
nich byli m.in. dyrektor Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Mińsku Mazowieckim - Sławo-
mir Domański, dyrektor Muzeum Ziemi 
Mińskiej - Leszek Celej, oraz radni miasta 
Mińsk Mazowiecki: Jerzy Gryz, Waldemar 
Mirecki i Łukasz Lipiński.

Agnieszka Rylik w czasie swojej kariery 
sportowej w latach 1989-2005 była mi-
strzynią Europy i wielokrotną mistrzynią 
świata w boksie zawodowym. Zdobyła też 

czterokrotne mistrzostwo świata i trzy-
krotne mistrzostwo Europy w kick-boxin-
gu. Jeszcze jako zawodowa pięściarka -  
w 2003 roku - zagrała samą siebie  
w komedii Juliusza Machulskiego pt. „Su-
perprodukcja”. To między innymi te do-
świadczenia stały się dla Agnieszki Rylik 
początkiem nowej ścieżki zawodowej. 
Jest ona na stałe związała się z telewizją. 
Od 2005 jest reporterką Dzień Dobry TVN, 
brała udział w drugiej edycji programu 
„Taniec z Gwiazdami”. Rylik jest również 
komentatorką sportową i pasjonatką po-
kera.

Spotkanie 2 października było już kolej-
nym z serii spotkań z gwiazdami polskie-

go boksu, jakie zorganizował UKS Ring. 
Wcześniej jego gośćmi byli m.in.: Grze-
gorz Proksa – mistrz Europy wagi średniej 
w boksie, Rafał Jackiewicz - mińszczanin 
i międzynarodowy mistrz Polski w boksie  
i Monika Biernacka - wielokrotna mistrzy-
ni i medalistka mistrzostw Polski oraz wi-
cemistrzyni świata w kulturystyce.

Wizyta Agnieszki Rylik w UKS Ring była 
możliwa dzięki wsparciu Burmistrza Mia-
sta Mińsk Mazowiecki i Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

 
Tekst: UKS Ring
fot. z arch. UM

Agnieszka Rylik w UKS „Ring”.

W piątek, 12 października burmistrz Mar-
cin Jakubowski uczestniczył w obchodach 
Powiatowego Dnia Edukacji w Zespole 
Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazowiec-
kim. W obecności licznie zaproszonych 

gości złożył serdeczne podziękowania 
wszystkim nauczycielom i pracownikom 
Oświaty za trud włożony w ich pracę oraz 
pogratulował jubileuszu 20-lecia Liceum 
Plastycznego. Uroczystości te były w tym 
roku wyjątkowe, ponieważ mińskiemu 

„Plastykowi” nadano imię Michała Elwiro 
Andriollego, światowej klasy malarza, ry-
sownika i ilustratora. Tym samym złożo-
no hołd wielkiej postaci blisko związanej  
z naszym miastem. (red.)

fot. z arch. ZSE

Powiatowy Dzień Edukacji i 20 lat „Plastyka”
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12 października 2012 roku podczas 
miejskich obchodów Dnia Edukacji Na-
rodowej dokonano oficjalnego otwarcia 
hali widowiskowo – sportowej przy Ze-
spole Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Ma-
zowieckim. Gospodarzami połączonej 
uroczystości byli: burmistrz miasta pan 
Marcin Jakubowski i dyrektor ZSM nr 1 
pan Tomasz Ciechański.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in.: ks. Infułat Jan Byrski - proboszcz 
parafii pw. św. Antoniego z Padwy, pan Mi-
chał Nurzyński, który reprezentował po-
sła Czesława Mroczka, Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej, pan 
Krzysztof Płochocki – wicestarosta powia-
tu mińskiego, pan Mirosław Krusiewicz - 
dyrektor Departamentu Edukacji Publicz-
nej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego, 
pan Leszek Celej - radny Sejmiku Woje-
wództwa Mazowieckiego i dyrektor Mu-
zeum Ziemi Mińskiej, pan Dariusz Kulma – 
przewodniczący Rady Miasta i  Radni Rady 
Miasta, pan Zbigniew Grzesiak - burmistrz 

miasta  pięciu  kadencji, pan Andrzej 
Cudny i pan Krzysztof Wrzosek - prezesi 
i właściciele Firmy REMEX - wykonaw-
cy remontu szkoły i budowy hali sporto-
wej oraz dowódcy  
i komendanci służb 
m u n d u r o w y c h , 
księża proboszczo-
wie i wikariusze  
mińskich parafii, 
dyrektorzy, naczel-
nicy i  kierownicy 
mińskich  insty-
tucji, dyrektorzy  
i nauczyciele szkół 
i przedszkoli pu-
blicznych i nie-
publicznych oraz 
ich Przyjaciele  
i Darczyńcy, pre-
zesi związków 
z a w o d o w y c h , 
stowarzyszeń, towarzystw i organizacji 
działających na terenie miasta i powiatu, 
Miejska Orkiestra Kameralna i chóry Miej-

Dzień Edukacji Narodowej i otwarcie hali sportowej ZSM nr 1
skiej Szkoły Artystycznej i Szkoły Pod-
stawowej nr 1 oraz rodzice, nauczyciele  
i uczniowie Zespołu Szkół Miejskich nr  1.
 Ceremonia rozpoczęła się sym-
bolicznym przecięciem wstęgi i poświę-
ceniem obiektu.

Podczas przemówień pracownikom miń-
skich szkół składano serdeczne życzenia, 
natomiast słowa uznania skierowano do 
wszystkich, którzy przyczynili się do bu-
dowy nowego obiektu. Mówiono o trud-
nościach, jakie trzeba było pokonać przy 
realizacji tego zadania. Nie kryto zado-
wolenia, że udało się je pokonać i moż-
liwe jest przekazanie hali społeczeństwu 
miasta. Hala sportowa jest nowoczesnym 
obiektem, spełniającym wszelkie stan-
dardy bezpieczeństwa. Dyrektor ZSM nr 1 
Tomasz Ciechański podziękował za zaan-
gażowanie w sprawę  remontu i budowy, 
wręczając pamiątkową  statuetkę Urzę-
dowi Marszałkowskiemu, Burmistrzowi 
Miasta, Radzie Miasta, Firmie REMEX oraz 
imiennie Panu Mirosławowi Krusiewiczowi.

 Z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej burmistrz miasta nagrodził wyróżnio-
nych dyrektorów i nauczycieli mińskich 

szkół i przedszkoli oraz podzię-
kował rodzicom i sponsorom, 
którzy wspierają nasze placówki 
w ich codziennej pracy. Słowa 
uznania za współpracę z miastem 
i szkołami skierowano również do 
stowarzyszeń i organizacji poza-
rządowych.

 Atrakcją uroczystości były za-
wody sportowe z udziałem go-
ści oraz program artystyczny w 
wykonaniu uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 1. Piątkowe spo-
tkanie umilała Miejska Orkiestra  
Kameralna i połączone chóry MSA 
i SP1. 

Iwona Dróżdż
fot. z arch. UM
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 Fot. z arch. UM 

TEMAT NUMERU

Ideę Miast Partnerskich zapoczątko-
wano wierząc, że zrozumienie i przyjaźń 
są podstawowymi wartościami w budowa-
niu więzi między narodami – tymi słowa-
mi swoje wystąpienie przed Radą Miejską 
w Lacey rozpoczął Marcin Jakubowski, 
pierwszy burmistrz Mińska Mazowiec-
kiego, który odwiedził miasto siostrzane  
w USA. Wizyta ta przyniosła wiele wy-
miernych korzyści i niewątpliwie zapisała 
się jako bezprecedensowa.  Nigdy wcze-
śniej nie wręczono nikomu symbolicznego 
klucza do Lacey, aż do teraz, gdy zaszczy-
tu tego dostąpił burmistrz Mińska Mazo-
wieckiego na pierwszym spotkaniu przed 
Radą Miejską. Doceniając zaangażowanie 
we współpracę naszego miasta z Lacey, 
burmistrzowi Marcinowi Jakubowskiemu 
nadano tytuł Honorowego Obywatela sta-
nu Washington, a stosowny akt wręczył 
osobiście Sekretarz Sam Reed. Dopełnie-
niem tych wydarzeń był organizowany po 
raz pierwszy Festiwal Polski z udziałem 
zespołów Polonii amerykańskiej, wystaw-
ców rękodzieła i tradycyjnych polskich 
wyrobów kulinarnych. 

W swoich relacjach burmistrz Marcin 
Jakubowski podkreśla wiele podobieństw 
między Mińskiem a Lacey. Nasze miasta 
mają podobną liczbę mieszkańców, zlo-
kalizowane są przy głównych trasach 
krajowych w sąsiedztwie dużych baz 
wojskowych.  W Lacey mieszka wielu 
naszych rodaków, którzy na co dzień ak-
tywnie pielęgnują polskość poprzez m.in. 
współpracę ze stowarzyszeniem MILA, 
dzięki czemu możliwe są szkolne wymia-
ny uczniów, konferencje naukowe, czy 
imprezy sportowe i kulturalne. Na przy-
szły rok planowana jest w Mińsku druga 
wizyta orkiestry dętej z North Thurston 
High School oraz kolejna edycja Business 
Week. Burmistrz Marcin Jakubowski za-
proszony został do zapoznania się z pra-
cą miejscowych szkół każdego szczebla, 

gdzie wspólnie z uczniami uczestniczył  
w zajęciach lekcyjnych, odpowiadając na 
wiele nurtujących młodych Amerykanów 
pytań. Z kuratorem oświaty Rajem Man-
hasem burmistrz rozmawiał o problemach 
amerykańskiej oświaty, sposobie jej fi-
nansowania oraz o realizacji inwestycji 
oświatowych. Kolejnym etapem poznawa-
nia Lacey było Centrum Sportu i Rekreacji 
(RAC), składające się z kompleksu boisk 
sportowych, placów zabaw dla dzieci 
oraz miejsc piknikowych. Centrum to jest 
licznie odwiedzane przez całe rodziny nie 
tylko przy okazji imprez sportowych, ale 
również w celu wspólnego spędzenia cza-
su na świeżym powietrzu.

Edukacja i kultura to nie jedyne te-
maty poruszane na oficjalnych spotka-
niach burmistrza Marcina Jakubowskiego 
z władzami Lacey. Wyjazd ten był znako-
mitą okazją do rozmów z przedstawicie-
lami amerykańskiego biznesu w trakcie 
zwiedzania zakładów produkcyjnych, kie-
dy to padały propozycje zainwestowania  

w Mińsku Mazowieckim. Burmistrz prze-
prowadził już pierwsze rozmowy z miń-
skimi przedsiębiorcami, przedstawia-
jąc możliwości wejścia na amerykański 
rynek, chociażby z uwagi na doskonałą 
lokalizację Lacey. W harmonogramie po-
bytu w Lacey była też wizyta w Fort Le-
wis i rozmowa z dowódcą tej największej  
w USA bazy wojskowej.

Wyjazd burmistrza Marcina Jaku-
bowskiego do siostrzanego miasta Lacey  
w USA obfitował w wiele ważnych spotkań 
służbowych, na których strona amery-
kańska poznawała zalety naszego miasta 
oraz ofertę jaką możemy zaproponować 
w ramach międzynarodowej współpracy. 
Mińsk ma szansę stać się pomostem mię-
dzy naszym amerykańskim partnerem,  
a innymi zaprzyjaźnionymi miastami. To, 
co kiedyś było w sferze marzeń, teraz po-
woli, ale konsekwentnie realizuje się.

Urząd Miasta
fot. z arch. UM

Wrześniowa wizyta Burmistrza 
Marcina Jakubowskiego w Lacey
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SPRAWY SPOŁECZNE

DZIECI CZEKAJĄ NA POMOC ŻYCZLIWYCH LUDZI
Miłość z wyboru
 Dzieci, które nie mogą się z różnych względów wychowywać w swoich rodzi-
nach biologicznych, nie muszą wcale trafiać do domów dziecka. Jedną z form pomocy 
dzieciom  jest rodzicielstwo zastępcze. 
 W powiecie mińskim od kilku lat udaje się rozwijać rodzicielstwo zastępcze. Po-
wiatowe Centrum Pomocy w Mińsku Mazowieckim w miesiącu wrześniu bieżącego roku 
planuje rozpocząć kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. PCPR szkoli 
programem PRIDE i kwalifikuje kandydatów na opiekunów zastępczych. Szkolenie PRIDE, 
podobnie jak wychowywanie, wymaga poświęcenia, czasu. 
 Zajęcia odbywają się w formie warsztatów, w programie są też rozmo-
wy indywidualne i wizyty w domach kandydatów. Wspólnie  spędzony czas po-
zwala przyszłym rodzicom zastępczym, nie tylko zapoznać się z problematy-
ką opieki zastępczej, ale również poznać swoje mocne strony i potrzeby w tym 
zakresie. Jest to bardzo ważne, gdyż pomaga ludziom podjąć odpowiedzialną decyzję, często na całe życie. Program 
oparto na założeniu, że życie rodzinne ma dla dzieci ogromną niezaprzeczalną wartość. Dlatego opiekunowie zastępczy  
o rozległej wiedzy i wysokich umiejętnościach są niezbędni dla zapewnienia efektywności systemu opieki nad dzieckiem. PRIDE 
pomaga odkryć w sobie i rozwinąć pięć podstawowych kompetencji czyli kategorii umiejętności:
• umiejętności opiekuńcze,
• umiejętność zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci i kompensowania ich opóźnień rozwojowych,
• umiejętność wspierania więzi uczuciowych pomiędzy dziećmi i ich rodzinami naturalnymi,
• umiejętność zapewnienia dzieciom bezpiecznych, pozytywnych wychowawczo i trwałych związków,
• umiejętność pracy w profesjonalnym zespole.

 Umiejętności te są podstawą procesu wzajemnej oceny i kwalifikacji, co pozwala na optymalny dobór kandydatów na 
opiekunów zastępczych.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16, piętro pierwsze, pokój 104 
zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką opieki zastępczej do kontaktu. (Tel. 25 756-40-24; 25 756-40-26).

INFORMACJE Z POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Kolejna edycja Projektu 

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W MIŃSKU MAZOWIECKIM”
 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 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 Społecznego.

 Główny cel Projektu to rozwój i podniesienie aktywności społecznej i mobilności środowiskowej 
oraz zwiększenie szans przygotowania do życia społecznego i zawodowego osób korzystających ze świad-
czeń pomocy społecznej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w latach 2012-2014.

 Konkretne działania dotyczą w szczególności zapoczątkowania procesu zmiany stylu ży-
cia, funkcjonowania w społeczności lokalnej i rodzinie poprzez nabycie umiejętności radzenia sobie   
w sytuacjach trudnych.

 Projekt przyczynia się do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego objęcia osób z grupy zagrożonej wyklu-
czeniem społecznym  kompleksowym wsparciem i stworzeniem niezbędnych warunków integracji ze społeczeństwem poprzez skuteczne   
i nowoczesne usługi świadczone przez instytucje pomocy społecznej.

  Projekt będzie realizowany od 1 maja 2012 do 30 czerwca 2014, a jego planowany koszt wynosi 392 700,00 zł. Projekt skiero-
wany jest do zamieszkujących na terenie Mińska Mazowieckiego osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach Projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z kursów zawodowych, warszta-
tów z psychologiem, poradnictwa prawnego oraz doradztwa zawodowego. Uczestnicy Projektu zostaną objęci pomocą w formie zasiłków 
celowych. Podczas szkoleń zapewnione będzie wyżywienie oraz opieka nad dziećmi. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
 Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku 
Mazowieckim.

Serdecznie zapraszamy!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel. 25 758 00 46, 25 752 05 08, tel/fax 25 758 22 24, adresy e-mail: mopsmm@op.pl, dyrektor_mopsmm@op.pl
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Rewolucyjne zmiany w gospodarce 
odpadami komunalnymi.

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

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

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

Jak nowy system będzie działać od 
strony mieszkańca?

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

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

I N F O R M A C J A

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

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

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

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

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODDANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że istnieje moż-
liwość nieodpłatnego oddania wysegregowanych ze strumienia odpa-
dów komunalnych niepotrzebnych, przeterminowanych leków w ap-
tekach przy ulicy Siennickiej 1 i Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim 
oraz w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. przy ulicy Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim.

Dofinansowanie na unieszkodliwienie azbestu

  Dbając o ekologię, zapewniając właściwy stan środowiska w 2012 roku 
przewidujemy zdjęcie, zabranie i unieszkodliwienie 1 702 m2 wyrobów zawierają-
cych azbest, którymi pokryte są dachy budynków na nieruchomościach położonych 
w Mińsku Mazowieckim stanowiących własność osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej.

 Zgodnie z wymogami umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie poda-
jęinformację:
„Dofinansowanie zadania polegającego na unieszkodliwieniu azbestu, wyrobów zawierających azbest dofinan-
sowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, 
w kwocie 13 326,66 zł”.

