
3MIM październik 2011 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

Z ŻYCIA MIASTA - str. 4 - 7
- Rondo Haliny Chorobińskiej  
- Dzień Edukacji Narodowej
- Inauguracja Roku Akademickiego
  MUTW
- Otwarcie Sali Ślubów w MDK
- Otwarcie ronda ks. Józefa Dziąga
- Koncert Marka Dyjaka

URZĄD MIASTA INFORMUJE 
- str. 8-10
- Wydział Inwestycji 
- Wydział Gospodarki Przestrzennej 
  i Nieruchomości
- Wydział Rozwoju Gospodarczego 
  Miasta
- Wydział Spraw Obywatelskich

MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA 
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH 
- str. 11
- Konferencja - „Najnowsze zmiany 
w systemie przeciwdziałania przemocy 
w rodzinie”

Z PRAC RADY MIASTA - str. 12 
- Streszczenie uchwał z Sesji Rady 
   Miasta (24.10)

ŚRODKI UNIJNE - str. 13

WYBORY 2011 - str. 14-15
- Wyniki - zestawienie zbiorcze 

TEMAT NUMERU -  str. 17
- 20 LAT MIEJSKIEJ ORKIESTRY
  DĘTEJ

KULTURA - str. 16-21
- Miejska Szkoła Artystyczna
- Z imprez Miejskiego Domu Kultury
- W Miejskiej Bibliotece Publicznej

OŚWIATA - str. 22-27 
- XI Dzień Papieski w Powiecie Mińskim
- Dzień papieski u Salezjanów
- Październik w SP nr 6
- Przedszkole nr 6
- Szkolne podsumowania w SP nr 5

SPORT - str. 28 - 32
- IMPREZY MOSiR
- Mistrzowskie Taekwon-Do
- UKS Probasket
- Spotkanie z Jackiewiczem

ORGANIZACJE - str. 33
- Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy
   - eliminacje

KALENDARZ IMPREZ - str. 34

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM; Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. 
Fot. na okładce: z archiwum Urzędu Miasta, Tomasz Kowalczyk. Adres Gazety: 05-300 Mińsk  
Mazowiecki, ul. Konstytucji 3-go Maja 1, pok. 202, tel.  (025) 759  53 31, fax  (025) 758 40 25, 
e-mail: info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. Druk: Zakłady Graficzne„TAURUS” 
Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów, tel. (22) 760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie  
internetowej miasta www.minsk-maz.pl

W numerze:

Drodzy mieszkańcy. 

	 	 Przed	nami	trudny	okres	kon-
struowania	budżetu	miasta	na	2012	rok.	
Będzie	to	jeden	z	najbardziej	napiętych	
planów	 finansowych	 w	 historii	 naszego	
miasta.	Wszystko	za	sprawą	inwestycji,	
które	 jak	 wiadomo	 są	 czynnikiem	 bez-
pośrednio	warunkującym	 rozwój	 naszej	
małej	 ojczyzny.	 Zamierzam	 umieścić		
w	 projekcie	 budżetu	 budowę	 wielo-
funkcyjnej	 sali	 koncertowej	 przy	 MSA,	
dokończenie	budowy	placu	zabaw	w	par-
ku	 miejskim,	 przebudowę	 placu	 przed	
Pałacem	 Dernałowiczów	 oraz	 budowę	
kilkudziesięciu	 mieszkań	 socjalnych,	
realizowaną	 przy	 udziale	 środków	 ze-
wnętrznych.	

	 	 Trwają	 wzmożone	 prace	
nad	 projektem	 przebudowy	 miejskie-
go	 targowiska,	 która	 byłaby	 współfi-
nansowana	 ze	 środków	 europejskich.	
Na	 początku	 przyszłego	 roku	 zostanie	
zakończona	 budowa	 hali	 sportowej		

i	boiska	przy	SP1.	Nie	zapomnimy	też	o	budowie	nowych	ulic.	Rada	Miasta	przy-
jęła	 plan	 przebudowy	 ulic	 nieutwardzonych	 na	 cztery	 następne	 lata.	 Znalazło	
się	 tam	 16	 nowych	 inwestycji	 drogowych,	 bez	 określania	 kolejności	 ich	 realiza-
cji.	 Kilka	 z	 nich	 zostanie	 uwzględniona	w	 projekcie	 budżetu.	Aby	 jednak	 zreali-
zować	wszystkie	 te	 zamierzenia	miasto	 będzie	musiało	 zaciągnąć	 dług	w	 postaci	
emisji	obligacji	komunalnych.	Podjęliśmy	również	trudną	decyzję	o	podwyżce	po-
datku	 od	 nieruchomości,	 co	 przyniesie	miastu	 dodatkowe	 1	 300	 000	 zł.	 rocznie.		

	 Dobiega	końca	realizacja	tegorocznych	zadań	inwestycyjnych.	Przebudowa-
na	ulica	Daszyńskiego,	przyniosła,	tak	potrzebne	w	okolicach	Dworca	PKP,	dodatko-
we	miejsca	parkingowe.	Miasto	wzbogaciło	się	o	nową,	reprezentacyjną	salę	ślubów	
w	 Pałacu	 Dernałowiczów,	 co	 spowodowało,	 że	 nowe	małżeństwa	 będą	 zawierane		
w	 o	 wiele	 bardziej	 komfortowych	 warunkach.	 Oddajemy	 do	 użytku	 nowe	 ulice:		
Zacisze,	Struga,	Kazimierza	III	Wielkiego	i	Śniadeckich.	Rozpoczęliśmy	również	re-
mont	najbardziej	zdewastowanego	odcinka	ul.	Dąbrówki	przy	wyjeździe	z	miasta.	

	 Za	nami	wybory	parlamentarne	i	kampania	wyborcza,	której	ślady	zniknęły	
już	z	naszych	ulic.	Mam	głęboką	nadzieję,	że	nowo	wybrany	rząd	będzie	prowadził	
politykę	przychylną	samorządom,	co	przyczyni	się	do	dalszego	rozwoju	naszego	mia-
sta,	czego	sobie	i	Państwu	życzę.

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

Słowem	wstępu

SPOTKANIE Z JACKIEWICZEM str. 32
Dnia 29 października w siedzibie UKS RING odbyło się spo-
tkanie z Mistrzem Europy Rafałem Jackiewiczem. Orga-
nizatorami był UKS RING, Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki 
oraz Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych.  Impreza stanowiła kolejny krok w cyklu spotkań ze 
znanymi sportowcami, które organizuje UKS RING. 

KONCERT MARKA DYJAKA str. 7
Niedzielny wieczór 30 października w Miejskiej Szko-
le Artystycznej był okazją do wysłuchania utworów  
z najnowszej płyty Marka Dyjaka „Moje fado”. Podczas 
półtoragodzinnego koncertu zgromadzona publiczność 
mogła usłyszeć m.in. „Na krawędzi szkła”, „Serce  
z rysą”, „Modlitwa”, „Piosenka w samą porę”.
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W dniu 12 października 2011r. Bur-
mistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Pan 
Marcin Jakubowski  zaprosił na uroczy-
stość z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej dyrektorów wszystkich placówek 
oświatowych z terenu Miasta Mińsk 
Mazowiecki, dyrektorów jednostek 
wspierających mińską oświatę, przed-
stawicieli stowarzyszeń działających 
na rzecz dzieci i młodzieży oraz rodzi-
ców i sponsorów wspierających miej-
skie placówki oświatowe.

Swoją obecnością uroczystość zaszczyci-
ła Pani Poseł Teresa Wargocka, Wicesta-
rosta Miński Krzysztof Płochocki, Prezes 
Oddziału Związku Nauczycielstwa Pol-
skiego w Mińsku Mazowieckim Pan Stani-
sław Mejszutowicz, Komendant Komendy 
Powiatowej Policji Pan Robert Kokoszka 
oraz Radni Rady Miasta.

Uroczystość odbyła się w odświętnie 
przygotowanej auli Gimnazjum Miej-
skiego Nr 3 w Mińsku Mazowieckim. Galę 
poprowadził Pan Leszek Celej – Dyrektor 
Muzeum Ziemi Mińskiej, a oprawę mu-

Uchwałą XLIII/412/10 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 25 paździer-
nika 2010r. rondo u zbiegu ulic Tartacz-
nej i Stefana Kardynała Wyszyńskiego  
w Mińsku Mazowieckim otrzymało nazwę 
„Rondo Haliny Chorobińskiej”. Inicjator-
ką tego przedsięwzięcia była Pani Joanna 
Nojszewska – emerytowana nauczycielka 
Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Mikoła-
ja Kopernika w Mińsku Mazowieckim.   
W dniu 2 października br. odbyła się 
msza święta w Kościele Św. Antoniego  
z Padwy w intencji Haliny Chorobińskiej, 
po której nastąpiło uroczyste odsłonię-
cie ronda poświęconego jej imieniu.

Z tej okazji przemawiali zaproszeni go-
ście, a wśród nich Pani Teresa Wargocka 
– Poseł na Sejm RP, Pan Czesław Mroczek 
– Poseł na Sejm RP i Wiceminister Obrony 
Narodowej, Pan Krzysztof Michalik – Za-
stępca Burmistrza Miasta Miński Mazo-
wiecki Halina Chorobińska z domu Cudna 
była członkiem Szarych Szeregów, żoł-
nierzem Armii Krajowej obwodu „Mewa 
– Jamnik – Kamień”, łącznikiem pomię-
dzy Komendą Podokręgu „Białowieża”  
w Warszawie a Obwodem AK w Mińsku Ma-
zowieckim. Odznaczona m.in. Srebrnym 
Krzyżem Zasługi z Mieczami, Krzyżem 
Oświęcimskim, Krzyżem Armii Krajowej, 
Krzyżem Partyzanckim. 17.II.1944 roku 
w czasie „Wielkiej Wsypy” została aresz-
towana przez gestapo. Po bestialskich 
przesłuchaniach w Latowiczu przewie-

ziono ją na Pawiak, gdzie torturowana  
w okrutny sposób w alei Szucha nikogo nie 
wydała. Była więźniarką trzech obozów 
niemieckich. Wskutek swoich tragicz-
nych przejść została inwalidką wojenną. 
Swoje powojenne życie związała z Panią 
Stefanią Sażyńską, która w wyniku repre-
sji wobec ofiar „Wielkiej” Wsypy straciła 
trzech synów i męża. Opiekowała się nią 

i wspierała do końca, aż do dnia 12 lipca 
1998 roku, kiedy to zmarła nagle prze-
żywszy 73 lata. Halina Chorobińska to 
symbol osoby, która swoje życie poświę-
ciła dla Ojczyzny, walcząc o jej wolność  
i dobrą, pozbawioną wojen i krzywd 
przyszłość. To cichy bohater naszego 
miasta, które ukochała i zapłaciła za 
jego lepsze jutro najwyższą cenę.  (red)

Dzień Edukacji Narodowej

Rondo Haliny Chorobińskiej
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zyczną zapewniła Miejska Orkiestra Ka-
meralna pod batutą Panów Wenantego 
Macieja Domagały – Dyrektora Miejskiej 
Szkoły Artystycznej oraz Romana Wacho-
wicza – prowadzącego tę orkiestrę.

Burmistrz przekazał na ręce dyrekto-
rów placówek oświatowych życzenia 
dla wszystkich pracowników z okazji Ich 
Święta.  Dyrektorom jednostek współ-
pracujących, przedstawicielom stowa-
rzyszeń oraz rodzicom i sponsorom zo-
stały przekazane podziękowania.

Ważnym punktem uroczystości było wrę-
czenie nagród Burmistrza Miasta wyróż-
nionym za efekty pracy dyrektorom i na-
uczycielom. Nagrody otrzymali:

DYREKTORZY
1. Ewa Parszewska– PM4
2. Agnieszka Mazurek – PM6
3. Ewa Szczerba– SP5
4. Grzegorz Wyszogrodzki – GM2
5. Mirosław Samociuk – GM3
WICEDYREKTORZY
1. Marzena Popławska – SP2
NAUCZYCIELE
1. Urszula Kołodziejska – PM1
2. Katarzyna Woźniak – PM2
3. Barbara Rokicka – PM3
4. Grażyna Wolska – PM5
5. Bogusława Proczka – PM6
6. Małgorzata Szczęsna – SP1
7. Edyta Dobrowolska – SP1
8. Bożena Kuczerenko – SP2
9. Małgorzata Jarzębska- SP2
10. Mariola Kruszewska – SP5
11. Elżbieta Woźniak – SP5
12. Grażyna Suchodolska – SP6
13. Beata Sałajczyk – SP6
14. Anna Pałdyna – GM1
15. Lilla Kłos – GM2
16. Ewa Raczyńska – GM2
17. Monika Jaremko– GM3
18. Joanna Nowik - MSA

 
Przemówienie wygłoszone przez 
Burmistrza Miasta Marcina Jakubow-
skiego z okazji Dnia Edukacji Narodo-
wej w Gimnazjum Miejskim Nr 3 dni 
12.10.2011r.

Witam wszystkich Szanownych Pań-
stwa !

Pierwszy raz mam ogromny zaszczyt 
świętować Dzień Edukacji Narodowej 
nie będąc uczniem. Przeżycie jest tym 
większe, że wśród gości widzę dyrek-
torów, nauczycieli, którzy właśnie  
w tej roli mnie znali.

Może dlatego też, gdy myślałem  
w dniu dzisiejszym o tym święcie, 
wcale nie przychodziły mi do głowy 
akademie czy uroczystości tylko lu-
dzie: nauczyciele, wychowawcy, Pa-
nie woźne, Pan dozorca z przedszko-

la, wielkie osobowości oświaty, które 
spotkałem na swojej edukacyjnej dro-
dze. Z przemyśleń tych zrodził mi się 
jeden wniosek – że miałem ogromne 
szczęście. Moje spotkania z oświatą 
to spotkania z ludźmi twórczymi, po-
szukującymi, inspirującymi. Dziękuję 
w dniu dzisiejszym, za to wszystko 
co było, myślę że nie tylko w imieniu 
własnym, ale wszystkich osób którzy 
mieli szczęście uczyć się w mińskich 
szkołach.

Oświata w naszym mieście jest coraz 
bardziej otwarta. Uczniowie już od 
dawana zaczęli postrzegać swoich 
nauczycieli często jako przyjaciół i 
mentorów. Myślę że słowa Czesława 
Miłosza  „Pokój nauczycielski, dokąd 
można było tylko rzucić spojrzenie 

przez uchylone drzwi i gdzie ważyły 
się nasze stopnie, pozostał dla mnie 
samą esencją sekretu” dziś tracą 
na aktualności. Patrząc na kierunek  
w którym zmierza kształcenie mło-
dych ludzi jestem pełen optymizmu. 
Stawiamy na indywidualność każdego 
ucznia, dostosowujemy programy do  
jednostkowych potrzeb, wyrównuje-
my szanse, stosujemy eksperymenty 
pedagogiczne, czy wreszcie odkry-
wamy talenty które tkwią w każdym  
z naszych podopiecznych.

Nie mogę dziś nie wspomnieć o planach 
na najbliższą przyszłość. Moim marze-
niem jest aby wszystkie nasze szkoły 
szły z duchem czasu. Mam nadzieje 
że uda nam się dokonać pełnej infor-
matyzacji placówek oświatowych. 
Efektem tego będą nie tylko, budzą-
cy wśród niektórych grozę, dziennik 

elektroniczny, czy elektroniczny na-
bór do szkół i przedszkoli, ale też sale 
lekcyjne wyposażone w interaktywne 
tablice, w pełni nowoczesne pracow-
nie komputerowe czy wspomagające 
edukację programy multimedialne. 
Głęboko wierzę również że dzięki po-
mocy rządu płace w oświacie nie będą 
już powodem do wstydu i osiągną go-
dziwy poziom, adekwatny do Waszej 
ciężkiej pracy. Ale dość już polityki. 

Moi drodzy. Dziękuje Wam dziś, nie 
tylko z racji pełnionej przeze mnie 
funkcji, ale również jako rodzic, za 
to że Wasz zawód jest dla Was pasją, 
że Pani wychowawczyni nadal chce się 
wychowywać, a pani kucharka wie któ-
remu Jasiowi włożyć większą porcję, 
mimo że się nie upomina. Nasza oświa-

ta, pomimo wielu problemów z jakimi 
się spotyka, ma nie tylko ludzką twarz 
ale coraz częściej twarz uśmiechniętą. 
Dzieje się tak dzięki Państwu - wspa-
niałym pedagogom z niesłabnącym 
zapałem, rodzicom, sponsorom, spo-
łecznikom, którzy na co dzień po ludz-
ku angażują się  wspierając edukację  
w różnorodny sposób.