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

I N F O R M A C J A
 Informuję, iż w dniu 4 października 2012 r. ustaliłem, a w dniu 8 października 2012 r. podałem do publicznej wiadomo-
ści wykaz obejmujący nieruchomość lokalową położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki 6 (lokal nr 4) przeznaczoną do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na  rzecz dotychczasowej najemczyni lokalu.
 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 
od dnia 8 października 2012 r. do dnia  29 października  2012 r. 

                                                                                       Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki
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WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku  
w pełnym zakresie funkcjonuje już Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – czyli spis przed-
siębiorców - osób fizycznych działających na terenie Polski. Spis ten prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez 
Ministra Gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przeniesione zostały dane 
wszystkich przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, zgromadzone dotychczas w ewidencji działalności gospo-
darczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku zniesiona została również właściwość miejscowa urzędów w zakresie rejestracji przedsię-
biorców. Oznacza to, że wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej, wniosek o zmianę danych, zawieszenie, wzno-
wienie działalności lub jej wykreślenie przedsiębiorca można złożyć w dowolnym, wybranym przez siebie urzędzie gminy lub 
elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG.

Dane i informacje dotyczące przedsiębiorców udostępniane przez CEIDG są jawne. 
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zaświadczenia o wpisie do CEIDG 

mają obecnie formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG. 
Więcej informacji na stronie CEIDG – www.ceidg.gov.pl

 

I N F O R M A C J A

WYDZIAŁ INWESTYCJI

INWESTYCJE  2012 cz. VIII

Miasto Mińsk Mazowiecki oferuje swo-
im mieszkańcom i gościom nowoczesne  
i dobrze wyposażone obiekty sportowe,  
w których można uprawiać wiele dyscyplin. 

Uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół 
Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim na 
rozpoczęty już rok szkolny 2012/2013 
dostali prezent od władz miasta - nowo-
czesną halę sportową. Ku radości dzieci  
i młodzieży, ale też mieszkańców naszego 
miasta, z nowego obiektu można już ko-
rzystać od 1 września.

Hala sportowa jest niezbędnym środ-
kiem w pracy nauczyciela wychowania 
fizycznego. Pozwala właściwie realizować 
program rozwoju fizycznego dzieci i mło-
dzieży, rozwijać ich sprawność fizyczną, 
poprawiać wyniki sportowe, wprowadzać 
zdrowe współzawodnictwo oraz inten-
syfikować udział w turniejach. Dzięki 
istnieniu takiego obiektu w Gimnazjum 
Miejskim nr 1 utworzono klasę sportową. 
Młode pokolenie ma obecnie realne szan-
se na rozwijanie sportowych zaintereso-
wań. Szkoła będzie organizatorem wielu 
międzyszkolnych imprez sportowych. 

Najnowszym i zarazem najnowocześniej-
szym obiektem sportowym jest teraz  
w mieście pełnowymiarowa hala sporto-
wa wybudowana przy ul. Okrzei. Sala ma 
wymiary boiska do piłki ręcznej 40m x 20 

m, z obejściem ok. 1,3 m wzdłuż boiska  
i ok. 2,4 za bramkami. Na ścianach zamon-
towano dwa kosze składane elektrycznie 
do gry w koszykówkę, a od strony połu-
dniowej drabinki gimnastyczne. Trybuny 
stałe mieszczą 290 osób. Ściany i sufit sali 
częściowo wyłożono płytami akustyczny-
mi. W sali można prowadzić zajęcia w 3 
grupach dzięki 2 elektrycznym kurtynom. 
W ramach budowy zaplecza sportowego 
wykonano również boisko wielofunkcyj-
ne (szerokość 23 m, w tym 1,5 m strefy 
bezpieczeństwa z obu stron oraz długość 
45 m, w tym 2,5 m strefy bezpieczeństwa 
za każdą z linii bramkowych) z bieżnią 

do biegów na 60 m ze skocznią do skoku  
w dal. Bieżnia składa się z trzech torów  
o szerokości 1,17 m każdy i długości  
73,15 m. oraz z odcinka startowego o dłu-
gości 2,05 m z możliwością pomiaru bie-
gów na 30m, 40m, 50m, 60 m i wybiegu 
za metą o długości 11 m. 

Uroczystość otwarcia hali sportowej połą-
czona z miejskimi obchodami Dnia Eduka-
cji Narodowej odbyła się 12 października 
2012 roku.

Iwona Dróżdż
fot. z arch. ZSM Nr1

Nowy obiekt sportowy ZSM nr 1 już funkcjonuje…
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4) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 
12.000 zł na przebudowę ul. Gen. Berlinga.
Zadanie będzie realizowane ze środków wła-
snych (212.264 zł) oraz ze środków w wyso-
kości 1.465.000 zł pochodzących z emisji ob-
ligacji.
5) zwiększenie limitu wydatków majątkowych 
o kwotę 45.000 zł na nowe zadania inwesty-
cyjne:
a) wykonanie aktualizacji dokumentacji pro-
jektowej ul. Królewieckiej o kwotę 20.000 zł;
b) wykonanie aktualizacji dokumentacji 
projektowej ul. Piasta i Ziemowita o kwotę 
15.000 zł,
c) opracowanie projektu zagospodarowania 
terenu związanego z przebudową kanaliza-
cji deszczowej w ul. Sosnkowskiego o kwotę 
10.000 zł.

2. działu 700 – Działalność mieszkaniowa. Plan 
wydatków ulega zwiększeniu w rozdziale 70095 
– Pozostała działalność ogółem o kwotę 756.000 
zł, w tym:
1) o kwotę 50.000 zł na wydatki bieżące z prze-
znaczeniem na rozbiórkę budynku przy 
ul. Piłsudskiego 9;
2) o kwotę 670.000 zł na wykonanie zadania 
inwestycyjnego pn. „ Budowa 3 segmentów; 
III, IV, V budynku komunalnego przy ul. Cheł-
mońskiego”. Zadanie powyższe planowane jest 
do realizacji w latach 2012-2014. Z uwagi na 
wyższe od  planowanego  zaawansowania robót  
w roku bieżącym, planuje się wydatkowanie 
środków w roku 2012 do wysokości 1.530.000 
zł, w roku 2013 w kwocie 850.000 zł oraz  
w roku 2014 do wysokości 1.040.000 zł, z tym, że  
w roku 2012 środki pieniężne w kwocie 
1.508.000 zł pochodzić będą z emisji obligacji 
komunalnych. 
3) o kwotę 50.000 zł na nowe zadanie inwe-
stycyjne pn: „Wykonanie węzła ciepłownicze-
go wraz z modernizacją instalacji centralnego 
ogrzewania w budynku komunalnym przy ulicy 
Piłsudskiego 27”. Zaplanowanie środków po-
zwoli wykonać instalację centralnego ogrzewa-
nia zasilaną z sieci ciepłowniczej.
4) zmniejszenie o kwotę 14.000 zł na termomo-
dernizację budynku przy ul. Rodziny Nalazków 
4. Zaplanowane środki w budżecie okazały się 
wyższe od kwot zaangażowanych na wykonanie 
powyższego zadania. 

3. działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa Zmniejsza się  
o kwotę 15.000 zł limit wydatków na zakup 
fotoradaru. Zaplanowane środki w budżecie 
okazały się wyższe od kwot zaangażowanych na 
wykonanie powyższego zadania. 

4. działu 801 – Oświata i wychowanie. Plan 
wydatków ulega zmniejszeniu ogółem o kwotę 
243.389 zł. Zmiany kwot zapisanych w budżecie 
na realizację zadań w tej pozycji budżetowej 
obejmują:
1) zwiększenie o kwotę 80.000 zł planu dotacji 
podmiotowej dla Publicznej Salezjańskiej Szko-
ły Podstawowej im. Św. Dominika Savio.
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Zmiany do uchwały Nr XIV/121/11 Rady Miasta  
z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie uchwale-
nia budżetu Miasta na rok 2012 dotyczą zmniej-
szenia planu dochodów o kwotę 223.229 zł, 
zmniejszenia planu wydatków o kwotę 1.223.389 
zł, zmniejszenia deficytu budżetu Miasta o kwo-
tę 1.000.160 zł z jednoczesnym zwiększeniem  
o w/w kwotę planowanych rozchodów.

Korekta planu dochodów dotyczy następujących 
podziałek klasyfikacji budżetowej:

1. działu  754 – Bezpieczeństwo publiczne  
i ochrona przeciwpożarowa. Ulega zmniejszeniu 
o kwotę 150.000 zł plan dochodów z tytułu nało-
żonych na osoby fizyczne grzywien, mandatów  
i innych kar pieniężnych. 
2. działu  756 – Dochody od osób prawnych, od 
osób fizycznych i od innych jednostek niepo-
siadających osobowości prawnej oraz wydatki 
związane z ich poborem.
Zaplanowane wpływy z opłaty targowej ulegają 
zmniejszeniu o kwotę 73.229 zł.
Z analizy wykonania dochodów w w/w podział-
kach klasyfikacji budżetowej za osiem miesięcy 
wynika, że zaplanowane dochody w roku bieżą-
cym nie zostaną zrealizowane.

Korekta planu wydatków dotyczy następujących 
podziałek klasyfikacji budżetowej:

1.działu 600 - Transport i łączność. Plan wy-
datków ulega zmniejszeniu ogółem o kwotę 
1.721.000 zł. Zmiany kwot zapisanych w budże-
cie na realizację zadań w tej pozycji budżeto-
wej obejmują:
1) zmniejszenie planu wydatków na rozbudowę 
ul. Leśnej wraz z budową kanalizacji deszczo-
wej w ul. Z. Małaszczyckiej o kwotę 650.000 zł. 
Z uwagi na trwającą procedurę uzyskania decy-
zji zezwalającej na realizację inwestycji, Środ-
ki zaplanowane w budżecie  w roku 2012 nie 
będą  wykorzystane. Powyższa kwota zwiększy 
limit wydatków w roku 2013. W roku bieżących 
w/w zadanie będzie realizowane ze środków 
własnych (578.160 zł) oraz do kwoty 961.840 zł 
z emisji obligacji komunalnych. 
2) zmniejszenie planu wydatków na rozbudowę 
ul. Kusocińskiego o kwotę 30.000 zł. 
Zaplanowane środki w budżecie okazały się 
wyższe od kwot zaangażowanych na wykonanie 
powyższego zadania. 
3) zmniejszenie planu wydatków o kwotę 
1.074.000 zł na rozbudowę ulic: Dźwigowej 
oraz Rudzkiego. Zaplanowane w roku bieżących 
wydatki w kwocie 2.850.000 nie zostaną zreali-
zowane z powodu przedłużającej się procedury 
uzyskania decyzji na realizację inwestycji.  Po-
wyższe zadanie planuje wykonać w latach 2012-
2013. W roku 2012 przeznacza się środki w wyso-
kości 1.776.000 zł pochodzące z emisji obligacji. 
W roku następnym na sfinansowanie powyższej 
inwestycji przeznacza się 1.074.000 zł.

2) zwiększenie o kwotę 25.000 zł dotacji pod-
miotowej dla Publicznego Salezjańskiego Gim-
nazjum im. Św. Jana Bosko.
3) zmniejszenie limitu wydatków o kwotę 
61.000 zł na dotacje dla prowadzących przed-
szkola niepubliczne na terenie miasta, z tym, 
że w przypadku  dziesięciu przedszkoli następu-
je zwiększenie planowanych kwot dotacji, zaś 
planowane kwoty dla dwóch placówek ulegają 
zmniejszeniu. Korekty dokonuje się ze względu 
na zmiany liczby uczniów w stosunku do pier-
wotnie planowanych przez prowadzących.
4) zwiększenie o kwotę 111 zł planu dotacji  dla 
prowadzących punkty przedszkolne, z tym, że, 
w stosunku do dwóch punktów przedszkolnych 
następuje zmniejszenie planu dotacji ze wzglę-
du na wykreślenie ich z ewidencji placówek 
niepublicznych. W wyniku dokonanej korekty 
kwoty przewidziane dla dwóch placówek ulega-
ją zwiększeniu.
Szczegółowy plan dotacji podmiotowych po 
zmianach (dla jednostek oświatowych, o któ-
rych mowa wyżej) określa załącznik nr 1 do ni-
niejszej uchwały. 
5) zwiększenie o kwotę 26.800 zł planu wydat-
ków na rzecz Szkoły podstawowej działającej  
w ramach Zespołu Szkól Miejskich Nr 1 na zakup 
niezbędnego sprzętu sporto-wego do nowej hali 
sportowej (materace, ławeczki gimnastyczne, 
piłki, pachołki) oraz wyposażenia i pomocy dy-
daktycznych.
6) zmniejszenie limitu wydatków pochodzących 
z dochodów własnych na realizację następują-
cych zadań inwestycyjnych:
a) „ Rozbudowa i modernizacja SP nr 1 i GM  
nr 1” o kwotę 247.000 zł. 
b) „ Opracowanie dokumentacji projektowej 
budowy budynku PM nr 5” o kwotę 45.000 zł.
c) „ Modernizacja stołówki w SP nr 2” o kwotę 
95.000 zł.
Zaplanowane środki w budżecie okazały się 
wyższe od kwot zaangażowanych w roku bieżą-
cym na wykonanie powyższych zadań.
7) zwiększa się plan wydatków majątkowych  
o kwotę 4.000 zł na wykonanie dokumentacji  
termomodernizacji PM nr 3.
8) Zwiększa się plan wydatków majątkowych 
o kwotę 12.000 zł na wykonanie przez SP nr 5 
chodnika łączącego trybunę sportową z istnieją-
cym układem komunikacyjnym oraz nawierzch-
ni pod trybunę na terenie boiska SP nr 5.
9) zwiększenia limitu wydatków bieżących  
ogółem o kwotę 56.700 zł, z przeznaczeniem 
na zabezpieczenie środków na zwrot kosz-
tów ponoszonych przez inne gminy w związku  
z uczęszczaniem dzieci zamieszkałych na tere-
nie Mińska Mazowieckiego do przedszkoli niepu-
blicznych prowadzonych na ich terenie.
 
W wyniku wprowadzonych zmian w planie wy-
datków majątkowych, tabela nr 4 (do uchwa-
ły budżetowej) – Plan wydatków na zadania 
inwestycyjne w roku 2012 otrzymuje nowe 
brzmienie, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej 
uchwały.

Zmianie ulega również  treść załącznika - Ze-
stawienie planowanych kwot dotacji z budżetu 
Miasta Mińsk Mazowiecki w roku 2012, zgodnie  
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały. Zmia-
ny dotyczą korekty kwot dla placówek oświato-
wych (omówione powyżej) oraz zmian przezna-
czenia dwóch z zaplanowanych kwot dotacji. 

Na wniosek Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych dokonuje się zmiany 
przeznaczania dotacji planowanej do przeka-
zania w roku bieżącym Komendzie Powiatowej 
Policji.  

Uchwała Nr XXIII/182/12 w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2012



17MIM październik 2012 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

 

Pe
łn

a 
tr

eś
ć 

uc
hw

ał
 R

ad
y 

M
ia

st
a 

or
az

 z
ał

ąc
zn

ik
i d

o 
uc

hw
ał

, 
zn

aj
du

ją
 s

ię
 d

o 
w

gl
ąd

u 
na

 s
tr

on
ie

 in
te

rn
et

ow
ej

 
BI

P 
 U

rz
ęd

u 
M

ia
st

a 
w

w
w

.m
in

sk
m

az
.b

ip
-g

ov
.i

nf
o.

pl
 o

ra
z 

w
 B

iu
rz

e 
Ra

dy
 M

ia
st

a 
p.

 1
15

 w
 U

rz
ęd

zi
e 

M
ia

st
a.

Zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy z dnia 31 stycz-
nia 1959r. o cmentarzach i chowaniu zmar-
łych (Dz. U. z 2011r. Nr 118 poz. 687 z późn. 
zm.) o rozszerzeniu cmentarza komunalne-
go decyduje Rada Gminy po uzyskaniu zgody 
właściwego inspektora sanitarnego. Decyzją 
ZN.456.1.2012 z 30 sierpnia 2012r. Państwo-
wy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Mińsku 
Mazowieckim wyraził zgodę na rozszerzenie 
cmentarza komunalnego o teren przewidzia-
ny w projekcie uchwały. Powiększenie terenu 
cmentarza o 683m2 pozwoli na wydłużenie 
okresu jego używania poprzez pozyskanie ok. 
100 nowych miejsc grzebalnych.