Jeszcze raz dziękując wszystkim Pań-
stwu za przybycie, życzę zadowolenia  
zarówno w roli pracowników oświaty 
jak również jej odbiorców. Życzę wam 
aby optymizm w Waszych działaniach 
nigdy nie ustawał.
 

Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski
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Znajdujemy się w Sali Ślubów, która od 
1 września 2011 funkcjonuje w Pała-
cu Dernałowiczów. Na potrzeby Urzędu 
Stanu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim 
zostało zaadaptowane pomieszczenie 
po dawnej czytelni Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej - powiedział dnia 21 paź-
dziernika 2011r. Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki - Marcin Jakubowski na uro-
czystym otwarciu nowej Sali Ślubów.

Decyzja o przeniesieniu Sali Ślubów  
z budynku Urzędu Miasta została pod-
jęta z myślą o zapewnieniu większego 
komfortu dla par zawierających związek 
małżeński oraz gości uczestniczących w 
ceremonii zaślubin. Urządzenie Sali ślu-
bów w Pałacu Dernałowiczów poprzedzo-
ne zostało remontem w ramach którego 
ułożono nowy naturalny parkiet dębowy, 

13 października 2011 roku w Miejskiej 
Szkole Artystycznej w Mińsku Mazo-
wieckim zainaugurowano piąty, jubile-
uszowy rok akademicki Mińskiego Uni-
wersytetu Trzeciego Wieku. 

Życzenia skierowane do słuchaczy MUTW 
złożyli: w imieniu Posła na Sejm RP Pana 
Czesława Mroczka – Pan Leszek Celej, 
który przybył także jako Dyrektor Mu-
zeum Ziemi Mińskiej oraz wykładowca 

na tymże uniwersytecie, w imieniu Sta-
rosty Mińskiego - Pani Emilia Piotrkowicz 
– Naczelnik Wydziału Oświaty i Promocji 
Starostwa Powiatowego, w imieniu Bur-
mistrza Miasta Mińsk Mazowiecki – Pani 
Diana Rokicka – Kierownik Wydziału Pro-
mocji Kultury i Sportu Urzędu Miasta 
Mińsk Mazowiecki, Pani Hanna Markow-
ska – Dyrektor Miejskiego Domu Kultury, 
Pan Dariusz Mól – przedstawiciel prasy 
lokalnej. (red) 

Inauguracja roku akademickiego 
MUTW

Otwarcie sali ślubów w MDK
zainstalowano nowe dębowe parapety, 
wymieniono drzwi, wyrównano tynki na 
ścianach i sklepieniu, Do ścian i sklepie-
nia zamocowano gzymsy i listwy sztuka-
teryjne. Na suficie zamontowano trzy 
żyrandole wykonane ze stopu metalu  
i kryształu. Sala ślubów została wyposa-
żona w nowe meble tj. 74 krzesła, sofę 
dla pary młodej, fotel kierownika USC, 
komodę i biurko. Koszt przeprowadzo-
nego remontu i zakupu wyposażenia to 
przeszło 160 tys. zł.

Remont został wykonany przez firmę  
z Maliszewa Usługi Ogólnobudowlane 
Wojciech Niedzielak.
Rocznie przed kierownikiem urzędu Stanu 
cywilnego w Mińsku Mazowieckim zawie-
ranych jest ok. 160 małżeństw. Tradycyj-
nie najbardziej popularne na wstępo-

wanie w związek małżeński są miesiące  
z literką „r” w nazwie a więc czerwiec, 
sierpień, wrzesień, październik i grudzień. 

Art. 58 ust. 1 ustawy - Prawo o aktach 
stanu cywilnego - określa zasadę zacho-
wania uroczystej formy zawarcia mał-
żeństwa.

Uroczystą formę zapewnia:
1) reprezentacyjna sala ślubów i pocze-
kalnia,
2) oprawa muzyczna uroczystości zawar-
cia małżeństwa,
3) strój kierownika urzędu stosowny do 
powagi ceremonii ślubnej,
4) obowiązek noszenia odznaki o wzorze 
określonym rozporządzeniem Ministra 
Spraw Wewnętrznych i Administracji  
z 1999 roku. (red)
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Niedzielny wieczór 30 października  
w Miejskiej Szkole Artystycznej był oka-
zją do wysłuchania utworów z najnow-
szej płyty Marka Dyjaka „Moje fado”. 
Podczas półtoragodzinnego koncertu 
zgromadzona publiczność mogła usły-
szeć m.in. „Na krawędzi szkła”, „Serce 
z rysą”, „Modlitwa”, „Piosenka w samą 
porę”. Artyście towarzyszyli: Jerzy 
Małek-trąbka, Zdzisław Kalinowski-
pianino, Łukasz Borowiecki-kontrabas,  
Arkadiusz Skolik-perkusja.

Marek Dyjak urodził się 18 kwietnia 1975 
roku. Skończył zawodówkę i zdobył pa-
piery hydraulika. Wystarczyło kilka rze-
czy, by życie było pełne i szczęśliwe 
- robotnicze życie, żona robotnicza, ro-
botnicza klitka w bloku. Zwykłe, proste 
życie, bez dłubania w niuansach duszy  
i serca. Chciał więcej.
Sam siebie nazywa barowym grajkiem. 
Dla fanów jest polskim Tomem Waitsem. 
„Najbardziej prawdziwym głosem na 
polskim rynku muzycznym” - tak ocenia 
go krytyczka muzyczna, nauczycielka 
śpiewu Elżbieta Zapendowska. Dyjak to 
Dyjak - mówią przyjaciele; facet, któ-
ry żył po bandzie, pił po bandzie, aż 
dotarł do końca drogi. On też tak czuł. 

W 2008 roku na Wielkanoc przymocował 
do drzewa linkę holowniczą. Pogotowie 
stwierdziło zgon. Obudził się po kilku 
dniach w śpiączce, nic nie pamiętał.

Z ŻYCIA MIASTA

Mszą świętą w Kościele Narodzenia 
Najświętszej Maryi Panny w Mińsku 
Mazowieckim w dniu 15 październi-
ka rozpoczęto uroczystości związane 
z nadaniem imienia ks. Józefa Dziąga 
rondu zlokalizowanemu u zbiegu ulic 
Kościelnej i Budowlanej. 

W liturgii koncelebrowanej przez 
5 kapłanów, wśród których zna-
leźli się dwaj księża z rodzimej 
parafii księdza prefekta, uczestni-
czyli m.in.: Wiceminister Obrony 
Narodowej Pan Czesław Mroczek, 
Dyrektor Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej Pani Jadwiga 
Ostrowska-Dźwigała, radni Rady 
Miasta, przedstawiciele środowisk 
kombatanckich, byli i obecni ab-
solwenci GiLO, przedstawiciele 
prasy lokalnej. Oprawę muzyczną 
zapewnił chór mińskiej „Macie-
rzanki”, a podniosłego charakte-
ru nadawały poczty sztandarowe: 
Miasta Mińsk Mazowiecki, Gimna-
zjum i Liceum Ogólnokształcące-
go im. Polskiej Macierzy Szkolnej,  
VII Pułku Ułanów Lubelskich.