W załączniku Nr 1 zaktualizowano pozycje pro-
gnozy na rok 2012 w celu doprowadzenie do 
zgodności z budżetem Miasta Mińsk Mazowiecki 
na rok 2012. 
Zmieniono  wysokość kwot w następujących po-
zycjach:
1. dochody ogółem  –  zwiększenie  planu docho-
dów  do kwoty 103.843.396 zł;
1.1. dochody bieżące – zwiększenie  planu do-
chodów bieżących do kwoty 99.745.057 zł;
1.1.1 środki z UE – zwiększenie planu dochodów 
do kwoty 1.521.746 zł;
2. wydatki ogółem  – zwiększenie planu wydat-
ków  do  kwoty 126.550.632 zł;
2.1. wydatki bieżące razem – zwiększenie  pla-
nu wydatków  do kwoty 96.976.503 zł;
2.1.1. wydatki bieżące ( bez odsetek i prowizji 
od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych 
papierów wartościowych) – zwiększenie  planu 
wydatków do kwoty 95.558.780 zł;
2.2. wydatki majątkowe – zmniejszenie planu 
wydatków majątkowych do kwoty 29.574.129 zł;
3. wynik budżetu – dokonano zmniejszenia  
o kwotę 1.000.160 zł do kwoty - 22.707.236 zł;
6. rozchody budżetu – dokonano zwiększenia 
planu rozchodów o kwotę 1.000.160 zł;
6.1. spłaty rat kapitałowych oraz wykup pa-
pierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 
1.000.160 zł;

Również Komendant Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim wystą-
pił o zmianę przeznaczenia dotacji na dofinan-
sowanie wydatków zgodnie z art. 19b ustawy  
o Państwowej Straży Pożarnej.

W związku z pismami dyrektorów kilku jedno-
stek budżetowych oświatowych ulega zmianie 
plan dochodów rachunku dochodów samorzą-
dowych jednostek budżetowych prowadzących 
działalność na podstawie ustawy o systemie 
oświaty oraz wydatków nimi finansowanych 
zgodnie z treścią załącznika nr 2 do niniejszej 
uchwały.

Zmniejszenie prognozy dochodów o kwo-
tę 223.229 zł oraz limitu wydatków o kwotę 
1.223.389 zł skutkuje zmniejszeniem planowa-
nego deficytu budżetowego o 1.000.160 zł. Nie 
ulega zminiejszeniu plan przychodów tj. pozo-
staje na poziomie 22.000.000 zł. Ulega zwięk-
szeniu planowana kwota rozchodów z poziomu 
4.813.160 zł. do kwoty 5.813.390 zł.z pzrezna-
czeniem na wczesniejsza spłate kredytów:
1) zaciagniętego na budowę ośrodka sportowo-
rekreacyjnego przy ul. Wyszyńskiego. Warunki 
umowy przewidywały, że zadłużenie na dzień 
31.12.2012r. wynosić będzie 200.160 zł. 
2) zaciągniętego na budowę ul. Śniadeckich. 
Zgodnie z postanowieniami umowy kredyto-
wej kwotę 800.000 zł mogłoby spłacić dopiero  
w roku 2013. 

Zapisy poszczególnych umów dopuszczają moż-
liwość wcześniejszej spłaty zadłużenia. 
W przypadku spłaty w/w kwot nastąpi całkowita 
spłata zadłużenia z w/w tytułów. 

Wobec powyższego tabela nr 3 do uchwały bu-
dżetowej – Plan przychodów, rozchodów budże-
tu miasta Mińsk Mazowiecki na 2012 r. – otrzy-
muje nowe brzmienie zgodnie z tabelą nr 3 do 
niniejszej uchwały.

Konieczność wprowadzenia poszczególnych 
zmian do uchwały Nr XLII/363/10 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 20 września 2010 r.  
w sprawie gromadzenia na wydzielonym ra-
chunku dochodów przez samorządowe jednost-
ki budżetowe prowadzące działalność okre-
śloną w ustawie z dnia 7 września 1991 roku  
o systemie oświaty jest wynikiem:
1. utworzenia nowych jednostek budżetowych 
- Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 w Mińsku Mazo-
wieckim ul. Kopernika 9 oraz Szkoły Podstawo-
wej Nr 4. 
W związku z powyższym wprowadza się zmia-
ny, o których mowa w § 1 pkt 1.
2. dostosowania zapisów uchwały do zapisów 
art. 67a ustawy o systemie oświaty.

Wprowadzenie zmiany do uchwały Nr IX/77/99 
Rady Miejskiej w Mińsku Mazowieckim z dnia 28 
czerwca 1999 roku w sprawie utworzenia jed-
nostek budżetowych polegającej na skreśleniu 
w § 1 pkt 1 tj. wykreśleniu zapisów dotyczących 
utworzenia jednostki budżetowej – Gimnazjum 
Miejskiego Nr 1 jest  wynikiem podjęcia przez 
Radę Miasta w dniu 13 lutego 2012r. uchwały 
Nr XVI/135/12  w sprawie utworzenia  Zespołu 
Szkół Miejskich Nr 1 w Mińsku Mazowieckim, 
dla którego określono formę organizacyjną – 
jednostkę budżetową , przejmującą wszystkie 
należności i zobowiązania oraz dokumentację 
łączonych jednostek tj. Szkoły Podstawowej  
Nr 1 oraz Gimnazjum Miejskiego Nr 1.

7. kwota długu – zmniejszenie długu o kwotę 
1.000.160 zł.
15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 226 
ust. 4 ufp – dokonano zwiększenia limitu wy-
datków bieżących w latach 2012-2015 o łącz-
ną kwotę 1.362.700 zł, zgodnie z załącznikiem  
nr 2 do uchwały.
15.4.wydatki majątkowe objęte limitem  art. 
226 ust. 4 ufp - dokonano zwiększenia limitów 
wydatków majątkowych  w latach: 2012 – 2014 
o łączna kwotę 2.390.000 zł , zgodnie z załącz-
nikiem nr 2 do uchwały.

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

W załączniku  Nr 2  limit wydatków bieżących 
uległ zwiększeniu o:
1. projekty związane z programami realizo-
wanymi z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust.1 ufp na realizację projektu sys-
temowego „ Czas na aktywność w Mińsku Ma-
zowieckim”. Projekt realizowany będzie w ra-
mach PO KP w latach 2012-2014 przez MOPS.
2. umowy, których realizacja w roku budżeto-
wym i w latach następnych jest niezbędna dla 
zapewnienia ciągłości działania jednostek i któ-
rych płatności przypadające w okresie dłuższym 
niż rok. Planowane jest zawarcie umowy na 
ubezpieczenie w latach 2013-2014 majątku Mia-
sta (wraz z mieniem będącym w zarządzie jed-
nostek organizacyjnych Miasta) oraz  na usługę 
prawną  w zakresie prowadzenia postępowania 
o zwrot podatku od towarów i usług.  Planowa-
ne jest zawarcie umowy, w wyniku której Miasto 
zapłaci wynagrodzenie Wykonawcy  za Sukces, 
tj. po faktycznym zwrocie podatku przez US na 
rachunek Miasta. 

W ramach limitu wydatków na zadania majątko-
we dokonano zmian limitu wydatków na :
1. na rozbudowę ul. Leśnej wraz z budową ka-
nalizacji deszczowej w ul. Z. Małaszczyckiej;
2. budowę 3 segmentów: III, IV, V  budynku ko-
munalnego przy ul. Chełmońskiego;
3. opracowanie dokumentacji projektowej bu-
dowy budynku PM nr 5;
4. rozbudowę ul. Dźwigowej, ul. Rudzkiego – I 
etap. 

Uchwała Nr XXIII/183/12 w sprawie zmian 
Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2012–2022

Uchwała Nr XXIII/184/12 zmieniająca uchwa-
łę w sprawie gromadzenia na wydzielonym 
rachunku dochodów przez samorządowe 
jednostki budżetowe prowadzące działal-
ność określoną w ustawie z dnia 7 września 
1991 roku o systemie oświaty

Uchwała Nr XXIII/186/12 zmieniająca uchwa-
łę w sprawie utworzenia jednostek budżeto-
wych

Uchwała Nr XXIII/188/12 w sprawie rozsze-
rzenia cmentarza komunalnego w Mińsku 
Mazowieckim

Wprowadzenie zmian do uchwały Nr 
XVII/145/95 Rady Miejskiej w Mińsku Mazo-
wieckim z dnia 9 grudnia 1995 roku w sprawie 
utworzenia jednostek budżetowych polegają-
cych na:
1) skreśleniu w § 1 ust. 1 pkt. 1) tj. wykre-
śleniu zapisów dotyczących utworzenia jed-
nostki budżetowej - Szkoły Podstawowej Nr 1 
jest wynikiem podjęcia przez Radę Miasta w 
dniu 13 lutego 2012r. uchwały Nr XVI/135/12 
w sprawie utworzenia Zespołu Szkół Miejskich 
Nr 1 w Mińsku Mazowieckim, dla którego okre-
ślono formę, organizacyjną - jednostka budże-
towa przejmująca wszystkie należności i zobo-
wiązania, dokumentację łączonych jednostek 
tj. Szkoły Podstawowej Nr 1 oraz Gimnazjum 
Miejskiego Nr 1.
Określono również, iż majątek łączonych jed-
nostek staje się, majątkiem utworzonego Ze-
społu.
2) skreśleniu w  § 1 ust. 2 wyrażenie ,,oraz 
otwarcia rachunków jednostki,
w Banku Depozytowo-Kredytowym S.A. w Lu-
blinie Oddział Mińsk Mazowiecki” dostosowuje 
postanowienia zawarte w zmienianej uchwale 
do postanowień zawartych w ustawie o finan-
sach publicznych w zakresie wyboru ban ku 
obstugującego budżet jednostki samorządu 
terytorialnego.
3) zastąpienie w § 1 ust. 3 wyrażenia: w usta-
wie - Prawo budżetowe” wyrażeniem: „w usta-
wie o finansach publicznych” aktualizuje w/w 
postanowienia.

Uchwała Nr XXIII/185/12 zmieniająca uchwa-
łę w sprawie utworzenia jednostek budżeto-
wych

Z PRAC RADY MIASTA
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W związku z wejściem w dniu 9 czerwca 2011 r. 
ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępcze (Dz. U. Nr 149, poz. 887 z późn. zm.) 
konieczne jest wprowadzenie zmian w Statu-
cie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
wynikających z ww. ustawy. Powyższa ustawa 
wprowadziła bowiem zmiany w zakresie pieczy 
zastępczej oraz współpracy z rodziną przeży-
wającą trudności w wypełnianiu funkcji opie-
kuńczo-wychowawczych. Część obowiązków 
związanych z powyższymi zmianami została 
nałożona na gminę, która może zlecić ich wy-
konywanie wskazanym w ustawie podmiotom. 
Jednym z wyznaczonych podmiotów może być 
ośrodek pomocy społecznej, do którego zadań 
będzie należało m.in. organizowanie pracy  
z rodziną (art. 10 ustawy), zadania związane ze 
współfinansowaniem pobytu dziecka w rodzinie 
zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placów-
ce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej pla-
cówce opiekuńczo- terapeutycznej lub inter-
wencyjnym ośrodku preadopcyjnym (art. 176 
pkt 5 ustawy) oraz inne zadania zlecone przez 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

W związku z faktem, że Miejski Ośrodek Po-
mocy Społecznej działa na podstawie Statutu 
określającego zakres zadań jednostki, nie-
zbędne jest wprowadzenie proponowanych 
zmian.

Uchwała Nr XXIII/189/12 zmieniająca uchwa-
łę w sprawie nadania Statutu Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazo-
wieckim

Potrzeba   ujednolicenia   nazewnic-
twa  ulic  i  placów  wynika  bezpośrednio  
z przepisów prawa dotyczących wymagań dla 
rejestrów publicznych i wymiany informacji  
w formie elektronicznej oraz planów rządu,  
a proces ten prowadzić ma do połączenia jed-
nym spójnym systemem teleinformatycznym 
baz danych prowadzonych dotychczas  nieza-
leżnie   przez  różne  instytucje  samorządowe  
i  urzędy  centralne  (np. GUS, ZUS, MSW, MA 
i C). Powstała w ten sposób jedna, centralna 
baza, gromadząca dane z całego kraju, będzie 
dostępna i wykorzystywana przez wszystkie 
gminy, różne urzędy i instytucje, realizujące 
swe zadania wynikające z przepisów prawa. 
Jeden rejestr to także znaczne oszczędności 
i prostota obsługi, a będzie mógł on powstać, 
po ujednoliceniu nazw ulic i placów na terenie 
całego kraju. Stąd też apel Wojewody Mazo-
wieckiego, by wszystkie mazowieckie samorzą-
dy uporządkowały nazewnictwo.

Proponując wykaz jednolitych nazw ulic 
i placów na terenie miasta Mińsk Mazowiecki 
brano również pod uwagę potrzebę zachowa-
nia jednolitej zasady odnoszącej się do nazw 
powstałych od osób (wskazując w takim przy-
padku imię i nazwisko) oraz konieczność za-
chowania zasad pisowni polskiej (np. sposób 
wskazania stopni wojskowych, tytułów nauko-
wych, dat, skrótów, itp.)

Uchwała Nr XXIII/187/12 w sprawie ustale-
nia jednolitych nazw ulic i placów w mieście 
Mińsk Mazowiecki

Biuro Rady Miasta 
uprzejmie informuje, 

że korespondencję
do Radnych Rady Miasta  

Mińsk Mazowiecki
można kierować na adres 

e-mail:
radamiasta@umminskmaz.pl

lub 
Rada Miasta Mińsk Mazowiecki 

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

W sprawach dotyczących 
Rady Miasta

OFERTA MIŃSKIEGO PUNKTU 
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO NA 2012 ROK 

MIEJSKA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, 
TEL. 25 759-53-33 

Wszystkie osoby zainteresowane świadczeniami Mińskie-
go Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego z siedzibą przy  
ul. Wyszyńskiego 30A w Mińsku Mazowieckim zapraszamy na dyżury spe-
cjalistów, którzy udzielają bezpłatnych porad codziennie w godzinach  
16.00-19.00:

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

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

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
- Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej oraz
- Grupa dla członków rodzin z problemem alkoholowym
Terminy  spotkań: 06-07.X, 03-04.XI, 01-02.XII

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
- Grupa pogłębionej psychoterapii „Mój problem” – dla osób uzależnionych  
i współuzależnionych
- Cykl warsztatów uzupełniających program zapobiegania nawrotom
Terminy  spotkań:  20-21.X, 17-18.XI, 15-16.XII 

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
- Grupa dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (papie-
rosy, alkohol, narkotyki)
Terminy  spotkań: 27-28.X

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

można kontaktować 
się również pod nr. tel.: 

(25) 758 33 35, 759 53 39.

Przewodniczący Rady Miasta 
oraz Wiceprzewodniczący
pełnią dyżury w  Urzędzie 

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

Radni miejscy pełnią dyżury,
w każdą środę

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

Najbliższa Sesja Rady Miasta 
Mińsk  Mazowiecki 

planowana jest na dzień 
 29 października 2012

MKRPA



19MIM październik 2012 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
CO SŁYCHAĆ W MSA ?

Warsztaty wokalne Chóru Kameralnego MTM w Klementowicach

Mija już półtora miesiąca odkąd 
uczniowie MSA po wakacjach wrócili do 
muzycznej intensywności zajęć. Ten rok 
stanowi wyjątkowe wyzwanie, szczegól-
nie w kwestii logistycznej, gdyż zajęcia 
odbywają się w dwóch miejscach Mińska, 
w budynku przy ulicy Pięknej i w Zespo-
le Szkół przy Kopernika. Wszystkie jed-
nak wyrzeczenia zostaną nagrodzone po 
zakończeniu rozbudowy budynku miesz-
czącego się przy Armii Ludowej 23, do 
którego wszyscy uczniowie i nauczyciele 
mocno się przywiązali.

Miejska Szkoła Artystyczna od lat zaj-
muje trwałe i znaczące miejsce w życiu 
kulturalnym naszego miasta oraz regionu 
mazowieckiego. Jako cele stawia sobie: 
rozbudzanie i rozwijanie podstawowych 
zdolności artystycznych pod kierunkiem 
profesjonalnie wykwalifikowanej kadry 
pedagogicznej, przygotowywanie wrażli-
wych i świadomych odbiorców sztuki oraz 
przygotowanie uczniów uzdolnionych pla-
stycznie i muzycznie do dalszego kształ-
cenia w szkołach artystycznych II stopnia.

Czasami jednak rodzice oraz ucznio-
wie czują się zagubieni w morzu zajęć, 
na które powinien uczęszczać uczeń klasy 
pierwszej, zarówno w dziale młodzieżo-
wym jak i dziecięcym. Te dwie katego-
rie uzależnione są od wieku kandydata. 
Dzieci, które nie ukończyły 10 roku życia 
rozpoczynają naukę w dziale edukacji 
początkowej i ich cykl szkolny trwa sześć 
lat. Natomiast uczniowie starsi uczęsz-
czają do szkoły krócej, bo cztery lata i są 
słuchaczami działu młodzieżowego.

Szkoła muzyczna kojarzy się przede 
wszystkim z nauką gry na instrumencie, 
ale by przygotować młodego adepta sztu-
ki do zmagań scenicznych i występów in-
strumentalnych niezbędna jest mu rów-
nież wiedza z teorii muzyki. Kształcenie 
słuchu, rytmika oraz audycje muzyczne 
pomagają uczniom stawać się świadomy-
mi wykonawcami oraz zyskiwać wiedzę 
niezbędną do znalezienia się w profesjo-
nalnym muzycznym świecie. 

Dlatego też nie należy bagatelizować 
wpływu tychże zajęć na rozwój muzyczny 
oraz intelektualny dziecka, gdyż rozwijają 

one koncentrację, rozszerzają muzyczny 
horyzont i pozwalają ugruntować nabyte 
podczas zajęć praktycznych umiejętności. 

MSA to również  udział chórze szkol-
nym oraz nowo powstałej orkiestrze 
szkolnej, które za cel stawiają sobie in-
tegrację uczniów, naukę wspólnego mu-
zykowania oraz czerpania zeń przyjem-
ności. Zespoły kameralne oraz klasowe, 
zajęcia z żywego słowa oraz plastyka to 
kolejne z zajęć, które pomagają uwrażli-
wić i przygotować ucznia na odbiór sztuki 
oraz jej wykonawstwo.

Z racji mnogości zajęć, na które 
uczniowie MSA są zobowiązani uczęsz-
czać branie czynnego udziału w życiu 
szkoły i wywiązywanie się ze związanych 
z tym obowiązków stanowi dla nich nie 
lada wyzwanie. Stąd prośba do wszyst-
kich pedagogów i rodziców. Wspierajmy 
szczególnie tych uczniów, ich kulturalny 
rozwój, bo gdzie jak nie w kulturze leży 
przyszłość tych młodych ludzi, którzy za 
kilkanaście lat będą stanowić o naszym 
mieście…   

Jagoda Jabłonowska

„Śpiewać każdy może, 
trochę lepiej, lub trochę gorzej, 
ale nie oto chodzi, 
jak co komu wychodzi...”
  A może właśnie o to 
chodzi? By wychodziło coraz lepiej? Z ta-
kim właśnie nastawieniem  wyruszył pod 
koniec sierpnia Chór Kameralny Mińskie-
go Towarzystwa Muzycznego w podróż 
do uroczych Klementowic. Jest to mała, 
licząca ponad 1400 mieszkańców wieś  
w województwie lubelskim. Z dala od 
miejskiego hałasu zespół postanowił szli-
fować swój warsztat muzyczny.  Nasza 
mińska, jakże utalentowana młodzież za-
kwaterowała się w internacie miejscowe-
go Zespołu Szkół Agrobiznesu. Chórzyści 
nie uczyli się jednak tam kwestii związa-
nych np. z sianiem zbóż ozimych czy pro-
wadzeniem nowoczesnego gospodarstwa 
agroturystycznego, ale jak używać naj-
piękniejszego instrumentu świata – czyli 
ludzkiego głosu. Zajęcia z Chórem prowa-
dzili profesjonaliści pełną gębą – dyrygenci 
Tomasz Zalewski i Bogdan Lipiński, mezzo-
sopran Justyna Kowynia-Rymanowska oraz 
Emil Ławecki z Uniwersytetu Muzycznego 
im. F. Chopina w Warszawie. Te nazwiska 
zagwarantowały, że warsztaty nie stały się 
sielankowymi wakacjami na łonie natury, 
ale były ciężką harówką – śpiewanie od 
świtu do nocy, hektolitry łez wylane nad 
nutami i zdarte gardła nie powinny niko-

go dziwić. Mimo ciężkiej pracy chórzyści 
znaleźli też parę chwil na zawiązanie ze-
społu – lepsze poznanie się z pewnością 
skutkować będzie bardziej przyjacielską 
atmosferą na próbach w tym sezonie.
 
 Pierwsze owoce pracy na warsz-
tatach zostały już zebrane. Ostatniego 
dnia wyjazdu w Kościele p.w. Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny i św. Michała 
Archanioła w pobliskim Kurowie odbył się 
koncert z cyklu „Chór Gminy Kurów i jego 
goście”, na którym Chór Kameralny Miń-
skiego Towarzystwa Muzycznego wykonał 
repertuar szlifowany podczas warsztatów, 
a dokładnie tę jego  część, która nadaje 
się do śpiewania w progach świątyni. Inną 
część Chór zaprezentował podczas „Po-
ranku z Chórem MTM”, który odbył się 22 
września w Domu Pracy Twórczej „Zielony 

Domek”. W pięknym otoczeniu miejskie-
go parku przybyła publiczność uraczona 
została kawą, herbatą i… nutami – zespół 
rozdał wszystkim obecnym znane piosen-
ki i zachęcał do wspólnego wykonywania. 
Te proste utwory przeplatane były trud-
niejszymi, czterogłosowymi aranżacja-
mi, nad którymi Chór pracował podczas 
warsztatów w Klementowicach. Z dzien-
nikarskiego obowiązku dodam, że była to 
druga edycja „Spotkań z Chórem”, warto 
wspomnieć, że frekwencja ciągle wzrasta 
i już dzisiaj Chór zaprasza na kolejne spo-
tkania. 
 To wszystko i jeszcze więcej od-
było się dzięki wsparciu Miasta Mińsk Ma-
zowiecki, który jest mecenasem Chóru od 
początku jego istnienia. 

Rafał Ostrowski
 fot. z arch. MTM
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Znów zrobiło się bajkowo
Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowiec-
kim po wakacyjnej przerwie ponownie 
zaprosił dzieci na spektakl z cyklu Baj-
kolandia. Tym razem aktorzy Teatru Kuf-
fer wystawili bajkę pt. „Zuzia w krainie 
czarów”. Historia opowiadała o małej, 
nieposłusznej dziewczynce, która posta-
nowiła nie iść do szkoły. Zasnęła więc na 
zaczarowanej ławce, a ta przeniosła ją do 
zaczarowanej krainy. Tam spotkała bajko-
we postaci: robota, który lubi tańczyć, 
śpiewającego kowboja, krasnala, który 
ze starości wszystko zapomniał i musi 
pytać grzybka o radę, śmiesznego króla  
i jego rycerzy, dobrego smoka i czarow-
nicę, która chciała uwięzić Zuzię, ale nie 
pozwoliły jej na to dzieci. Pod  wpływem 
spotkań i przygód, dziewczynka zrozu-
miała jak bardzo tęskni za domem i szko-
łą, która przecież… jest całkiem fajna. 
Postanowiła więc być grzeczna.

Dzieci w przedstawionej historii odnala-
zły zapewne i własne przeżycia związane 
z  początkiem roku szkolnego. Najmłod-
sza widownia jak zwykle aktywnie uczest-
niczyła w przedstawieniu. 

Zobaczyli „Foto szczegół”
Zadanie było na pierwszy rzut oka, a ra-
czej obiektywu banalnie proste, ale oka-
zało się, że wcale nie jest tak łatwo ten 
szczegół uchwycić. A takie było zadanie 
konkursu fotograficznego zorganizowane-
go przez Miejski Dom Kultury. Wpłynęło 
na niego wiele prac z całej Polski. Kon-
kursowe jury w składzie Tomasz Wojcie-
chowski – przewodniczący jury, fotograf, 
Agnieszka Boruta – instruktor MDK, Ka-
tarzyna Milewska – plastyk oraz Joanna 
Wilczak – instruktor plastyki MDK bacznie 
oglądało zdjęcia i oceniało ich zgodność 
z regulaminem. Były fotografie, które za-
chwycały nie tylko sposobem uchwycenia 
tematu, ale i pomysłowością. 

Zgodnie z regulaminem przyznano jedną 
nagrodę główną, którą otrzymał Jakub 
Ochnio ze Zgłobic za zdjęcie „Awaryj-
niak”. Zwycięzca niestety nie mógł osobi-
ście odebrać nagrody, przysłał jednak po-
dziękowania za uhonorowanie jego pracy. 
- „Awaryjniak” to pospolita nazwa zespo-
łu bloków socjalnych w Jarosławiu (woj. 
podkarpackie). Mieszkańcy, mimo blisko-
ści centrum miasta, wytworzyli swoistą, 
hermetyczną mikrospołeczność. Obcy nie 
są tu mile widziani. Najczęściej przesie-
dleńcy trafiają tutaj tymczasowo, jednak 
jak pokazuje praktyka, spora część z nich 
zostaje na stałe - opisał w liście swoją fo-
tografie Jakub Ochnio. 
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Kolejka po artystyczną 
wiedzę
Po wakacjach Miejski Dom Kultury w Miń-
sku Mazowieckim wznowił działalność 
sekcji artystycznych. Zainteresowanie 
zapisami było ogromne. Ten fakt nie dzi-
wi, biorąc pod uwagę ofertę, jaka została 
przygotowana na rok szkolny 2012/2013. 
W MDK prowadzone są w tym semestrze 
warsztaty artystyczne z 20 przedmiotów 
w różnych grupach wiekowych i pozio-
mach zaawansowania. Są to zajęcia ba-
letowe, nauki gry na keyboardzie oraz 
gitarze, warsztaty dziennikarskie, de-
coupage, street dance, pilates, zajęcia 
wokalne i teatralne, haft krzyżykowy, 
plastyka dla dzieci oraz plastyka dla do-
rosłych, modelarstwo, radość z dźwięku 
i tańca, ceramika, warsztaty fotograficz-
ne, plastyka z elementami arteterapii, 
hip-hop, szkółka szachowa oraz szachowa 
szkoła mistrzów. Nasza edukacyjna oferta 
artystyczna skierowana jest zarówno do 
dzieci i młodzieży, jak również osób doro-
słych. Na tegoroczne zajęcia zapisało się 
prawie 500 osób. Szczegółowe informacje 
dotyczące poszczególnych warsztatów 
znajdują się internetowej stronie MDK 
(www.mdkmm.pl).  

Talenty nocną porą

Zorganizowanie tego koncertu okazało 
się strzałem w dziesiątkę. Takich tłumów 
na imprezie dawno w Mińsku nie widzie-
liśmy. A tak stało się 16 września podczas 
zorganizowanej przez Miejski Dom Kul-
tury „Nocy młodych talentów”. W pała-
cowym amfiteatrze zaprezentowała się 
nadzieja mińskiej sceny muzycznej: Ania 
Karczmarczyk, Aleksandra Gańko, ze-
spół Unknown, Żaba, CWW&Kostyr, Hand 
oraz gwiazda wieczoru, cieszący się co-
raz większą popularnością zespół DSiiDR. 
Urozmaiceniem koncertów był pokaz 
sztuk walki zorganizowany przez Fight 
Club Walhalla. 

Sukces tego pomysłu oznacza, że impreza 
na stałe wejdzie do artystycznego kalen-
darza wydarzeń MDK.

tekst Agnieszka Boruta MDK
fot. z arch. MDK

 Leszek Siporski minskmaz.com

Wyróżnienia trafiły do Doroty Cichockiej 
za całość – „Pokaż że kochasz”, „Z ser-
cem w chmurach”, „Zakochana wiśnia”, 
Joanny Polkowskiej  za pomysł –  zdjęcie 
„Poranne kochanie”, Macieja Wnuka  za 
zdjęcie „Gwiezdny pył”, Marty Celej za 
zdjęcie „Poranek na łące”, Adama Fal-
kowskiego za zdjęcie „Dialog”, Sławomi-
ra Kotary za zdjęcie „Żółty jesienny liść”, 
Michała Gniado za zdjęcie „Zakręcony 
świat” oraz Janusza Dudziaka za zdjęcie 
„Babie lato”.

Nagrodzone zdjęcia można oglądać do 
końca października w domu pracy twór-
czej „Zielony Domek”.  

Miejski Dom Kultury 
ul. Warszawska 173

05-300 Mińsk Mazowiecki

Dyrektor Sekretariat (025) 759 63 38
Zespół Promocji (025) 758 39 17

662 094 780
Pracownia Plastyczna (025) 758 52 08

e-mail: mdk@mdkmm.pl
www.mdkmm.pl
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

Na czterech kółkach 
Kupno samochodu (w PRLu) stało się 

dla nich wydarzeniem. Koniecznie god-
nym uczczenia. Zatem pierwsza jazda 
na własnych czterech kółkach koniecznie 
do Krakowa. A w Krakowie koniecznie 
cudowna przechadzka po ulubionych za-
kątkach, snucie opowieści o krakowskim 
tym i owym ( wszak Pan Gustaw Kraku-
sem był),  koniecznie dobry obiad we 
dwoje i koniecznie piękne kwiaty.  A po 
romantycznym  świętowaniu  historyczne-
go zakupu  powrót do Warszawy, znowu  
na kółkach. Wielu kółkach, bo pociągiem. 
Pociągiem?  A samochód?  Ach, coś takie-
go! Zupełnie zapomnieliśmy! Samochód 
został w Krakowie!

Te i inne anegdoty i  opowieści moż-
na było usłyszeć  na spotkaniu z Magda-
leną Zawadzką we wtorkowe popołudnie 
w Bibliotece.  Nie wszyscy wierzyli, że 
tak znana aktorka  teatralna i filmowa     
może pojawić się  przy Piłsudskiego 1a. 
A jednak!  

Widać wielka jest jej potrzeba mó-
wienia i wspominania  Gustawa Holo-
ubka, jednego   z tuzów polskiej sceny  
i kultury, a prywatnie męża  Zawadzkiej. 
Potrzeba mówienia i, przede wszystkim, 
opisania tych wszystkich  wspólnie prze-
żytych, niezwykle szczęśliwych   lat. 
Szczęśliwych, co nie znaczy łatwych i  po-
zbawionych zwyczajnych ludzkich trosk, 
potknięć , problemów.  

Uwieńczeniem tej pracy, a także 
prywatnej pasji fotografowania Magdy 
Zawadzkiej   jest książka „Gustaw i ja”, 
która ukazała się niedawno nakładem 
Wydawnictwa Marginesy. To właśnie wy-
dawca czyli Hanna Grudzińska pełniła 
rolę przewodnika po przebogatej we 

wspomnienia i przeżycia książki i  zaka-
markach pamięci  Magdaleny Zawadzkiej, 
która  publiczności pokazała się zdecy-
dowanie bardziej  jako „żona  Gustawa” 
niż jako aktorka. Ale któżby zapomniał 
o jej wielkich rolach w „Makbecie” czy 
„Poskromieniu złośnicy”, nie mówiąc już 
o sienkiewiczowskim Hajduczku! 

Ale to  dobrze, bo chyba takiej wła-
śnie Magdy Zawadzkiej oczekiwała tłum-
nie zgromadzona publiczność. „Pana 
Wołodyjowskiego” czy Szekspira  można 
obejrzeć jeszcze  wiele razy, ale posłu-
chać Zawadzkiej na żywo, porozmawiać 
i zrobić sobie wspólne zdjęcie, podsuwa-
jąc jednocześnie książkę do podpisania,  
z pewnością nie!  Dlatego kolejka do 

stolika Gościa po zakończenia spotkania 
była długa, bardzo długa. Po czym Mag-
dalena Zawadzka, skubnąwszy jeszcze 
kilka galaretek ( po krakowsku …, jak ma-
wiał Pan Gustaw)  pożegnała publiczność 
i gospodarzy  i odjechała, na kółkach, 
do Warszawy. Nie, nie na wielu kółkach 
czyli pociągiem; na czterech, należących 
do wydawcy.   A szkoda! Wtedy musiałby 
jeszcze do nas  wrócić!

18 września 2012, Miejska Biblioteka 
Publiczna w Mińsku Mazowieckim. Z cy-
klu „Przedstawiać nie trzeba” spotkanie 
z Magdalena Zawadzką i promocja jej 
książki „Gustaw i ja”. Prowadzenie Han-
na Grudzińska. 

Na jednym z czatów Janusz Gajos po-
wiedział: ” Teatr to miejsce, w którym 
aktor się urodził i trwa do dzisiaj. Tam też 
można sprawdzić, co umie”.

W przypadku Stanisławy Celińskiej 
to prawda absolutna, choć nie wyjawia 
wszystkiego. Bo wprawdzie dla dwuna-
stoletniej Stasi inspiracją do obrania 
tego zawodu była książka o Helenie Mo-
drzejewskiej , legendy światowych scen 
teatralnych,  a głównym celem jej pracy 
było i jest nadal istnienie w teatrze, nie 
ma chyba dziedziny scenicznej sztuki, 

w której  nie odniosłaby  sukcesów.  Od 
pierwszych kroków przed kamerą ( de-
biut w Krajobrazie po Bitwie Andrzeja 
Wajdy) i na scenie ( zwyciężając w kon-
kursie piosenki w Opolu drżała z obawy, 
czy dostanie  wymarzony angaż do teatru 
Współczesnego), aż po ostatnie kreacje u 
Krzysztofa Warlikowskiego.  Jest równie 
doskonała w rolach dramatycznych, jak  
i komediowych. W recitalu piosenki,    
w poetyckim monodramie i w  kabareto-
wym skeczu.