Dalszą część uroczystości, prowadzo-
ną przez Pana Leszka Celeja – Dyrekto-
ra Muzeum Ziemi Mińskiej, rozpoczęto 
odśpiewaniem Roty (wsparcie muzycz-
ne ze strony chóru pod kierownictwem 
Pani Anny Pilichowskiej z Zespołu Szkół  

Nie każdemu odpowiada styl bycia Dyja-
ka, choć od trzech lat nie pije i walczy 
z nałogiem to wciąż pozostaje sobą i na 
tym polega jego niezwykły fenomen, 
który przyciąga koneserów dobrej mu-
zyki. Bywały w jego karierze momenty, 
w których muzyk mógł iść za ciosem - 
wbić się na potocznie zwany „artystycz-
ny świecznik”. Wolał jednak iść własną 
drogą, nie zawsze łatwą lecz kierowaną 

Otwarcie ronda im. ks. Józefa Dziąga

Koncert Marka Dyjaka
przez siebie samego, nie oddał swojej 
kariery w cudze ręce. Niektórzy widzą  
w tym artystyczną pozę - Dyjaka wyklę-
tego, samotnika i indywidualistę. Moc-
nym głosem, śpiewa równie mocne utwo-
ry, w których - jak mówią sami fani - jest 
krew, żółć i łzy. Artysta na scenie daje 
z siebie wszystko, przez co wykonywane 
utwory są pełne prawdy i często smut-
nych faktów z jego życia.  (red)

im. Marii Skłodowskiej-Curie w Mińsku 
Mazowieckim), a po przemówieniu Bur-
mistrza Miasta Mińsk Mazowiecki – Pana 
Marcina Jakubowskiego, poświęcono  
i symbolicznie odsłonięto rondo imienia 
ks. Józefa Dziąga. (red)
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

Remonty budynków komunalnych

 30 września 2011 zakończono 
remonty dachów w komunalnych bu-
dynkach mieszkalnych przy ul. Huber-
ta,  Żwirowej 3 i Żwirowej 3a. W dniu 5 
października odebrano roboty związane 
z remontem dachu w budynku przy ul. 
Widok 5.
 Trwają roboty budowlane zwią-
zane z remontem budynku komunalnego 
przy ul. Huberta 7 polegające na wymia-
nie pokrycia dachowego , stolarki okien-
nej i drzwiowej oraz dociepleniu ścian 
budynku.
 Do 30 listopada br. planowane 
jest wykonanie wymiany okien w budyn-
ku przy ul. Rodziny Nalazków 4.

Inwestycje drogowe

 Zakończono przebudowę ulic: 
Śniadeckich i Struga. W ramach przebu-
dowy ulicy Śniadeckich wykonano nową 
linię oświetlenia ulicznego, przebudowa-
no kanalizację sanitarną i sieć wodocią-
gową  oraz wykonano nową nawierzch-
nię bitumiczną jezdni wraz z chodnikami  
i parkingami na odcinku od ul. Szpitalnej 
do ul. Dąbrówki.
 W ramach przebudowy ulicy 
Struga wykonano 200 mb kanalizacji 
deszczowej, przebudowano sieć wo-
dociągową oraz wykonano ciąg pieszo-
jezdny z kostki brukowej.
 Trwają prace związane z prze-
budową ulicy Zacisze oraz Kazimierza 

III Wielkiego. Planowany termin zakoń-
czenia robót budowlanych związanych  
z przebudową w/w ulic – listopad 2011.
 W bieżącym miesiącu rozpoczę-
te zostaną prace związane z przebudową 
ulicy Widok.

Oświetlenie uliczne

 Trwają prace związane z budo-
wą oświetlenia ulicznego w ulicy Smo-
leńskiego, w sięgaczu od ulicy Dąbrów-
ki, w sięgaczu od ul. Olsztyńskiej  oraz  
w drodze wewnętrznej pomiędzy ulicami 
Zachodnią i  Wyszyńskiego. 
 W bieżącym miesiącu miasto 
udzieli również zamówienia na  wyko-
nanie dobudowy oświetlenia ulicznego  
w ulicy Sportowej.

WYDZIAŁ INWESTYCJI

ul.	Huberta	7

ul.	Śniadeckich
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ul.	Zacisze

ul.	Andrzeja	
Struga

ul.	Kazimierza	III	
Wielkiego

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA 

 Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 2 lipca 
2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej każdy przedsiębiorca rozpoczynający obecnie działalność gospodarczą ewiden-
cjonowany jest w systemie CEIDG - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Organem ewidencyjnym 
dla takiego przedsiębiorcy jest Minister Gospodarki. Działalność można zarejestrować w dowolnym urzędzie gminy (przyno-
sząc wypełniony, podpisany wniosek lub przesyłając wniosek listem poleconym - w takim przypadku własnoręczność podpisu 
musi zostać potwierdzona przez notariusza) oraz przez Internet za pośrednictwem formularza elektronicznego dostępnego 
na stronie internetowej CEIDG.

I N F O R M A C J A

Burmistrz	Miasta	Mińsk	Mazowiecki

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta prosi przedsiębiorców figurujących w Ewidencji 
Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, którzy dokonali wpisu do w/w ewi-
dencji przed dniem 1 stycznia 2008 r. i po tej dacie nie wprowadzali żadnej zmiany we wpisie o zgłaszanie się do pok. 
105 Urzędu Miasta w celu aktualizacji danych - zwłaszcza przeklasyfikowania przedmiotu wykonywanej działalności 
gospodarczej z kodów PKD 2004 na kody PKD 2007.

I N F O R M A C J A

Burmistrz	Miasta	Mińsk	Mazowiecki

URZĄD MIASTA INFORMUJE

I N F O R M A C J A
 Informuję, iż w dniu 28 października 2011 r. ustaliłem, a w dniu 31 paź-dziernika 2011 r. podałem do publicznej 
wiadomości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Błonie 3  (lokal nr 26) prze-
znaczoną 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 31 października 2011 r. do dnia  21 listopada  2011 r. 

Burmistrz	Miasta	Mińsk	Mazowiecki

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI 

Dowody osobiste wydane w 2001 roku 
tracą ważność w tym roku. Podobnie 
tracą ważność dowody osobiste wydane 
osobom niepełnoletnim w 2006 roku.

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

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

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego 
należy dołączyć następujące dokumenty:
- odpis skrócony aktu urodzenia - w przy-
padku osób, które nie zawierały małżeń-
stwa;
- odpis skrócony aktu małżeństwa;
- dwie wyraźne i jednakowe fotografie 

o wymiarach 35 x 45 mm, odzwiercie-
dlające aktualny wizerunek osoby, któ-
rej wniosek dotyczy, przedstawiające 
tę osobę bez nakrycia głowy i okularów 
z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby 
ukazywały głowę w pozycji lewego pół-
profilu i z widocznym lewym uchem,  
z zachowaniem równomiernego oświe-
tlenia twarzy.

Do wniosku o ponowne wydanie dowodu 
osobistego nie załącza się odpisu aktu 
stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte  
w dowodzie osobistym nie uległy zmia-
nie, a w dokumentacji dowodowej znaj-
dują się te odpisy lub dokumenty te 
zostały sporządzone w urzędzie stanu cy-
wilnego miejsca, w którym osoba ubiega 
się o wydanie dowodu osobistego.

Obecnie dowody osobiste wydawane są 
nieodpłatnie.

Nieważny dowód osobisty nie spełnia 
swoich funkcji, czyli nie potwierdza na-
szej tożsamości i obywatelstwa. Nie za-
łatwimy żadnych spraw w urzędzie czy na 

poczcie, możemy mieć 
problem z uzyskaniem kredytu 
bankowe- go czy dokonaniem zakupu 
ratalnego. Nieważny dowód osobisty nie 
uprawnia również do przekraczania gra-
nic państw członkowskich Unii Europej-
skiej.

Jednocześnie informuję, że dowód oso-
bisty wydany osobie, która w dniu skła-
dania wniosku ukończyła 65 rok życia, 
jest ważny na czas nieoznaczony.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewi-
dencji ludności i dowodach osobistych  (Dz.U-
.z 2006r., Nr 139, poz. 993 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lute-
go 2009 roku w sprawie wzoru dowodu oso-
bistego oraz trybu postępowania w sprawach 
wydawania dowodów osobistych, ich unie-
ważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. 
z 2009r., Nr 47, poz. 384).

Kierownik	
Wydziału	Spraw	Obywatelskich

	 mgr	inż.	Magdalena	Zagórska

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH 

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI  
SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO
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 W dniu 18 października 2011 
roku w Gimnazjum Miejskim Nr 3  
w Mińsku Mazowieckim odbyła się 
Konferencja pt. „Najnowsze zmiany  
w systemie przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie”. Organizatorami 
konferencji byli - Pan Marcin Jaku-
bowski - Burmistrz Miasta Mińska 
Mazowieckiego, Pani Renata Durda 
– kierowniczka Ogólnopolskiego Pogo-
towia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie 
„Niebieska Linia”, redaktor naczelna 
dwumiesięcznika „Niebieska Linia” 
oraz członek Zespołu Monitorującego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie przy Ministrze Pracy i Polityki 
Społecznej, a także Pani Jadwigi Fre-
lak - Przewodnicząca Miejskiej Komi-
sji Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych w Mińsku Mazowieckim. 
     