Termin ”prawda absolutna” jest tu 
nieprzypadkowy. W wielu doktrynach re-

ligijnych  prawdą absolutną  i ostateczną 
jest Bóg, a Bóg  w przełomowej chwili 
życia  tej wybitnej, niepowtarzalnej  ak-
torki odegrał  zasadniczą rolę: pozwolił 
wyrwać się z nałogu i przejść na jasną 
stronę życia. Ale mówi o tym zwyczajnie 
i bez patosu. W przekonaniu, że to  co 
robi i jak robi dobitnie dowodzi, że moż-
na wygrać ze sobą, że trzeba walczyć  
o każdy dzień, każdy jego okruszek, każ-
dą kreskę. Bo tak jak Michał Anioł na ob-
razach, tak każdy człowiek codziennie 
powinien móc dorysować do swego życia 
choć jedną  kreskę: kreskę na drodze do  

Spotkanie ze Stanisławą Celińską
Kreska Michała Anioła
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Już wkrótce... Spotkanie z Markiem Krajewskim, auto-
rem  kryminałów o Eberhardzie Mocku, pracowniku wro-
cławskiego Prezydium Policji. W serii, która ukazuje się 
już od 1999 wydano między innymi Śmierć w Breslau, 
Koniec świata w Breslau, Widma w mieście Breslau, Dżu-
ma w Breslau. Jego najnowsza książka, „Rzeki Hadesu”, 
szybko znalazła się na listach bestsellerów, podobnie 
jak pozostałe powieści z cyklu o Edwardzie Popielskim 
- „Erynie”, „Liczby Charona” czy „Głowa Minotaura”. 
Powodzeniem cieszył się również cykl o Jarosławie Pate-
rze, „Aleja samobójców” i „Róże cmentarne”. 

Autor uhonorowany „Paszportem „Polityki” za rok 2005 
i Nagrodą Wielkiego Kalibru dla najlepszej powieści 
kryminalnej 2003. Tłumaczony na kilkanaście języków. 
Nawiązuje do najlepszych tradycji czarnego kryminału  
i horroru. A ponadto smakosz, miłośnik muzyki, kibic pił-
ki nożnej i amator biegania rekreacyjnego.

Środa, 24 października 2012, godz. 18.30. Sala Konfe-
rencyjna Biblioteki, Piłsudskiego 1a. Spotkanie poprowa-
dzi Dariusz Mól.

własnego rozwoju, do swoich małych czy 
dużych życiowych zwycięstw. Wtedy ła-
twiej będzie pogodzić się ze sobą i dać 
coś innym.    

Małym ludziom potrzebny jest piede-
stał: pieczołowicie sami go sobie  budu-
ją, by inni ich szanowali i kochali. Wielcy 
piedestału nie potrzebują.  Wystarczy, 
że są. Tak jak Stanisława Celińska. Z jej 
rolami, piosenkami, poglądami na sztukę  
i teatr, na codzienność, na to jak być 
człowiekiem, dla siebie i dla innych. I za 
to ludzie ją szanują i kochają.

I dlatego w czwartkowy wieczór na 
promocję książki Karoliny Prewęckiej 
„Niejedno przeszłam. Stanisława Celiń-
ska” i spotkanie z wybitną aktorką do Sali 
Konferencyjnej Biblioteki przyszło aż tyle 
ludzi.

I chyba tylko  z wrażenia i zasłuchania 
dopiero na końcu  publiczności wyrwało  
się nieśmiałe: „Kochamy Panią!” Na co 
gwiazda polskiej sceny : „To dopiero te-
raz mówicie, że mnie kochacie, kiedy ja 
powiedziałam, ze kocham was? ”

Ależ tak, kochamy!  A po spotkaniu  
dostawiliśmy sobie jedną, dużą  kreskę! 

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

Elżbieta Sieradzińska
fot. z arch. MBP
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W dniu 1.10.2012 roku w Zespole Szkół 
Zawodowych nr2 im. Powstańców Warsza-
wy w Mińsku Mazowieckim przy ul. Gene-
rała Kazimierza Sosnkowskiego 43 odbyła 
się impreza edukacyjno-rozrywkowa dla 
uczniów Zespołu oraz mieszkańców Miń-
ska Mazowieckiego.  Był to pokaz samo-
chodów ciężarowych, który rozpoczął się 
o godzinie 830 a zakończenie nastąpiło  
o godzinie 1430. 
 Była to druga edycja prezen-
tacji ciężkich pojazdów użytkowych, 
pierwsza odbyła się w maju 2011 roku  
i cieszyła się powodzeniem zarówno 
wśród uczniów zespołu jak i okolicznych 
mieszkańców. Edycja tegoroczna miała na 
celu, podobnie jak w poprzednim roku, 
zapoznanie uczniów  z najnowszą techno-
logią stosowaną do budowy pojazdów XXI 
w. z możliwościami pojazdów, którymi  
w przyszłości mają zarządzać oraz z roz-
wiązaniami technicznymi, które mogą 
spotkać w przyszłości podczas napraw 
tego typu pojazdów. 
 W pokazie udział wzięły pojazdy 
takich firm jak Scania Polska zaprezen-
towała nowoczesny pojazd marki Scania 
124 480 spełniający normy emisji spalin 
EURO6, które to normy zaczną obowią-
zywać od 2014 roku. Man Trucks pokazał 
440 konny model ciągnika siodłowego 

, Mercedes Benz Polska zaprezentował 
najnowszy model Mercedesa Actrosa  
o mocy 450 KM, który zdobyl tytul TRUCK 
OF THE YEAR 2012. Volvo Trucks przedsta-
wił najmocniejszy na pokazie 500 konny 
model Volvo FH12 oraz Piotrowski Auto-
holowanie przedstawił jeden z najnowo-
cześniejszych w Polsce pojazdów pomocy 
drogowej zbudowany w oparciu o piętna-
stotonowy model Mercedesa Atego.
 Pragniemy rozpowszechniać 
wiedzę o transporcie ciężkim, obalać 

mity „złego kierowcy ciężarówki”, dodat-
kowo chcemy umożliwić osobom niezwią-
zanym z „ciężką motoryzacją” zapozna-
nie z tego typu pojazdami. W końcu są 
one obecne wszędzie wokół nas. 

Michał Abramowski nauczyciel przedmiotów 
zawodowych

Zespołu Szkół Zawodowych nr 2
im. Powstańców Warszawy 

w Mińsku Mazowieckim

Z życia OHP   
w Mińsku Mazowieckim
Nowy rok szkolny przyniósł poważne zmiany 
w funkcjonowaniu mińskiego hufca. Powiew 
zmian, którego na celu było jeszcze większe 
przybliżenie się do życia uczestników w co-
dziennej rzeczywistości był dobrym progno-
stykiem na przyszłość. Nikt się nie spodziewał 
ani kadra ani młodzież, że tak szybko nastąpią 
wydarzenia, które wyróżnią naszą placówkę nie 
tylko na arenie wojewódzkiej, ale także ogól-
nopolskiej. 

Przełom września i października był wyjątkowy 
dla naszej jednostki  - po raz trzeci w jej hi-
storii miała miejsce zmiana siedziby. Z budynku 
przy ul. Kościuszki 19, przeprowadziliśmy się do 
Ośrodka Szkolenia Zawodowego KG OHP przy  
ul. Budowlanej 4. W nowej siedzibie oprócz biu-
ra funkcjonuje świetlica „Brama” gdzie uczest-
nicy mają stworzone możliwości do rozwoju 
swoich zainteresowań i  nadrobienia zaległości 
edukacyjnych.

Jeszcze nie zdążyliśmy rozpakować się w nowym 
miejscu, kiedy otrzymaliśmy informację, że na-
sza młodzież wygrała XI Edycję Ogólnopolskiego  
Konkursu Aktywność – dobry wybór na najlepszą 
inicjatywę samorządową.  Na konkurs nade-
słano 16 projektów, które wygrały klasyfikacje 
wojewódzkie oraz 9 z Centrów Kultury i Wycho-
wania OHP. Pomysł na mińską inicjatywę zrodził 
się na bazie udziału naszych podopiecznych w 
konkursach literackich pt. „List do Jana Pawła 
II” oraz „Zaduszkowym konkursie literackim”. 
Młodzież zdobyła w nich nagrody i pozytywny 

oddźwięk  wśród ko-
legów, wychowaw-
ców i nauczycieli. 
Okazało się, że wię-
cej osób wśród na-
szych uczestników 
pisze teksty „do 
szuflady”, w któ-
rych dzieli się swo-
imi przemyślenia-

mi, radościami, zmartwieniami. Zachęcaliśmy 
uczestników do pisania i przelewania swoich 
przemyśleń na papier. Z czasem powstało ponad 
24 różnych tekstów, które zostały zgromadzo-
ne w jeden zbiór i opatrzone tytułem „Powiem 
Ci, co mi w duszy gra”. Teksty napisane przez 
członków projektu służą rówieśnikom z hufca, 
którzy mogą, na co dzień zapoznać się z ich tre-
ścią i przez to odnaleźć w sobie i drugim czło-
wieku podobne uczucia, myśli i doświadczenia 
życiowe. Dzięki wiarygodnemu przekazowi mło-
dy czytelnik ma możliwość zrozumieć, że w ota-
czającym świecie nie jest sam ze swoimi rozter-
kami oraz że zawsze jest szansa na rozwiązanie 
nawet najtrudniejszych problemów. 

Kolejnym bardzo ważnym wydarzeniem w życiu 
naszej placówki były II Mistrzostwa Kartingowe, 
które odbyły się 11 października 2012 r. Zawody 
odbyły się w Warszawie, na największym ha-
lowym torze kartingowym w Polsce o długości 
900 m. Do rywalizacji przystąpili uczniowie II 
i III klas gimnazjum: Marcin Anusz, Patryk Do-
browolski, Patryk Łubik, Mateusz Malinowski, 
Mikołaj Sobiepanek, Adrian Laskowski, Patryk 
Laskowski, Grzegorz Rodkiewicz, Dawid Wal-
czak i Piotr Jaworski. Cykl pięciu wyścigów 
miał na celu wyłonienie najlepszych kierow-

ców, którzy oprócz mocnego dociskania pedału 
gazu musieli charakteryzować się perfekcyjną 
techniką jazdy, umiejętnością przewidywania 
i błyskawicznego dostosowania się do ciągle 
zmieniającej się sytuacji na torze. Młodzież 
punktowała w zależności od zajętego miejsca. 
Każdy wyścig trwał 12 min. Wygrywali ucznio-
wie, którym udało się osiągnąć najkrótszy czas 
przejazdu jednego okrążenia. Ciasne zakręty  
i bardzo szybkie proste weryfikowały umiejęt-
ności oraz odporność fizyczną i psychiczną mło-
dzieży na trudy zawodów. Rywalizacja zawsze 
trwała do ostatniej setnej sekundy dzięki profe-
sjonalnemu systemowi pomiaru czasu. Olbrzy-
mia dawka emocji i wysoki poziom adrenaliny 
pozwoliły młodzieży, choć przez chwilę poczuć 
się jak Robert Kubica. W klasyfikacji generalnej 
najlepszym kierowcą, który uzyskał największą 
liczbę punktów i zajął pierwsze miejsce okazał 
się Patryk Laskowski. Drugie miejsce  przypadło 
Piotrowi Jaworskiemu. Medal brązowy stał się 
łupem Patryka Dobrowolskiego, który uzyskał 
w piątym wyścigu najlepszy czas w całych za-
wodach – 62,57 s. Zawody odbyły się  na torze 
RACING CENTER WARSAW – www.rcw.pl. Profe-
sjonalna obsługa toru i życzliwość wszystkich 
pracowników przyczyniły się do podniesienia 
rangi i wyjątkowości mistrzostw.

Serdecznie zapraszamy wszystkich do naszej 
nowej siedziby przy ul. Budowlanej 4 i skorzy-
stania z naszej oferty. Informujemy, że cały czas 
mamy wolne miejsca dla młodzieży w wieku 15 
– 18 lat, która pragnie kontynuować naukę w II 
lub III klasie gimnazjum i jednocześnie uczyć się  
zawodu. Tel. 25 758 24 26.

Piotr Nowicki

Pokaz samochodów ciężarowych w Zespole Szkół Zawodowych  
nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim

OŚWIATA
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    02 października 2012 r. - poranne za-
chmurzone niebo rozjaśniło się i już  
w południe mieliśmy piękny dzień Złotej 
Polskiej Jesieni. Pogoda dopisywała, zatem 
Społeczność Szkolna ZSZ nr 2 im. Powstań-
ców Warszawy mogła zgromadzić się przed 
Szkolnym Kamieniem Pamięci, by rozpo-
cząć uroczystości związane z obchodami 
Dnia Patrona Szkoły oraz 40 rocznicą odda-
nia do użytku budynku szkoły przy ul. Gen. 
Sosnkowskiego 43.
   Obchody święta szkoły zaszczycili swo-
ją obecnością  znamienici goście: Starosta 
Miński Pan Antoni Jan Tarczyński, ks. Pro-
boszcz Marian Sobieszek oraz przedstawi-
ciele Rady Rodziców.
   Pierwsza część apelu miała podniosły cha-
rakter: odegrano Hymn Państwowy i Hymn 
Szkoły, wprowadzono: Sztandar Szkoły 
i Sztandar Związku Kombatantów Armii 
Krajowej Obwodu  „Mewa- Kamień”, któ-
ry został powierzony naszej opiece przed 
trzema laty. Delegacje klas zapaliły znicze 
przed Szkolnym Kamieniem Pamięci. Mon-
taż słowno- muzyczny, przedstawiający 
historię szkoły oraz obrazujący heroizm 
Powstańców Warszawy, zaprezentowali 
uczniowie kl. III Ts, nad  przygotowaniami 
których czuwał wychowawca klasy Pan Ma-
rek Sitek.
  Później nadszedł czas na bardziej „frywol-
ną”, choć równie ważną część uroczysto-
ści. Dyrektor Zespołu Pan Tomasz Płochocki 
w swym wystąpieniu odniósł się do historii 
i współczesności siedziby szkoły, wskazał 
zmiany zachodzące w wyglądzie budynku  
i jego otoczenia,  podkreślił wartości, któ-
rymi w swojej pracy kierują się nauczycie-
le i które stają się drogowskazem życia dla 
uczniów. To one sprawiają, że uczniowie  
i nauczyciele tworzą „ Mechanika  szkolną 
brać”, którą bez względu na wiek, łączą 
silne więzy. 
  Następnie o zabranie głosu został po-
proszony Starosta Miński Pan Antoni Jan 
Tarczyński, który   w Zespole Szkół Za-
wodowych nr 2 rozpoczynał swą karierę 
zawodową i brał czynny udział we wzno-
szeniu nowej siedziby dla „ Mechanika”. 
Pan Starosta  wspominał pracę nauczycieli 
przy kopaniu fundamentów, wożeniu cegieł  
i porządkowaniu terenu- przyznał, że kiedy 
patrzy na mury szkoły, widzi cegły, które 
sam nosił, pamięta jak wiele poświęcenia  
i zaangażowania musieli wykazać pra-
cownicy i uczniowie, by szkoła mogła żyć 
w pełni, służyć uczniom i społeczeństwu.   
Pan Tarczyński wyraził dumę z tego powo-
du, że budynek, mimo „dorosłego wieku 
czterdziestolatka”, ciągle pięknieje, no-
wocześnieje, spełnia wymogi współcze-
sności. Starosta Miński wspominał również 
tych dyrektorów i nauczycieli, którzy przy-
czynili się do  zbudowania i ciągłego uno-
wocześniania siedziby ZSZ nr 2, a którzy 
już nie pracują zawodowo lub, co smut-
niejsze, odeszli z tego świata. 

  Kilka serdecznych słów skierował do mło-
dzieży ks. Proboszcz Marian Sobieszek,  
który uczestniczył w uroczystości nie tylko 
jako duszpasterz, ale też jako przyjaciel  
i „ sąsiad” Zespołu. Podzielił się z uczestni-
kami uroczystości własnymi  obserwacjami 
na temat zmian zachodzących w wyglądzie 
budynku i jego otoczeniu.  Wskazał na war-
tości, jakie niesie ze sobą zaszczytne imię 
Powstańców Warszawy, na wartości, jakimi 
powinni kierować się nauczyciele i ucznio-
wie, by móc żyć godnie, żyć w prawdzie 
i świadomości społecznych i narodowych 
powinności.
  Ostatnim punktem obchodów Święta 
Szkoły było zasadzenie 40 drzew na czter-
dziestolecie- w tak spektakularny sposób 
Społeczność Szkoły postanowiła uczcić 
rocznicę oddania budynku do użytku. I tak 
historia połączyła się z teraźniejszością, by 
móc budować przyszłość. Bo właśnie z my-
ślą o przyszłych pokoleniach zasadzili swe 
drzewka: Uczniowie i Nauczyciele, Sza-

cowni Goście i Dyrekcja Szkoły, Pracownicy 
Administracji i Emeryci- wszyscy, których 
sercu bliski jest „ Mechanik”. Ważne daty z 
czterdziestoletniej historii budynku „ Me-
chanika”:
W latach 1956-58 przygotowano projekt 
budynku szkoły i internatu; 
w 1965 projekt został zatwierdzony.
W grudniu 1959 roku wytyczono plac budo-
wy pod nowy budynek naszej szkoły.
W 1967 przygotowano pełną dokumentację 
techniczną.
21 czerwca  1969 roku położony został ka-
mień węgielny pod budowę kompleksu bu-
dynków dla naszej szkoły.
W 1972 r. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
przeprowadził się do nowego budynku przy 
ul. Świerczewskiego 79, a dzisiaj Sosnkow-
skiego 43. 1
1 czerwca 1995 roku odbyły się uroczy-
stości nadania szkole imienia Powstańców 
Warszawy.

Tomasz Płochocki
fot. z arch ZSZ nr2

Obchody Dnia Patrona i 40 rocznica oddania budynku Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy
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Podopieczni dyrektora Grzegorza Wyszo-
grodzkiego bardzo licznie włączyli się  
w tegoroczną akcję „Sprzątania świata” 
odbywającą się w całej Polsce pod hasłem 
„Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę, 
sprzątam, sortuję”. 

W sobotę (15.09) ponad 150 uczniów Gim-
nazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II 
w Mińsku Mazowieckim w rękawiczkach,  
z workami (z urzędu miasta) i z batoni-
kami (od dyrektora szkoły) ruszyło, by 
sprzątać świat. Niektórzy zostali na te-
renie szkoły i grabili liście. Inni sprzątali 
w parku i na uliczkach w pobliżu Budow-
lanej. Kolejna grupa wyruszyła na teren 
cmentarza żydowskiego i przyległych do 
niego uliczek. Po dwóch godzinach po-
rządków kolejne worki się zapełniały,  
a gimnazjaliści mimo pochmurnej  

i wietrznej pogody – nie tracili zapału 
do pracy. Zdumiewali się jednocześnie 
lekceważącym stosunkiem mieszkańców 
miasta do porządku w miejscu ich za-
mieszkania. Zwłaszcza grupa sprzątają-
ca cmentarz żydowski nie była w stanie 
zrozumieć, jak miejsce pochówku ludzi 
może być składowiskiem odpadów czy 
miejscem alkoholowych spotkań. Akcja 
stała się więc przy okazji ciekawą lekcją 
regionalizmu. Ważne, by pamiętać, że 
miasto to nasz dom, o który warto dbać.

Akcję „Sprzątania świata” w gimnazjum 
przy Budowlanej koordynowała nauczy-
cielka biologii, Grażyna Olczak. Dziękuje-
my wszystkim, którzy się w nią włączyli. 
Dzięki Wam świat jest piękniejszy!

Iza Saganowska
fot. z arch. GM Nr2

Akcja „Sprzątanie świata” 
w Mińsku Mazowieckim

„Kocham, lubię, szanuję…nie śmiecę” – to hasło tegorocznej akcji „Sprzą-
tania świata”, koordynowanej i organizowanej przez Fundację Nasza Ziemia 
i Fundację „Sprzątanie Świata – Polska”. W Mińsku Mazowieckim akcja ta po 
kilkuletniej przerwie zorganizowana była przez Miasto wspólnie z miejskimi 
szkołami. Uczestniczyło w niej blisko 2000 uczniów miejskich szkół podstawo-
wych i gimnazjów.

Najmłodsi uczniowie uczestniczyli w zajęciach edukacyjnych. Starsi zbierali 
odpady, uprzątnęli tereny przy swoich szkołach, tereny przydrożne, lasy, łąki, 
park i cmentarz żydowski. Zebrali blisko ok. 14 ton odpadów.

Zasługi wszystkich uczestników tegorocznej akcji są naprawdę duże. Przy-
kre jest jednak to, że wielu z nas zaśmieca nasze miasto i pozbywa się odpadów 
z naruszeniem przepisów prawa, nie licząc się z faktem, że w ten sposób stwa-
rzają wiele zagrożeń nie tylko dla środowiska, w którym żyjemy, ale dla siebie 
i swoich najbliższych.

Dobrze jest wiedzieć, że dla wielu młodych mińszczan i ich wychowawców  
troska o nasze najbliższe środowisko jest naprawdę ważna.

W GM NR2 Posprzątane
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Sprawozdanie z akcji „Sprzątanie Świa-
ta 2012” ze Szkoły Podstawowej nr 6 im.  
H. Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim. 

Sprzątanie świata wywodzi się z między-
narodowego ruchu działającego na rzecz 
ochrony środowiska.

Od 1994 roku, w każdy trzeci week-
end września wszyscy, którym zależy na 
ochronie środowiska włączają się do ak-
cji. Nasza szkoła również od tego czasu 
bierze w niej czynny udział. 

W sobotę 15 września 2012 r. odbyła się 
na terenie Szkoły Podstawowej nr 6  im. 
H. Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim  
akcja ,,Sprzątanie świata 2012” w  godzi-
nach 9:00 – 12:00.  Od rana 270 uczniów 
pod opieką 28 nauczycieli wyruszyło  
w wyznaczone miejsca, aby pomóc  
w uporządkowaniu najbliższej okolicy 
szkoły. Należy podkreślić, iż podejmując 
działania na rzecz środowiska zwracamy 
uwagę na idee proekologiczne. Uczymy 
odpowiedzialności uczniów za wygląd 
najbliższej okolicy.

Sprzątaniem objęto tereny znajdujące się 
w pobliżu szkoły z uwagi na dwa miejsca 
składania śmieci: 
1) Przy śmietniku naszej szkoły.
2) W kontenerze przy  stadionie ,,Mazo-
wia”

Z obszaru objętego porządkowaniem ze-
brano ponad 150 worków śmieci.

Dyrekcja SP Nr 6
fot. z arch szkoły

klasy Obszar objęty sprzątaniem

VI  abd ul. Sportowa, lasek przy stadionie  ,,Mazowia”

V abc ul. Widok (dojście do kładki nad torami) ul. Sosnowa i ul. Wesoła

Vd i VIc Wzdłuż linii kolejowej ul. Mrozowska do Kauflandu, Teren przy Fudzie za szkołą – ul.Dźwigowa

III  abc Teren szkoły i ulice przy szkole ul. Sosnkowskiego, St. Staszica

III de Skwer przy dworcu PKS,

Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 im. 
Józefa Wybickiego wzięli udział w tego-
rocznej akcji „Sprzątania świata’’ prze-
biegającej w całej Polsce pod hasłem 
„Kocham, lubię, szanuję… nie śmiecę, 
sprzątam, sortuję”. 

W sobotę 15.09. o godzinie 9.00 po-
nad 100 uczniów ruszyło na sprzątanie 
świata.

Młodsze klasy, idąc za przykładem pani 
dyrektor Ewy Szczerby, uczestniczy-
ły w sprzątaniu terenu  wokół szkoły. 
Uczniowie grabili liście, porządko-
wali rabaty w ogrodzie szkolnym.
Kl. V-VI wraz z nauczycielami  wzię-
ły udział w sprzątaniu lasu przy  
ul. Arynowskiej. Wszyscy pracowa-

li z ogromnym zapałem,  a efektem 
sprzątania był wypełniony śmieciami  
po brzegi pokaźny kontener.

 Uczniowie podsumowali akcję stwier-
dzeniem, że w lesie jest jak w super-
markecie – można znaleźć  wszystko.

W ramach podziękowania za ogromne 
zaangażowanie uczniowie zostali obdaro-
wani słodkościami przez panią dyrektor.

Monika Jarzębska
fot. z arch.   SP nr 5

SP NR5 w akcji

Sprawozdanie z SP NR6
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Z przyjemnością informujemy wszystkich 
Przyjaciół i Sympatyków Gimnazjum Miejskiego  
nr 1 im. Gen. Władysława Andersa w Mińsku Ma-
zowieckim, iż nasza strona internetowa otrzy-
mała zaszczytny tytuł  Złota Szkolnastrona Roku 
w Konkursie  Szkolnastrona  Roku 2012.

Pani Magdalena Dąbrowa i  pani Diana Sary-
usz – Szarska zajmujące się administrowaniem 
strony zostały wyróżnione za swoją pomysło-
wość, kreatywność i wkład pracy.

Uroczystość wręczenia nagród odbyła się  
28 września 2012 roku w sali Mikołajskiej Pałacu 
Kultury i Nauki w Warszawie podczas konferencji 
EDU TRENDY 2012. 

Ogłoszono również wyniki Konkursu Spotka-
nia z Buźką 2012.  W kategorii Najlepsza foto-
grafia  zwyciężyła nasza tegoroczna absolwentka 
Weronika Rek. W  głosowaniu Internautów rów-
nież w kategorii Najlepsza fotografia  zwycię-
stwo zdobyła Kamila Gryz (z klasy 3b).  Za cie-
kawe prace wyróżniono także uczennice: Magdę 
Nowak, Patrycję Kościołko i Joannę Duszyńską.

Prowadzenie szkolnej strony internetowej 
jest dla szkoły jedną z  form, dzięki której mo-
żemy informować o tym, czym żyje szkoła na co 
dzień, co się dzieje w jej murach, jak pracujemy, 
a nade wszystko - jakie uzyskujemy efekty. Dzię-

ki stronie promujemy placówkę  
w środowisku lokalnym, a organ 
prowadzący może na bieżąco 
obserwować nasze starania. 

Organizatorem ciekawego 
i oryginalnego Konkursu Szkol-
nastrona Roku 2012 jest firma 
Szkolnastrona.pl S.C. Urszula 
Marcinkowska Artur Marcinkow-
ski z Częstochowy - lider na ryn-
ku tworzenia stron interneto-
wych dla oświaty. Podstawowe 
kryterium oceny to umiejętność 
zarządzania serwisem szkolnym. 
Komisja sędziowska ocenia aktualność informa-
cji, sposób przekazu, czytelność informacji, es-
tetykę,  pomysłowość i kreatywność.  Konkurs 
motywuje nauczycieli i uczniów do systematycz-
nego umieszczania informacji z życia placówki 
oraz takiego administrowania stroną, aby była 
ona warta częstego odwiedzania. Ranking stron 
internetowych stwarza również możliwość po-
równywania naszej pracy do pracy podobnych 
placówek. Do finału konkursu 2012 roku nomi-
nowanych było 7 spośród 2 tysięcy stron www. 
Tytuły Złota Szkolnastrona Roku, Srebrna Szkol-
nastrona Roku, Brązowa Szkolnastrona Roku 

przyznawane są przez zespół sędziowski skła-
dający się m.in. z pracowników Szkolnastrona.
pl,  przedstawicieli sponsorów nagród oraz pa-
tronów medialnych konkursu.

Organizatorom Konkursu  Szkolnastrona  
Roku 2012 bardzo serdecznie dziękujemy za  
cenne nagrody. Tytuł  Złota Szkolnastrona Roku 
wzmocnił w nas poczucie własnej wartości. 
Potwierdza również fakt, że we właściwy spo-
sób wykorzystujemy Internet do informowania  
i integrowania uczniów, rodziców i nauczycieli.
zapraszamy: www.gm1minskmazowiecki.szkol-
nastrona.pl

Iwona Dróżdż

Zwycięstwo GM1 w ogólnopolskim Konkursie
Szkolnastrona  Roku 2012

W dniach 10 - 14 września 32 uczniów Gim-
nazjum Miejskiego nr 1 z klas realizujących 
innowację z języka angielskiego przebywało 
na obozie językowym „EuroWeek – Szkoła Li-
derów”, który jest specjalnym programem 
edukacyjnym pozwalającym młodym ludziom 
aktywnie włączyć się w życie demokratyczne-
go społeczeństwa dzisiejszej Europy. Wyjazd 
zorganizowała p. Anna Pałdyna - nauczycielka 
języka angielskiego, którą wsparły p. Magda-
lena Dąbrowa oraz p. Diana Saryusz-Szarska. 
Młodzież została zakwaterowana w Ośrodku 
Wczasowym „Aleksander” w Długopolu Zdrój. 
I choć sceneria Kotliny Kłodzkiej jest przepięk-
na, to nasz pobyt zdominował język angielski, 
co sprawiło przyjemność i satysfakcję nie tyl-
ko organizatorce obozu, ale przede wszystkim 
jego uczestnikom.

Zajęcia były prowadzone w formie inte-
raktywnych warsztatów, gier symulacyjnych 
i praktycznych ćwiczeń przez szkoleniowców 

Europejskiego Forum Młodzieży – stowarzysze-
nia posiadającego wieloletnie doświadczenie 
w działalności edukacyjnej na rzecz młodych 
ludzi. W trakcie trwania obozu wszyscy uczest-
nicy mogli zapoznać się z zasadami projektów 
Wolontariatu Europejskiego oraz międzynaro-
dowych wymian młodzieży, a co najcenniejsze 
– mieli możliwość prowadzenia konwersacji  
w języku angielskim.

 Uczniowie GM1 aktywnie i z dużym za-
angażowaniem uczestniczyli w warsztatach. 
Oprócz wymiernych korzyści, takich jak komu-
nikacja z młodzieżą z innych krajów w języku 
angielskim, poznanie kultury, historii i geogra-
fii różnych państw świata, z których przybyli 
prowadzący zajęcia, gimnazjaliści z Andersa 
przeżyli niezapomnianą przygodę, zdobyli cen-
ne doświadczenia, nawiązali nowe znajomości, 
a nawet zaprzyjaźnili się z dużą grupą wolon-
tariuszy. To właśnie ci młodzi ludzie z innych 
krajów, a przede wszystkim Emir Karataş - ko-

ordynator, byli dobrymi duszami tego wyjazdu. 
Korzystali z różnych metod i form pracy, za-
proponowali uczniom realizację wielu bardzo 
ciekawych zadań, prowadzili z pasją zajęcia  
i warsztaty, ale także spędzali z nimi każdą 
wolną chwilę. Na zakończenie, podczas uroczy-
stego pożegnania, wręczyli każdemu uczestni-
kowi obozu Certyfikat potwierdzający ukończe-
nie szkolenia „EuroWeek – Szkoła Liderów”.

Nasza młodzież wyjechała z Długopola ze 
łzami wzruszenia oraz chęcią ponownego przy-
jazdu, a pani kierownik wycieczki - z poczu-
ciem osiągniętego celu. Przez te kilka dni to ję-
zyk angielski był najważniejszy, co przynosi już 
widoczne efekty na lekcjach. Uczniowie wyka-
zują większe zainteresowanie nauką, chętnie 
prowadzą konwersacje w języku angielskim  
i czekają z niecierpliwością na obiecany przy-
jazd jednego z wolontariuszy.

Anna Pałdyna
fot. z archiwum GM Nr1

English First
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MISTRZOSTWA POWIATU MIŃSKIEGO 
W TENISIE ZIEMNYM

IM
PREZY M

O
SiR

Agata Szuba 
fot. z arch. MOSiR

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w dniach 1,2,8,9 września przeprowadził 

na kortach ziemnych przy ul. Kard. 
Wyszyńskiego „Mistrzostwa Powiatu  
w Tenisie Ziemnym”, które patronatem 
objął Starosta Miński Antoni Jan Tarczyń-
ski. Kilkunastoletnia tradycja tych zawo-
dów nadaje im szczególnego znaczenia. 
Jest to ostatni turniej indywidualny za-
liczany do klasyfikacji Grand Prix sezonu 
2012 – kształtujący jej ostateczną kolej-
ność – wyznaczający tym samym skład 
tenisistów przystępujących do prestiżo-
wego Turnieju Masters o Puchar Konstans.

Na zawody stawiło się 44 zawodników, 
którzy zgodnie z regulaminem zostali po-
dzieleni na „koszyki” tak aby pierwszych 
rundach spotkali się słabsi gracze a po 
kilku rundach utworzyła się „szesnastka”, 
która rozegrała turniej główny. Zakoń-
czył on się niedzielnym finałem w którym 
19-letni Karol Zawadka dość łatwo uporał 
się z niewiele starszym Michałem Króla-
kiem  wynikiem 9-4.

W półfinałach Karol pokonał weterana 
kortów Andrzeja Lisa, natomiast Michał 
zwyciężył Grzegorza Przybysza. Wymie-
nieni zawodnicy od początku cyklu Grand 
Prix są w czołówce ale w ostatecznej kla-
syfikacji wygrał Lis przed Zawadką, Króla-
kiem i Przybyszem. 