 
 
 

          Zaproszenie do udziału w konfe-
rencji przyjęło około 160 osób. Ważność 
i celowość działań profilaktyczno - edu-
kacyjnych podejmowanych w zakresie 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie 
na terenie miasta zaakcentowali swoim 
przybyciem przedstawiciele wszystkich 
placówek oświatowych oraz Specjalnego 
Ośrodka Szkolno - Wychowawczego, pe-
dagodzy, nauczyciele, w tym i kateche-
ci oraz przedstawiciele rady rodziców, 
a także przedstawiciele instytucji dzia-
łających na rzecz bezpieczeństwa oraz 
profilaktyki i rozwiązywania problemów 
społecznych tj. Komendy Powiatowej 
Policji, Straży Pożarnej, Sądu Rejono-
wego, Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej, Powiatowej Stacji Sanitarno 
- Epidemiologicznej, Poradni Psycho-
logiczno - Pedagogicznej, Hufca Pracy, 
stowarzyszeń i organizacji pozarządo-
wych, pracowników służby zdrowia,  
w tym pielęgniarki szkolne i środowisko-
we, przedsiębiorców. Nie zabrakło rów-
nież prasy lokalnej. 

 Przed rozpoczęciem konferen-
cji Pan Marcin Jakubowski - Burmistrz 
Miasta Mińska Mazowieckiego wręczył 
dyplomy i nagrody uczniom miejskich 
szkół podstawowych, gimnazjalnych  
i ponadgimnazjalnych, którzy aktywnie 
uczestniczyli w ogólnopolskiej kampanii 
Zachowaj „Trzeźwy Umysł” prowadzonej 
na terenie Mińska Mazowieckiego. Opie-
kunowie tych uczniów otrzymali od bur-
mistrza Miasta certyfikaty za zaangażo-
wanie w realizowanie z uczniami założeń 
kampanii. 

 Konferencja odbyła się zgodnie 
z programem, który zawierał następują-
ce bloki wykładów :

• „Nowe instrumen-
ty prawne chronią-
ce osoby pokrzyw-
dzone przemocą 
w rodzinie” - Michał 
Lewoc - sędzia,  
Koordynator Ze-
społu ds. Przeciw-
działania Przemocy  
w Rodzinie, Depar-
tament Praw Czło-
wieka Ministerstwo 
Sprawiedliwości, 
członek Zespołu 
Monitorującego ds. 
Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzi-
nie przy Ministrze 
Pracy i Polityki Społecznej,
• „Lokalny system przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie i koordynacja procedury 
„Niebieskich Kart” - Renata Durda,
• „Grupa robocza jako zintegrowana 
metoda pracy nad szczególnie trudny-
mi przypadkami przemocy w rodzinie” 

- Piotr Antoniak  - kierownik ds. klinicz-
nych Ogólnopolskiego Pogotowia dla 
Ofiar Przemocy w Rodzinie „Niebieska 
Linia” IPZ,

• „Cyberprzemoc i grooming w Interne-
cie – współczesne zagrożenia naszych 
dzieci” - Agnieszka Bałdyga – socjotera-
peutka w Fundacja Kidprotect.pl, koor-
dynatorka projektu „Mądrzy Rodzice”, 
autorka i realizatorka programów edu-
kacyjnych, informacyjnych, interwen-
cyjnych, profilaktycznych zarówno dla 
dzieci, jak i  specjalistów pracujących 
na rzecz dzieci.

 Konferencja została oceniona 
dobrze przez jej uczestników, zarówno 
w odniesieniu do poruszanej tematyki, 
jak również w zakresie sposobu prezen-
towania złożonych problemów prawno - 
organizacyjnych.  

 Serdecznie dziękujemy uczest-
nikom za udział w konferencji. 

Karolina	Łysiak		
–	Inspektor	ds.	profilaktyki	uzależnień	

P R Z E C I W D Z I A Ł A N I E  
P R Z E M O C Y  W  R O D Z I N I E

MKRPA
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Z PRAC RADY MIASTA

Uchwała Nr XII/89/11 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 24 października 
2011 r. w sprawie określenia wysokości 
stawek podatku od nieruchomości oraz 
zwolnień od tego podatku.

Uchwała określa stawki podatku od nie-
ruchomości, które obowiązywać będą 
na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki od  
1 stycznia 2012 r. Stawki te wynoszą:   
1) od gruntów: 
a) związanych z prowadzeniem dzia-
łalności gospodarczej bez względu na 
sposób sklasyfikowania w ewidencji 
gruntów i budynków – 0,80 zł od 1 m² 
powierzchni; 
b) pozostałych, w tym zajętych na pro-
wadzenie odpłatnej statutowej działal-
ności pożytku publicznego przez organi-
zacje pożytku publicznego – 0,36 zł od  
1 m² powierzchni; 
2) od budynków lub ich części: 
a) mieszkalnych – 0,63 zł od 1 m² po-
wierzchni użytkowej; 
b) związanych z prowadzeniem działal-
ności gospodarczej oraz od budynków 
mieszkalnych lub ich części zajętych na 
prowadzenie działalności gospodarczej – 
20,50 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) związanych z udzielaniem świadczeń 
zdrowotnych w rozumieniu przepisów 
o działalności leczniczej, zajętych przez 
podmioty udzielające tych świadczeń – 
4,00 zł od 1 m2 powierzchni użytkowej;
d) od pozostałych, w tym zajętych na 
prowadzenie odpłatnej statutowej dzia-
łalności pożytku publicznego przez orga-
nizacje pożytku publicznego – 6,50 zł od 
1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli lub ich części związanych 
z prowadzeniem działalności  gospodar-
czej – 2% ich wartości określonej na pod-
stawie art. 4 ust. 1 pkt. 3 i ust. 3-7 usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Uchwała Nr XII/90/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 24 paździer-
nika 2011 r. w sprawie określenia Wzo-
rów formularzy informacji i deklaracji 
podatkowych.

Uchwała określa wzory formularzy in-
formacji i deklaracji podatkowych, 
które zgodnie z ustawami: o podatkach  
i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, 
o podatku leśnym, winni składać organo-
wi podatkowemu podatnicy podatku: od 
nieruchomości, rolnego i leśnego.  
Powodem wprowadzenia nowych for-
mularzy od 1 stycznia 2012 r. są zmiany 
ustawy o zasadach ewidencji i identyfi-
kacji podatników i płatników oraz usta-
wy o podatkach i opłatach lokalnych 
- wprowadzone ustawą z dnia 29 lipca 
2011 o zmianie ustawy o zasadach ewi-
dencji i identyfikacji podatników i płat-
ników oraz niektórych innych ustaw (Dz. 
U. Nr 171, poz. 1016) oraz ustawą z dnia 
15 kwietnia 2011 r. o działalności leczni-
czej (Dz. U. Nr 112, poz.654). 

Uchwała Nr XII/91/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 24 paździer-
nika 2011 r. w sprawie przyjęcia pla-
nu budowy lub przebudowy dróg nie-
utwardzonych w Mińsku Mazowieckim 
na lata 2012-2015. 

Na podstawie kryteriów oceny zadań  
w zakresie budowy lub przebudowy nie-
utwardzonych ulic na terenie miasta 
Mińsk Mazowiecki przyjętych uchwałą  
Nr V /51/11 Rady Miasta Mińsk Mazo-
wiecki z dnia 18 kwietnia 2011 r. przyj-
muje się Plan budowy lub przebudowy 
dróg nieutwardzonych w Mińsku Mazo-
wieckim na lata 2012-2015 zawierający 
wykaz ulic przewidzianych do budowy 
lub przebudowy w kolejności wynikają-
cej z oceny dokonanej według przyję-
tych kryteriów.
 
W szczególnie uzasadnionych przypad-
kach Burmistrz Miasta może umieścić 
w projekcie uchwały budżetowej lub  
w projekcie jej zmiany inwestycje dro-
gowe o znaczeniu strategicznym, nie 
objęte planem budowy, lub przebudowy 
dróg nieutwardzonych w Mińsku Mazo-
wieckim w latach 2012-2015. 