Nieoczekiwany skład uzupełnił stawkę 
ćwierćfinalistów: Mariusz Popławski, Ma-
rek Szuba, Dariusz Wojdak i Bogdan Wasi-
lonek przebili się z eliminacji pokonując 
wyżej notowanych rywali.

Całą ósemkę udekorowali na uroczy-
stym zakończeniu zawodów – Starosta 
Miński, Dyrektor MOSIR i Prezes MMTT. 
Bardzo istotnym faktem jest coroczna 
obecność naszego starosty, która podno-
si rangę turnieju a dodatkowo stwarza 
możliwość dyskusji o rozwoju sportu,  
a w szczególnie tenisa ziemnego w po-
wiecie.

W dniu 3 października odbyły się  
„V Igrzyska Integracyjne” zorganizowane 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana 
Pawła II. Tego dnia na boisku wielofunk-
cyjnym przy ul. Wyszyńskiego 56 zgroma-
dziło się łącznie ok. 140 dzieci z GM nr 2  
i 3, Szkoły Podstawowej nr 6, Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego im. Ja-
nusza Korczaka oraz Zespołu Szkół w Sta-
rogrodzie. Wydarzenie uroczyście otwo-
rzył Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcin Jakubowski, Przewodnicząca Ko-
misji Oświaty i Wychowania Rady Miasta  

w Mińsku Mazowieckim Pani Izabella Wan-
da Rombel, Pani Edyta Ludwiniuk - Dyrek-
tor Poradni Psychologiczno-Pedagogicz-
nej w Mińsku Mazowieckim, Wicedyrektor 
Gimnazjum nr 2 Pani Urszula Ćwiek oraz 
Dyrektor MOSiR Robert Smuga.

O godz. 10.00 dzieci dumnie zawie-
siły flagę olimpijską podczas podniosłej 
ceremonii otwarcia Igrzysk a chwilę póź-
niej zaczęła się wspólna zabawa. Ucznio-
wie kolejny rok z rzędu uczestniczyli  
w 6 konkurencjach sprawnościowych 
przygotowanych przez organizatorów. Mi-
łym akcentem na zakończenie okazał się 

poczęstunek w postaci kiełbasek, który-
mi zajadali się zawodnicy i opiekunowie. 
Wszystkie dzieci z uśmiechem na twarzy 
opuszczały boiska z paczkami pełnymi 
słodyczy po uroczystym wręczeniu pa-
miątkowych dyplomów oraz zakończeniu 
imprezy przez Panią Dyrektor Poradni 
Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Dy-
rektora MOSiR. Wszyscy tego dnia zajęli 
zaszczytne pierwsze miejsce, bo w Igrzy-
skach  najważniejsza jest integracja wo-
kół sportu i rekreacji oraz dobra zabawa.

V Igrzyska Integracyjne
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W sobotę 6 października 2012 r. w nowo  
wybudowanej hali sportowej Ze-
społu Szkół Miejskich nr 1 przy ul. 
M. Kopernika 9 odbył się „I Tur-
niej koszykówki szkół gimnazjalnych  
o Puchar Burmistrza Mińska Mazo-
wieckiego Marcina Jakubowskie-
go”. Organizatorem zawodów był 
Uczniowski Klub Sportowy PROBASKET, 
współorganizatorami MOSiR Mińsk Mazo-
wiecki oraz ZSM nr 1 im. M. Kopernika,  
a patronat honorowy objął Burmistrz Miń-
ska Mazowieckiego Pan Marcin Jakubowski.

Głównym celem turnieju była popula-
ryzacja koszykówki wśród młodzieży z Miń-
ska Mazowieckiego i okolic, oraz wyłonienie 
najlepszej gimnazjalnej drużyny szkolnej, 
a także zachęcenie do podjęcia treningów 
sportowych młodych adeptów koszykówki  
w klubie UKS PROBASKET.

Do rywalizacji w imprezie stanęło 6 ze-
społów, które podzielone zostały na dwie 
grupy. W grupie A zagrały zespoły z: GM 3, 
GM PMS, GM Dębe Wielkie, a w grupie B 
znalazły się: GM Mrozy, GM 2, GM 1. Zasa-
dy rozgrywania meczów były nieco inne niż 
klasycznych rozgrywkach. Czas gry był nie-
znacznie skrócony, a faulowani zawodnicy 
zamiast dwóch wykonywali tylko jeden rzut 
wolny. Nad właściwym i sprawnym przebie-
giem meczów czuwała dwójka zawodowych 
sędziów koszykówki.

Potyczki w grupie A zakończyły się zwy-
cięstwem Gimnazjum Miejskiego nr 3, które 
pewnie pokonało GM im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej 32:15 oraz GM Dębe Wielkie 40:12. 
Drugie miejsce, premiowane awansem do 
półfinału zajęło GM PMS, które decydującym 
meczu o wyjściu z grupy pokonało GM Dębe 
Wielkie 32:15. 

Rywalizacja w grupie B również została 
zdominowana przez jeden zespół. Pierwsze 
miejsce zajęło GM Mrozy, które nie dało 
szans pozostałym rywalom, wygrywając  
z GM 1 i GM 2 odpowiednio 36:22 i 33:14.  
W meczu o awans do półfinału lepsi okazali 
się zawodnicy GM 2, którzy nieznacznie po-
konali GM 1 18:14.

Po rywalizacji grupowej organizatorzy 
przygotowali niespodziankę w postaci poka-
zowego meczu mini koszykówki chłopców ze 
szkół podstawowych. Najmłodsi wychowan-
kowie UKS PROBASKET, prowadzeni przez 
trenera Tomasza Wicika stanęli naprzeciwko 
gościom - drużynie UKS 16 Warszawa. Spotka-
nie okazało się bardzo ciekawym i emocjo-
nującym widowiskiem, ponieważ obie ekipy 
bardzo poważnie i z dużym zaangażowaniem 
podeszły do meczu. W ostatecznym rozra-
chunku, zawodnicy młodzi UKS PROBASKET 
wspierani żywiołowym dopingiem ze strony 
licznie zebranych kibiców przegrali z war-
szawskim UKS-em 22:42. 

„Wynik tego meczu tak naprawdę był 
drugorzędną sprawą, chcieliśmy zobaczyć 
jak na tle innej ekipy pokaże się nasza naj-
młodsza drużyna. Chłopcy wypadli świetnie, 
więc mamy duże powody do zadowolenia. 
Trener Tomasz Wicik wykonuje ciężką pracę, 

ale jej efekty są już doskonale widoczne. ” 
– dodał Krzysztof Grudzień, Sekretarz Klubu 
UKS PROBASKET.

Kolejnym urozmaiceniem programu 
turnieju był konkurs rzutów za 3 punkty.  
W konkursie wystartowało 8 zawodników,  
a do ścisłego finału awansowało trzech gra-
czy. Zwyciężył Jan Laskowski z GM PMS, któ-
ry po pasjonującej walce dopiero po dwóch 
dogrywkach pokonał Huberta Kuleszę z GM  
z Mrozów.

W pierwszym półfinale stanęły naprzeciw 
siebie Gimnazjum Miejskie nr 3 i Gimnazjum 
Miejskie nr 2. Spotkanie to zakończyło się 
pewnym zwycięstwem Gimnazjum Miej-
skiego nr 3, które wręcz zmiażdżyło swoich 
przeciwników odnosząc pewne zwycięstwo 
44:8. Zawodnicy z GM 3 będący w takiej for-
mie byli głównym faworytem do odniesienia 
zwycięstwa w całym turnieju. Drugi półfinał 
to mecz pomiędzy Gimnazjum z Mrozów  
i Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej. 
W tym pojedynku lepsze okazało się Gimna-
zjum z Mrozów zwyciężając pewnie 30:17. 

W meczu o 3 miejsce zmierzyły się: 
Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej 
i Gimnazjum Miejskie nr 2. Pomimo duże-
go zmęczenia zawodników i dość późnej 
pory rozgrywania meczu, pojedynek obu 
drużyn okazał się bardzo ciekawym widowi-
skiem, w którym do wyłonienia zwycięstwa 
potrzebna była dogrywka. Gdy wydawało 
się, że również dogrywka nie wskaże roz-
wiązania, w ostatniej akcji meczu sfau-
lowany zostaje Jan Laskowski z GM PMS  
i ku radości swoich kolegów z drużyny rzu-
ca decydujące punkty dla całego spotkania. 
W ten sposób Gimnazjum z Pięknej zwycię-
ża 23:21 zajmując ostatecznie 3 miejsce  
w turnieju.

Wielki finał turnieju to starcie pomiędzy 
drużynami, które jak burza przeszły przez gru-
pową fazę turnieju i półfinały, tj. Gimnazjum 
z Mrozów i Gimnazjum Miejskie nr 3. Przebieg 
tego meczu okazał  się nie lada zaskocze-
niem dla wszystkich kibiców. Główny fawo-
ryt do zwycięstwa – Gimnazjum Miejskie nr 3  
w pierwszej połowie meczu nie zdo-
był ani jednego punktu, przegrywając 
w tym fragmencie gry aż 8:0. W tym 
czasie koncertowo gra drużyna z Mro-
zów, pewnie krocząc po zwycięstwo. Po 
zmianie stron budzą się jednak chłopcy  
z GM 3. Po serii trafionych rzutów zbliżają 
się do rywala, ale zawodnicy z Mrozów nie 
dają już sobie wyrwać zwycięstwa z rąk. 
Ostatecznie zawodnicy z Mrozów zwycięża-
ją 14:11, stając się triumfatorem „I Turnie-
ju koszykówki szkół gimnazjalnych o Puchar 
Burmistrza Mińska Mazowieckiego Marcina 
Jakubowskiego”.

Po zakończeniu rywalizacji sportowej 
nadszedł czas na wręczenie nagród. Jury, 
pod przewodnictwem trenera nowej, gimna-
zjalnej grupy UKS PROBASKET - Łukasza Sa-
wickiego, wybrało pierwszą piątkę turnieju, 
a znaleźli się w niej: 

• Hubert Kulesza (GM Mrozy) - MVP – 
najbardziej wartościowy zawodnik turnieju

• Jan Laskowski (GM PMS)  - król strzel-
ców i najlepszy rzucający za 3 pkt

I Turniej koszykówki szkół gimnazjalnych 
o Puchar Burmistrza
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Zgodnie z zapowiedziami, w minioną sobotę 
29 września w Chmielewie, przy wspaniałej 
pogodzie mazowieccy kolarze szosowi po raz 
ostatni w tym sezonie stanęli do rywalizacji. 
Wyścig odbył się na chmielewskiej 8-kilome-
trowej pętli, która gościła już w tym roku 
międzynarodowy peleton przy okazji majowe-
go wyścigu Super Prestige.

Organizacja mińskich imprez kolarskich, to za 
każdym razem duże tempo działania i spraw-
ny zespół organizatorski. Konkretne męskie 
rozmowy i niezbędne ustalenia między Sta-
rostą Mińskim Antonim Janem Tarczyńskim, 
Wójtem Gminy Mińsk Mazowiecki Januszem 
Piechowskim oraz Prezesem Klubu Kolar-
skiego V-MAX Mińsk Mazowiecki dają szybki 
efekt.  Tym razem do tego zespołu przystąpił 
jeszcze Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej 
oraz Komendant Hufca ZHP, którzy zapewni-
li kolarzom bezpieczne warunki do ścigania. 
No i wreszcie wsparcie głównych sponsorów 
V-MAXu - Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
oraz Muzeum Ziemi Mińskiej chętnie uczest-
niczą w inicjatywach mińskiego klubu kolar-
skiego, które są zawsze strzałem w dziesiąt-
kę. Bardzo życzliwa Pani Sołtys z Chmielewa 
udostępniła zaplecze dla sprzętu oraz teren 
dla miasteczka sportowego imprezy. W takiej 
atmosferze po prostu miło się pracuje i każdy 
projekt musi zakończyć się sukcesem.

W sobotę już od godziny 10-tej w Chmielewie 
zaczęły parkować samochody zawodników. 
Już na początku – duże zaskoczenie... Lublin, 
Łódź, Warszawa, Siedlce, Płońsk i Sokołów 
Podlaski ! A więc „kolarski świat” nasłuchuje 
co dzieje się w Mińsku Mazowieckim.

Bez większych ceregieli, o 12:00, Jacek Tom-
kiewicz przywitał stojących na linii startu 
kolarzy. Zamiast zwyczajowej odprawy tech-
nicznej padł tylko komunikat: „Panowie przed 
nami 64 kilometry, tj. osiem rund. Za około 
1,5 godziny będziemy mieli to już za sobą. 
Spotkajmy się na mecie w dobrym zdrowiu i 
świetnych humorach. Połamania kół!”

Większość zawodników z końcem września 
jest już bez formy, a najważniejsze punkto-
wane wyścigi są już za nimi. Dlatego mogło 
się wydawać, że Chmielewski wyścig będzie 
przyjacielski i spokojny, ale było jednak zu-
pełnie inaczej. Od początku systematyczne 
„rwanie grupy”, solowe akcje oraz kilkuoso-
bowe ucieczki. Nie było chwili spokoju. Powo-
dzeniem zakończył się świetna akcja zawod-

nika Legii Michała 
Braulińskiego, któ-
ry ostatecznie sa-
motnie dowiózł do 
mety zwycięstwo. 
Aktywni byli rów-
nież zawodnicy klu-
bów warszawskich 
oraz mińskiego V-
MAXu. Po około 90 
minutach ścigania 
porozrywany pele-
ton meldował się na 
linii mety. A na uro-
czej Chmielewskiej 
łące unosiły się już 
zapachy z grilla. 
Momentalnie zapanowała sielska atmosfera, 
przyszedł czas na rozmowy i wspólne foto-
grafie. Dekoracji zwycięzców poszczególnych 
kategorii dokonał przedstawiciel Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki Jerzy Gryz.

Goście zgodnie przyznali, że na wyścigi do 
Mińska czy Chmielewa, po prostu trzeba przy-
jeżdżać. Liczne komentarze tutejszych im-
prez najczęściej zawierają określenia: świet-
na organizacja, doborowa obsada, urocze 
miejsca, niepowtarzalny klimat.

Zawodnicy Jacka Tomkiewicza, jak większość 
kolarzy szosowych, są już wyraźnie wyczer-
pani intensywnym sezonem, który zgodnie z 
zapowiedziami, był wyjątkowy. Dla młodych 
mińszczan z V-MAXu, będzie się zawsze koja-
rzył ze wspaniałymi wyścigami i pierwszymi 
zwycięstwami, również tu w Mińsku, przed 
własną publicznością.

Od roku mamy wreszcie w Mińsku prawdziwą, 
silną formację kolarską skupiającą w swoich 
szeregach wybitnie utalentowaną młodzież, 
która intensywnie trenuje, aby zwyciężać. 
Jednak to dopiero początek rozwoju kolar-
stwa w Mińsku, gdyż w stronę barw V-MAXu 
spoglądają kolejni młodzi adepci kolarstwa 
skupieni przy powiatowych grupach rowe-
rowych w gminach: Mrozy, Jakubów, Dębe 
Wielkie, Halinów, Cegłów. V-MAX ciągle ro-
śnie w siłę, a tegoroczne sukcesy bardzo mo-
tywują młodzież do pracy.

Obecnie sponsorami Klubu Kolarskiego 
V-MAX są: Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji, Muzeum Ziemi Mińskiej oraz Bank BGŻ, 
którzy wspierają inicjatywy kolarskie Jac-
ka Tomkiewicza oraz zapewniają młodzie-

• Karol Łuniewski (GM 3)
• Patryk Turzyński (GM 3)
• Adrian Szęszoł (GM Mrozy)
Najlepszym zawodnikiem całego turnieju 

(MVP) został obwołany Hubert Kulesza z GM Mro-
zy, a najlepszym strzelcem turnieju oraz rzuca-
jącym za 3 punkty został Jan Laskowski z GM 
PMS, który w turnieju zdobył łącznie 42 punkty. 

„Gratuluję klubowi UKS PROBASKET organi-
zacji świetnego turnieju. Mam nadzieję, że za-
wody koszykarskie dla dzieci i młodzieży na sta-
łe wpiszą się w kalendarz wydarzeń sportowych 
Mińska Mazowieckiego i już za rok spotkamy się 

Zakończenie Sezonu Kolarskiego
AŻ ŻAL ZAKOŃCZYĆ..

ponownie. Cieszę się, że popularność koszy-
kówki w naszym mieście stale rośnie w głównej 
mierze dzięki stowarzyszeniu UKS PROBASKET” 
– powiedział po turnieju Burmistrz Mińska Ma-
zowieckiego Marcin Jakubowski, który wręczył 
okolicznościowe nagrody dla najlepszych dru-
żyn.

„Serdecznie dziękuję Panu Burmistrzowi 
Marcinowi Jakubowskiemu, śledzącemu dziś  
z dużą uwagą poczynania młodych koszykarzy, 
za objęcie patronatem honorowym turnieju dla 
gimnazjalistów oraz za wsparcie naszych starań 
mających na celu aktywizację sportową dzieci  

i młodzieży. Chcemy popularyzować koszykówkę 
w Mińsku Mazowieckim, a takie imprezy jak dzi-
siejsza pokazują, że poziom tej dyscypliny spor-
tu, mamy nadzieję, że i przy naszym skromnym 
udziale stale się podnosi. Pragniemy regularnie 
organizować turnieje dla młodych koszykarzy, 
także po to, aby odkrywać lokalne sportowe 
talenty. Przypomnę także, że w naszym klubie 
prowadzimy zajęcia sportowe dla wszystkich 
grup wiekowych i serdecznie zapraszamy do tre-
nowania w UKS PROBASKET” 

Sylwester Oszako 
fot. www.uksprobasket.pl

ży możliwość uprawiania tej wymagającej  
i trudnej dyscypliny.

Niebawem nastanie jesienna plucha i ko-
nieczność odstawienia roweru. O leniucho-
waniu jednak mowy nie będzie, bo już w po-
łowie listopada zaczynają się przygotowania 
do kolejnego sezonu, który rusza w kwietniu 
2013 roku. Jesień i zima upłynie pod znakiem 
treningów w sali gimnastycznej, siłowni, czy 
nart biegowych. To będzie również dobry czas 
na wspomnienia, oglądanie zdjęć i filmów  
z wyścigów. Wszystkie te materiały dostępne 
są  na stronie www.vmaxkolarze.pl.

Jacek Tomkiewicz
fot. Kamil Borucki
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Reprezentanci Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki ciężko 
trenowali przez cały rok szkolny 2011/2012 i odnieśli wiele 
sukcesów nie tylko na terenie miasta i powiatu, ale również 
na szczeblu regionalnym. Jesteśmy dumni z osiągnięć na-
szej młodzieży i pragniemy się nimi podzielić z mieszkańca-
mi miasta.

Reprezentanci Dwójki nie mieli sobie równych od kilku 
lat we współzawodnictwie w powiecie mińskim. Zajmowali 
pierwsze miejsca w latach 2009 - 2012. Czołowe miejsca w Mi-
strzostwach Miasta i w Mistrzostwach Powiatu zapewnili nam 
chłopcy i dziewczęta w grach zespołowych, w indywidualnych  
i sztafetowych biegach przełajowych, w pływaniu, w gimna-
styce sportowej, w zawodach w dwa ognie usportowione oraz  
w czwórboju lekkoatletycznym. 

Jednak po raz pierwszy w historii szkoły wywalczyli miejsce 
na podium w zmaganiach regionalnych, organizowanych przez 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy w Siedlcach. Pokonali za-
wodników z 202 szkół, promując swoje rodzinne miasto w re-
gionie. Młodzi sportowcy ulegli jedynie  konkurentom z dwóch 
szkół siedleckich. 

W pierwszy piątek października, w Zespole Szkół nr 2  
w Siedlcach, odbyła się inauguracja nowego roku sportowe-
go, połączona z podsumowaniem zmagań sportowców w roku 
szkolnym 2011/2012. Uroczystość otworzyła pani wiceprezydent 
Siedlec – Anna Sochacka. Okolicznościowy puchar, za zajęcie 
trzeciego miejsca we współzawodnictwie sportowym szkół pod-
stawowych w regionie siedleckim, z rąk przedstawicielki Kura-
torium Oświaty w Warszawie Delegatura w Siedlcach odebrali 
pan dyrektor Sławomir Domański oraz nauczycielka wychowania 
fizycznego pani Katarzyna Ciechańska. 

Na sukces ten pracowała drużyna dziewcząt i chłopców  
w grach zespołowych, w biegach przełajowych, w czwórboju 
lekkoatletycznym, w gimnastyce sportowej oraz w pływaniu in-
dywidualnym i sztafetowym, zajmując 3, 4, 5, 6 i 10 miejsca 
w Międzypowiatowych Igrzyskach Młodzieży Szkolnej. Osiągnię-
cie tak wspaniałego wyniku nie byłoby możliwe bez oddanych 
nauczycieli. Do zawodów przygotowywali uczniów: pani Beata 
Szymkowiak, pani Katarzyna Ciechańska, pani Emilia Wronow-
ska, pan Janusz Puchalski oraz pan Paweł Bieniak.

    Na szczególne wyróżnienie zasługuje pierwsze miejsce 
chłopców w szóstkach piłkarskich w regionie i wywalczony po 
raz pierwszy 25 czerwca 2012 roku awans do rozgrywek woje-
wództwa mazowieckiego. W czasie igrzysk znaczącego wyczy-
nu dokonał także lekkoatleta z Dwójki, który pokonał rywali  
w Indywidualnych Biegach Przełajowych. Doskonałą formę za-
prezentowały także drużyny chłopców w mini piłce ręcznej oraz 
w mini koszykówce. Wywalczyły one trzecie miejsca. 

Bohaterom artykułu gratulujemy! Trzymamy za was kciuki! 
Życzymy doskonałych wyników w zmaganiach na szczeblu miej-
skim, powiatowym, regionalnym i ogólnopolskim. Wasze sukcesy 
z pewnością zachęcają innych uczniów do aktywności ruchowej 
i wysiłku. Kolejne roczniki uczniów mają swoich mistrzów do 
naśladowania!

Renata Miszczak
fot. z arch. Sp nr 2

27 września 2012 w Ośrodku Wychowaw-
czym w Ignacowie pracownicy MOSiR 
przeprowadzili „Igrzyska Sportowe” dla 
dzieci.

Z okazji wspomnienia św. Wincentego 
a’Paulo MOSiR zorganizował dla pod-
opiecznych Sióstr Miłosierdzia „Dzień 
Sportu”. Ok. 50 wychowanków brało 
czynny udział w 6 konkurencjach (zakła-
danie ringa, slalomy, gra w hokeja, tory 
przeszkód itp.). 

Tego dnia nie liczył się czas tylko dobra 
zabawa w bardzo sympatycznej i rodzin-
nej atmosferze. 

Dyrektor MOSiR Pan Robert Smuga wręczył 
każdemu dziecku pamiątkowy dyplom za 
udział w Igrzyskach a dzieci odwdzięczyły 
się radosnym uśmiechem, który był naj-
bardziej wdzięcznym podziękowaniem 
dla organizatorów.

Agata Szuba
fot. z arch MOSiR

„Igrzyska Sportowe”
 w Ignacowie

Spektakularny sukces sportowców z Dwójki!
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Nostalgiczna
podróż
mińszczan
Przysłowiowym strzałem w dziesiąt-
kę, okazała się być, weekendowa pro-
pozycja wystawiennicza skierowana 
do wszystkich zainteresowanych osób 
przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego i Miejską Bibliotekę Pu-
bliczną w Mińsku Mazowieckim. Mowa 
oczywiście o ekspozycji zabawek i in-
nych pamiątek mających swój rodowód 
w okresie PRL – u, którą można było 
oglądać w dniach 21 – 23 września w sali 
konferencyjnej MBP. 

Zdaniem przedstawicieli or-
ganizatorów przedsięwzię-
cia i właścicieli eksponatów 
prowadzących Kreatywne 
Muzeum Zabawek PRL z moż-
liwości wyruszenia w prze-
szłość skorzystało ponad ty-
siąc osób. W związku z tym 
piątkowo – niedzielną impre-
zę z całą pewnością można 
zaliczyć do grona najważniej-
szych tegorocznych wydarzeń 
kulturalnych mających miej-
sce w Mińsku Mazowieckim. 
Stało się tak, dzięki zaanga-
żowaniu właściciela strony internetowej 
www.nostalgia.pl Michała Culka. Za jego 
sprawą i wparciem okazanym mu przez 
TPMM i MBP ta ciekawa kolekcja trafiła na 
trzy dni do miasta nad Srebrną, wywołu-
jąc sentymentalne nastroje u osób odwie-
dzających gościnne progi biblioteki. Naj-
częściej przybywały one w towarzystwie 
swoich pociech, dzięki czemu nostalgiczna 
wyprawa w przeszłość nabrała pokolenio-
wego charakteru. Pomocne w tej podróży 
okazały się być prezentowane przedmioty, 
wśród których duże zainteresowanie wzbu-
dzały np. drewniane klocki, pluszaki oraz 
koń na biegunach. Ostatni z wymienionych 
eksponatów przeżył prawdziwe oblężenie, 
gdyż większość z przybywających dzieci 
nie omieszkała dosiąść rumaka i pogalo-
pować na nim w świat fantazji. Dorośli 

opiekunowie jeźdźców najczęściej zajmo-
wali się wówczas uwiecznianiem swoich 
podopiecznych poprzez wykonywanie pa-
miątkowych fotografii. Dużą popularnością 
cieszyła się również prezentacja czaso-
pism adresowanych do osób młodych. Za-
interesowane osoby mogły też skorzystać z 
projekcji filmów dla dzieci wyświetlanych 
za pomocą diaskopu. Odbywające się co 
pół godziny seanse, zawierały w swoim re-
pertuarze, głównie filmy przeznaczone dla 
najmłodszej widowni. Wobec tego można 
było m.in. przybliżyć sobie codzienność 

pchły Szachrajki, zobaczyć „Jak Wojtek 
został strażakiem” oraz poznać realia ży-
cia peerelowskiego milicjanta.  Z niedo-
wierzaniem w oczach oglądano ponadto 
kolekcje etykiet okraszających niegdyś 
napoje gazowane, niskoprocentowe i cze-
kolady. Organizatorzy przedsięwzięcia nie 
zapomnieli również o miłośnikach moc-
niejszych wrażeń proponując skorzystanie 
z wypalarek. Nostalgiczną wyprawę po sali 
MBP kończyła wizyta w okolicznościowym 
sklepiku oferującym repliki przedmiotów 
z PRL – u. Całość wydarzenia uzupełniała 
znakomicie dobrana muzyka płynąca dys-
kretnie z głośników ustawionych w sali 
konferencyjnej MBP. Warto podkreślić, 
że w piątek, 21 września wystawę zaba-
wek odwiedzili mińscy przedszkolacy.  
W ramach tego przedsięwzięcia odbyły się 

również warsztaty gier plan-
szowych. Nad prawidłowym 
przebiegiem wydarzenia 
czuwali twórca Kreatywnego 
Muzeum Zabawek PRL Piotr 
Armatowski wraz ze współ-
pracowniczką, Michał Culek  
i pracownicy biblioteki. 
Wszyscy oni udzielali zain-
teresowanym osobom wszel-
kich potrzebnych informacji 
z przyjemnością wcielając 
się w rolę przewodników po 
wystawie. (ta) 

fot. Leszek Siporski
www.minskmaz.com

Dotknęli Podlasia
Aż sześćdziesiąt trzy osoby zdecydo-
wały się uczestniczyć w drugim, te-
gorocznym, objeździe krajoznawczo 
– historycznym zorganizowanym przez 
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazo-
wieckiego. 

Wycieczkowicze wyruszyli w drogę  
w sobotni poranek, 1 września, z placu 
znajdującego się przed Miejskim Domem 
Kultury w Mińsku Mazowieckim. Następ-
ne przystanki wyprawy znajdowały się  
w miejscowościach Mrozy, Kałuszyn, Wę-
grów, Liw i Sucha koło Grębkowa. Dodat-
kowo na wszystkich podróżników czekał 
nieoczekiwany postój w Cegłowie, gdzie 
zostali oni zaopatrzeni w pyszne sójki 
mazowieckie przygotowane przez panią 
Annę Kotuniak z Podciernia. Na pobyt 
w dwóch pozostałych miejscowościach 
znajdujących się na terenie powiatu 
mińskiego złożyły się spotkania z wój-
tem gminy Mrozy Dariuszem Jaszczukiem  
i przedstawicielką Towarzystwa Przyjaciół 
Ziemi Kałuszyńskiej Marią Bartosiak. 

Z prawdziwym zaangażowaniem przed-
stawili oni gościom przybyłym z Mińska 
Mazowieckiego zarówno przeszłość, jak  
i teraźniejsze realia życia grodów nad Try-
twą i Witówką. Po opuszczeniu powiatu 
mińskiego kawalkada TPMM, złożona z au-
tokaru i busa, dotarła na ziemie powiatu 
węgrowskiego zaliczanego do zachodnich 
rubieży Podlasia. W czasie prawie trzy-
godzinnego pobytu w Węgrowie sobotnia 
ekspedycja zwiedziła trzy miejscowe ko-
ścioły, odwiedziła ewangelicki cmentarz  
i obejrzała ciekawie odnowiony miejski 
rynek. Naturalnie wycieczkowicze nie byli 
pozostawienie sami sobie, gdyż fachową 
opiekę roztoczyła nad nimi lokalna prze-
wodniczka Jadwiga Giers. We wczesnych 
godzinach popołudniowych wycieczka 
opuściła Węgrów, po czym przyjechała 
do Liwa. Największą atrakcją turystycz-
ną tej miejscowości jest zamek toteż nie 
wypadało nie odwiedzić wnętrz i obejścia 
tego interesującego obiektu. 

Ostatnim punktem programu drugiej, 
tegorocznej, wycieczki zorganizowanej 
przez TPMM były odwiedziny skansenu 
w Suchej koło Grębkowa. Sentymental-
ny pobyt w miejscowym dworze i spa-
cer po terenie urozmaiconym budynka-
mi, przeniesionymi z różnych zakątków 
wschodniego Mazowsza, stanowiły nie 
lada atrakcję dla osób biorących udział w 
eskapadzie. Zakończeniem przedsięwzię-
cia było tradycyjne ognisko z kiełbaskami, 
przy którym toczyły się poważne rozmowy 
dotyczące zwiedzanych miejsc oraz (nie)
poważne oddające choć trochę atmosferę 
gorączki sobotniej nocy. Wspólnego śpie-
wania również nie zabrakło…  (ta)

ORGANIZACJE
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Informacja 
dotycząca oferty 
„Bilet lotniskowy”
Spółka Koleje Mazowieckie oferuje dwa 
nowe połączenia kolejowe do Międzyna-
rodowego Portu Lotniczego im. F. Chopi-
na oraz Mazowieckiego Portu Lotniczego 
w Modlinie. 

Z myślą o pasażerach korzystających  
z lotniska została przygotowana oferta 
specjalna - „Bilet lotniskowy”. Zakup bi-
letu upoważnia do przejazdu pociągiem 
Kolei Mazowieckich z dowolnej stacji 
kolejowej w Warszawie do stacji w Mo-
dlinie. Dalsza podróż jest kontynuowana 
autobusem KM w cenie biletu. Koleje Ma-
zowieckie realizują połączenie w dwóch 
relacjach - Warszawa Lotnisko F. Chopina 
– stacja kolejowa Modlin przez Warsza-
wę Centralną oraz Warszawa Zachodnia 
z peronu nr 8 (d. Warszawa Wola) przez 
Warszawę Gdańską w kierunku Nasielska, 
Ciechanowa i Działdowa. 

Pasażer wybierając  Koleje Mazowieckie 
ma gwarancję wysokiego standardu, od-
powiadającego współczesnym oczekiwa-
niom komfortu podróży. Wnętrza są kli-
matyzowane, posiadają miękkie fotele, 
miejsce na rower, posiadają odpowiednie 
wyposażenie dla podróżujących z więk-
szym bagażem oraz są przystosowane do 
potrzeb osób niepełnosprawnych i matek 
z małymi dziećmi. Dla zapewnienia bez-
pieczeństwa podróżnych zamontowano 
również system monitoringu. 

Dodatkowo, „bilet lotniskowy” uprawnia 
do korzystania ze środków komunikacji 
miejskiej ZTM (autobusy, tramwaje, me-
tro, SKM) na obszarze pierwszej strefy bi-
letowej przez 60 min. Przed wejściem do 
pojazdu komunikacji miejskiej, podróżny 
musi trwale i czytelnie wpisać na bilecie 
godzinę rozpoczęcia czasu jego ważności. 

Od nowego rozkładu jazdy 2012/2013 po-
ciągi lotniskowe Kolei Mazowieckich będą 
kursować cyklicznie co godzinę.

/ - / Dariusz Grajda
   Członek Zarządu, 

Dyrektor Handlowy

Szczegółowe informacje 
znajdą Państwo na

www.mazowieckie.com.pl
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Burmistrz Miasta  lub Zastępca Burmistrza przyjmują interesantów
w każdą środę w godz. 12.00-17.00. 

W każdą pierwszą środę miesiąca przyjmowani są interesanci  
w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową.

URZĄD MIASTA  MIŃSK MAZOWIECKI
Godziny pracy Urzędu Miasta: 

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

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

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

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