Plan budowy lub przebudowy dróg nie-
utwardzonych w Mińsku Mazowieckim na 
lata 2012-2015 dotyczy następujących ulic: 
1.   ul. Marii Konopnickiej 
2.   ul. Wesoła 
3.   ul. Królewiecka 
4.   ul. Arynowska 
5.   ul. Chochołowska 
6.   ul. Sosnowa 
7.   ul. Władysława Sikorskiego 
8.   ul. Piasta 
9.   ul. Długosza 
10. ul. Janusza Kusocińskiego 
11. ul. Łokietka 
12. ul. Gen. Zygmunta Berlinga 
13. ul. Marcina Borelowskiego 
14. ul. Dr Jana Huberta 
15. ul. Adama Rapackiego 
16. ul. Leśna   (Kusocińskiego - Małasz-
czyckiej)

Uchwała Nr XII/92/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 24 paździer-
nika 2011 r. w sprawie uchwalenia 
zmiany miejscowego planu zagospoda-
rowania przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki 

Zmiana dotyczy miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
Mińsk Mazowiecki uchwalonego uchwałą 
Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazo-
wiecki z dnia 19 lipca 2004 r. i obejmuje 
3 obszary o pow. ok. 3,1 ha, położone  
w rejonie ulic: Borelowskiego, Sikorskie-
go, Kusocińskiego, Bocznej, Królewieckiej  
i Wolańskiego. Uchwała wejdzie w życie 
po upływie 30 dni od jej opublikowania 
w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego.

Uchwała Nr XII/93/11Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 24 października 
2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
uchwalenia planu rozwoju i moderni-
zacji urządzeń wodociągowych i kana-
lizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodocią-
gów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku 
Mazowieckim na lata 2011-2016. 

Uchwała dot. zmiany zadań i nakładów 
inwestycyjnych w latach 2011-2016 PWiK  
Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim w sto-
sunku do planu przyjętego na ten okres 
Uchwałą z dnia 25 października 2010r.  
W roku bieżącym przewiduje się zakup 
wirówki dla zageszczenia osadów ście-
kowych pochodzących z oczyszczalni, 
która wg. dotychczasowego planu miała 
być zakupiona w 2012r. Z uwagi na brak 
możliwości pozyskania środków unijnych 
na wyposażenie oczyszczalni ścieków  
w agregat kogeneracyjny wykorzystujący 
biogaz jako paliwo, całość nakładów in-
westycyjnych na wykonanie tego zadania 
pokryje PWiK Sp. z o.o.

Uchwała Nr XII/94/11 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 24 października  
2011 r. w sprawie  wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku  przetargo-
wego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości miejskiej, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Za-
chodniej.

           Rada Miasta wyraziła zgodę na to, 
aby Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
dokonał przedłużenia okresu dzierżawy 
niezabudowanej nieruchomości położo-
nej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Za-
chodniej,  w skład której wchodzą: dział-
ka gruntu Nr 4029/2 oraz części działek 
gruntu Nr 4622/11 i Nr 1381, o łącznej 
powierzchni 1959 m2, do 31 grudnia 
2012 r.

Uchwała Nr XII/95/11 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia  24 października  
2011 r. w sprawie  wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku  przetargo-
wego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
nieruchomości miejskiej, położonej  
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stefa-
na Kardynała Wyszyńskiego.

           Rada Miasta wyraziła zgodę na to, 
aby Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiec-
ki dokonał przedłużenia okresu dzier-
żawy niezabudowanej działki gruntu  
Nr 4622/11 o powierzchni 2600 m2,  po-
łożonej w Mińsku Mazowieckim przy  
ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,  do  
31 grudnia 2012 r.
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Uchwała Nr XII/96/11 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia  24 października  
2011 r. w sprawie  wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku  przetargo-
wego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
stanowiska handlowego Nr 13J na tar-
gowisku miejskim.

           Rada Miasta wyraziła zgodę na to, 
aby Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
dokonał przedłużenia okresu dzierżawy 
stanowiska handlowego Nr 13J składają-
cego się z części działki gruntu Nr 458/10 
o powierzchni 13 m2  oraz stałego pa-
wilonu handlowego Nr 4 o powierzchni 
użytkowej 9 m2 na terenie targowiska 
miejskiego w Mińsku Mazowieckim przy 
ul. Józefa Chełmońskiego , do 31 grudnia 
2012 r.

Uchwała Nr XII/97/11Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 24 października 
2011 r. w sprawie zmian w budżecie 
Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011 

Uchwała Nr XII/98/11Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 24 października 
2011 r. w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Ma-
zowiecki na lata 2011-2016 

Uchwała Nr XII/99/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 24 październi-
ka 2011 r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie określenia trybu i kryteriów oceny 
wniosków o realizację zadania publicz-
nego w ramach inicjatywy lokalnej 

W paragrafie 5. uchwały Nr XI/83/11 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 
września 2011 r. w sprawie określenia 
trybu i kryteriów oceny wniosków o re-
alizację zadania publicznego w ramach 
inicjatywy lokalnej (Dz. Urz. Woj. Maz. 
z 2011 r. Nr 181, poz. 5593) skreśla się 
ust. 2. 

Pełna	 treść	 opisanych	 powyżej	 uchwał		
Rady	Miasta	oraz	załączniki	do	uchwał,	
znajdują	 się	 do	wglądu	 na	 stronie	 	 in-
ternetowej	 BIP	 	 Urzędu	 Miasta	 www.
minskmaz.bip-gov.info.pl		oraz	w	Biurze	
Rady	Miasta	 -	pokój	nr	116	w	Urzędzie	
Miasta	.

Najbliższa Sesja Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki planowana jest 

na dzień  
21 listopada 2011r. 

 w sali nr 101 
Starostwa Powiatowego.

    

Projekt współfinansowany ze środków Unii  Europejskiej w ramach 
Europejskiego Funduszu Społecznego

ROZPOCZYNAMY PROJEKT 
„INDYWIDUALIZACJA PROCESU NAUCZANIA 
W KLASACH I-III SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 
W MIŃSKU MAZOWIECKIM”

W dniu 16 września 2011 roku Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
podpisał z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych 
umowę na dofinansowanie projektu pt. „Indywidualizacja procesu 
nauczania w klasach I-III szkół podstawowych w Mińsku Mazowiec-
kim” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki - Priorytet 
IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie, Działanie 9.1 
Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości 
usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddzia-
łanie 9.1.2 Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup  
o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic  
w jakości usług edukacyjnych.

Realizatorem projektu jest Miasto Mińsk Mazowiecki. Działania 
projektu realizowane będą w 4 szkołach podstawowych dla któ-
rych organem prowadzącym jest Miasto Mińsk Mazowiecki tj. Szko-
le Podstawowej Nr 1 im.  Mikołaja Kopernika, Szkole Podstawowej 
Nr 2 im. Dąbrówki, Szkole Podstawowej Nr 5 im. Józefa Wybickie-
go oraz Szkole Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza.

Głównym celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych 
uczniów klas I-III poprzez stosowanie szeroko pojętej indywiduali-
zacji w procesie nauczania, w oparciu o analizę potrzeb uczniów 
przeprowadzoną przez zespół nauczycieli.

Główne działania:
W ramach projektu zostanie przeprowadzonych łącznie 4920 go-
dzin zajęć edukacyjnych. Zostanie również zakupione doposażenie 
bazy dydaktycznej.

ŚRODKI UNIJNE

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

tel. (25) 759 53 00 - centrala, 
tel. (25) 759 53 11 - sekretariat, 

fax: (25) 758 40 25

boi@umminskmaz.pl, 
sekretariat@umminskmaz.pl

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

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

URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
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Inspirująca.  Wieloprofilowa. Zajmuje 
znaczące miejsce w życiu kultural-
nym naszego miasta. Jedyna z dwóch 
tego typu w Polsce. Mieści się przy 
ulicy Armii Ludowej 23. Przechodził 
tam z pewnością każdy z nas. Co kryje  
w sobie  budynek opatrzony czerwoną 
tabliczką Miejska Szkoła Artystyczna  
I stopnia w Mińsku Mazowieckim?

Może najpierw kilka słów o historii szko-
ły. Rozpoczęła swoją działalność przeszło 
35 lat temu, 1 września 1976 roku- pod 
nazwą Państwowej Szkoły Muzycznej  
I stopnia w Mińsku Mazowieckim, będąc 
filią Zespołu Szkół Muzycznych w Siedl-
cach. Jako dyrektor od początku patro-
nuje jej mgr Wenanty Maciej Domagała. 
Filia siedleckiej szkoły działała do roku 
1982. Początek stycznia 1983 roku przy-
niósł zmiany, na mocy których Minister 
Kultury i Sztuki powołał samodzielną 
placówkę administracyjno – finansową. 
W czasie owym szkoła otrzymała również 
swój  budynek przy ulicy Armii Ludowej 
23.  Wcześniej bowiem zajęcia odbywa-
ły się w lokalu tymczasowym, w Zespo-
le Szkół Zawodowych CRS’ Samopomoc 

Chłopska’ w Mińsku Mazowieckim. Wraz 
z przekształceniem szkoły w oddziel-
ną muzyczną jednostkę nastąpił rozwój  
i rozrost poszczególnych klas instru-
mentalnych  oraz powiększył się poczet 
uczniów jak i rozszerzyły się  możliwości 
nauki na większej ilości instrumentów. 

1 września 1992 przyniósł nowe zmia-
ny. Wówczas dyrektor szkoły, Wenanty 
Maciej Domagała wystosował do Mini-
sterstwa Kultury i Sztuki wniosek o zgo-
dę na wprowadzenie eksperymentalno 
- integracyjnego programu nauczania  
w klasach dziecięcych. Do tej pory szko-
ła umożliwiała naukę jedynie uczniom, 
którym zależało na rozwoju stricte 
muzycznym. Wicedyrektor szkoły  mgr 
Edward Pikula wraz z dyrektorem opra-
cowali podstawy teoretyczne ekspery-
mentu, który po dziś dzień sprawdza się  
w kształceniu rzesz młodych adeptów 
szeroko pojętej sztuki, zarówno muzycz-
nej jak i plastycznej. Stąd też artystycz-
ny profil szkoły, gdyż scala ona uczniów, 
którzy wiążą swoją przyszłość z profe-
sjonalnym kształceniem muzycznym, 
zainteresowanych rozwojem talentów 

plastycznych jak i takich, dla których 
istotny jest wszechstronny artystyczny 
rozwój. 

Priorytetowymi czynnikami w założe-
niach programowych są uwrażliwianie na 
dźwięk oraz wspieranie aktywności twór-
czej uczniów. Szkoła kształci zarówno  
w cyklu 6 - letnim( profil dziecięcy), jak 
i 4 - letnim( profil młodzieżowy). Adep-
ci mogą poznawać tajniki instrumen-
tów takich jak: skrzypce, wiolonczela, 
akordeon, perkusja, gitara, fortepian, 
saksofon, klarnet, puzon, flet. Zaję-
cia indywidualne uzupełniane są nauką 
przedmiotów z zakresu teorii muzyki, 
które pomagają stworzyć niezbędny dla 
uczniów warsztat teoretyczny. Kształcić 
się można również  w klasie kamerali-
styki wokalnej. Uczniowie zobowiązani 
są do uczestniczenia w zajęciach chó-
ru oraz zespołów instrumentalnych, co 
również uwrażliwia ich na dźwięk i po-
woduje rozwój muzycznych horyzontów.  
W skład szerokiego wachlarza innowacyj-
nych propozycji szkoły wchodzą również 
zajęcia z żywego słowa oraz plastyki.

Atmosferę szkoły tworzą: uczniowie, 
nauczyciele, pracownicy administracji, 
oraz jej obsługa. W następnym artyku-
le dowiemy się kim są członkowie  wy-
kfalifikowanej kadry pedagogicznej oraz  
z jakimi zmagają się na co dzień wyzwa-
niami związanymi z nauczaniem i wycho-
wywaniem uczniów poprzez sztukę. 
 

Jagoda Jabłonowska 
Fot. z arch. Urzędu Miasta

MIEJSKA SZKOŁA  
ARTYSTYCZNA

KULTURA
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W dniu 23 października 2011 na sali 
koncertowej  Miejskiej Szkoły Arty-
stycznej w Mińsku Mazowieckim odbył 
się niecodzienny koncert Orkiestry Dę-
tej Miasta Mińsk Mazowiecki, w  którym 
jak zwykle uczestniczyła rzesza miesz-
kańców i zaproszonych gości,   chcących 
wysłuchać tego wspaniałego zespołu. 

Okazją do zorganizowania uroczystego 
koncertu było 20 – lecie powstania or-
kiestry, która na przestrzeni lat stała 
się idealnym „towarem eksportowym”  
w dziedzinie kultury, zarówno w skali wo-
jewództwa jak i w ogólnopolskiej. 

Zaprezentowany program obfitował za-
równo w utwory rozrywkowe jak i utwory 
z nurtu muzyki klasycznej. Ideą koncertu 
Orkiestry było swego rodzaju posumowa-
nie i przypomnienie utworów, które były 
grane na przestrzeni lat, a także przed-
stawienie solistów współpracujących  
z orkiestrą. Usłyszeliśmy zatem Dream 

Song na fortepian solo, dźwiękowy ob-
raz perskiego rynku napisany przez Al-
berta Ketelbey w 1920, słynny już i bar-
dzo ambitny Oregon Jacoba De Haan’a,  
a także utwory wokalne: Jeszcze się tam 
Żagiel  Bieli zaśpiewany pęknie przez 
Kingę Szaniawską, Randka naszych dusz 
z rep. Ewy Bem,  zaśpiewany przez Anię 
Sekunę oraz Odchodzą Romantycy, który 

przejmująco wykonała Zofia Noiszewska. 
W drugiej części koncertu usłyszeliśmy 
utwory muzyki klasycznej i operetkowej, 
które wykonała Justyna Kowynia-Ryma-
nowska - mezzospran. Usłyszeliśmy więc 
Czardasza z Cygańskiej Miłości, Pieśń 
Vilii z Wesołej Wdówki Franza Lehara, 
a także Preludium Chorałowe Haydna. 
Jednak największą niespodzianką kon-
certu był występ gwiazdy polskiej sceny 
muzycznej, jak również ikony polskiej 
muzyki rozrywkowej - Pana Zbigniewa 
Wodeckiego. 

Już od pierwszych minut Zbigniew Wo-
decki nawiązał świetny kontakt z pu-
blicznością, emanując humorem a także 
przypominając swoje największe przebo-
je, takie jak Zacznij od Bacha czy Opo-
wiadaj mi tak. Z mińską publicznością 
pożegnał się utworem Franka Sinatry My 
Way. Występ Zbigniewa Wodeckiego przy 

akompaniamęcie Orkiestry Dętej Miasta 
Mińsk Mazowiecki okazał się być świet-
nym pomysłem, gdyż przedsięwzięcie to 
ukazało wszechstronność i dojrzałość na-
szej orkiestry. Należy wspomnieć, że ca-
łość poprowadził i przygotował dyrygent 
orkiestry Pan Marcin Ślązak. 

Ostatnim punktem koncertu były prze-
mówienia i gratulacje najważniejszych 
gości koncertu: Pana Czesława Mroczka 
Wiceministra Obrony Narodowej i po-
sła na Sejm RP, Burmistrza Miasta Mińsk  
Mazowiecki Pana Marcina Jakubowskiego, 
Burmistrza-Seniora Zbigniewa Grzesiaka, 
a także wicestarosty Krzysztofa Płochoc-
kiego. Wszyscy goście serdecznie gratulo-
wali koncertu, życzyli kolejnych równie 
udanych 20 lat oraz wręczyli kwiaty i oko-
licznościowe upominki.   

Marcin Ślązak 
Fot. z arch. MOD

20 lat Miejskiej Orkiestry Dętej
TEMAT NUMERU
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TRAMP 2011

XX Mińskie Spotkania z Piosenką Tu-
rystyczną TRAMP 2011 przeszły do hi-
storii. Jak zawsze mogliśmy liczyć na 
rozśpiewane dzieci i młodzież, które 
przyjechały do nas nie tylko ze szkół 
powiatu mińskiego. W tym roku mieli-
śmy także liczną reprezentację z Sie-
dlec. 

Uczestnicy konkursu mieli za zadanie 
wykonać dwa utwory o tematyce tury-
styczno – krajoznawczej. Zasiadający  
w jury druh ksiądz Marek Jeznach (m.in. 
kapelan szczepu harcerzy „Lubicz”) pod-
kreślił wysoki poziom prezentowanych 

KULTURA

piosenek. Z kolei Roman Wachowicz, 
muzyk i dyrygent, nauczyciel Miejskiej 
Szkoły Artystycznej przyznał, że podczas 
obrad jurorzy zwrócili uwagę na kilku 
młodych artystów, przed którymi wróżą 
karierę wokalną. Trzeba dodać, że dla 
większości uczestników TRAMP był sce-
nicznym debiutem. 

W kategorii szkół podstawowych I miej-
sce ex equo zajęli Julia Lenarcik ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku Ma-
zowieckim i zespół „Sześć Strun Świata”  
z tej samej placówki. II miejsce przypa-
dło Klaudii Kiszko, Oldze Ślepowrońskiej 
i Weronice Gochnio ze Szkoły Podstawo-
wej nr 11 w Siedlcach. Wśród gimnazja-

Z IMPREZ MDK
listów jury przyznało dwa równorzędne 
pierwsze miejsca dla zespołów „Kłopoty 
Doroty” z Publicznego Gimnazjum im. 
Orła Białego z Jakubowa  i „TAKTOMY” 
z Zespołu Szkół w Siennicy. W katego-
rii szkół średnich zwycięstwo przypadło 
Alicji Bąk z Liceum Ogólnokształcącego 
im. Polskiej Macierzy Szkolnej z Mińska 
Mazowieckiego. Na drugim miejscu upla-
sowali się Izabela Niedziółka i Dawid 
Rymarzak z Zespołu Szkół Ponadgimna-
zjalnych nr 1 w Siedlcach. Jury postano-
wiło także wyróżnić Tomasza Roguskiego 
z Mińska Mazowieckiego za wieloletni 
udział w TRAMP-ie. Pan Tomasz w roku 
1995 debiutował na scenie właśnie pod-
czas TRAMPA. 

Przewodnicząca jury Magdalena Hymos 
jako specjalistka od wokalistyki i emi-
sji głosu udzieliła uczestnikom konkursu 
kilku cennych wskazówek dotyczących 
m.in. zachowania scenicznego, zachę-
cała ich do większej pewności siebie  
i oczywiście do pracy nad warsztatem 
wokalnym. 

Dyrektor Zofia Hanna Markowska wrę-
czyła zwycięzcom nagrody ufundowane 
przez Miejski Dom Kultury. Ponieważ 
był to jubileuszowy XX TRAMP uczcili-
śmy jubileusz okazałym tortem z gitarą,  
a uczestnicy doceniając miłą atmosferę 
konkursu już zapowiedzieli swój udział  
w jego przyszłorocznej edycji. 

Agnieszka Boruta, instruktor MDK
Fot. z arch. MDK

MICHALINA

OCALIĆ OD ZAPOMNIENIA  - X KONKURS 
RECYTATORSKI IM. MICHALINY CHEŁ-
MOŃSKIEJ – SZCZEPANKOWSKIEJ

W piątek (7 października) w Miejskim 
Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim 
odbył się finał X Konkursu Recytatorskie-
go im. Michaliny Chełmońskiej – Szcze-
pankowskiej. Liczba uczniów, którzy 
zgłosili się do konkursu świadczyć 
może o popularności i uznaniu jakim 
cieszy się twórczość mińskiej poetki.  

Tegoroczny, jubileuszowy konkurs prze-
biegał pod hasłem „Ocalić od zapomnie-
nia”. - Z zadowoleniem stwierdzam, 
że interpretacja recytowanych wierszy 
Michaliny Chełmońskiej – Szczepankow-
skiej i innych poetów stale wzrasta,  
a sam konkurs zatacza coraz więk-
sze kręgi i budzi duże zainteresowanie 
wśród uczniów - mówił Piotr Szczepan-
kowski – Chełmoński, wnuk poetki. - Jest 
to dla mnie bardzo miłe i krzepiące, 

że poezja mej Babci dzięki wam, dro-
dzy uczniowie ocalała od zapomnienia 
- podsumował konkursowe zmagania.   

Konkursowe jury w składzie Piotr Szcze-
pankowski – Chełmoński, Piotr Siwkie-

wicz, Wanda Izabella Rombel i Karolina 
Marcinkowska miało niełatwe zadanie. 
Sześć godzin trwały konkursowe przesłu-
chania. Do recytacji stanęło 71 uczniów 
ze szkół powiatu mińskiego. 
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Michalina Chełmońska-Szczepankowska  
ur. 1885 r. w Warszawie - zm. 1953 r.  
w Mińsku Mazowieckim, apostołka miłości, 
oświaty, poetka polskości, służebnica dzieci 
i młodzieży

Niżej podpisany chciałby dać za przykład mło-
dym Czytelnikom Gazety MIM kogoś „z innej 
epoki”, kogoś, kto żył w tych samych czasach, 
co wasze prababcie, które pamiętały czasy 
rozbiorów Polski, czasy wojenne - pełne bólu 
i wyrzeczeń, ale też pełne nadziei, a nawet 
optymizmu. Czy dzisiejsze młode pokolenie 
może naśladować swoje prababcie? - podkre-
ślając ich patriotyzm oraz katolicką wiarę. 
Może i powinno… To jest wasze święte prawo, 
a nawet obowiązek. Pozwólcie, że oddam głos 
tej osobie... 

Nazywam się Michalina Chełmońska-
Szczepankowska. Urodziłam się w 1885 roku w 
Warszawie w rodzinie katolickiej z tradycjami 
artystycznymi. Odziedziczyłam wrażliwość na 
to, co subtelne i piękne, matka zaś nauczyła 
mnie pracowitości i wytrwałości. Studiowa-
łam w Warszawie polonistykę i języki obce. 
Gdy otrzymałam prawo nauczania podjęłam 
pracę nauczycielki w Szkołach prywatnych,  
a później w Gimnazjum Żeńskim w Mińsku Ma-
zowieckim. Następnie przez wiele lat uczyłam 
dzieci w szkołach wiejskich w powiecie miń-
skim. Wychowałam w tym czasie sama troje 
własnych dzieci. Pomagałam też biednym, 
godziłam zwaśnionych, wypożyczałam wła-
sne książki młodzieży mieszkającej na wsi, 
uczyłam dzieci religii i bardzo je kochałam. 
Czy było trudno? Wierzyłam, że codzienny 
trud tysięcy Polek nie pójdzie na marne, że 
przyniesie dobre owoce. Moja wrażliwa dusza 
pomagała mi pisać wiersze już od wczesnej 
młodości. Poprzez poezję wlewałam w serca 
najmłodszych i młodzieży, to co czułe, szla-
chetne, prawdziwe, a więc święte. Pragnę-
łam, by mój optymizm wyrażony w wierszach 
napełniał wrażliwe serca dzieci i młodzieży, 

by to co złe zwyciężać dobrem. W czasie 
okupacji niemieckiej uczyłam młodzież na 
tajnych kompletach języka polskiego, języka 
niemieckiego, a także matematyki sic! Wciąż 
pisałam wiersze, które zamieszczałam przed 
wojną m. in. na łamach  „Mojego Pisemka”, 
„Młodego Polaka”, „Przyjaciela Dzieci, „Ry-
cerzyka Niepokalanej” a po wojnie w „Pło-
myku”, „Płomyczku” i „Świerszczyku”. Dziś 
już mnie nie ma na tym świecie, odeszłam do 
nieba w 1953 r. Ale żyją jeszcze wasze babcie 
i dziadkowie, którzy wychowali się na moim 
pokoleniu. Są oni zazwyczaj uśmiechnięci  
i pogodni. Oni to zaszczepili waszym rodzicom 
patriotyzm i wiarę w Boga, a teraz wy prze-
każcie te wartości dalej. Zechciejcie proszę, 
przeczytać mój ulubiony wierszy. Pragnę, by 
wyrażona w nim miłość dotarła do waszych 
serc:

Anielka...

To Anielki wy nie znacie?
Czy naprawdę? Co za szkoda!
Ta Anielka mieszka w chacie -
Choć to mała, biedna chata,
Lecz dziewczynka tak bogata !
Jej bogactwem - nie pieniążki,
Jej bogactwem - nie uroda,
Ni korale, ani wstążki,
Jej bogactwem - nie nauka -
Ale serce, co to puka
Tak litośnie i miłośnie,
Serce dobre, a tak czyste,
Jak kropelki ros przejrzyste -
To bogactwo, to skarb wielki
Tej ubogiej, tej Anielki!
Wstąpcie, proszę, do tej chaty,
- Choć tam czasem braknie chleba -
Skarb znajdziecie przebogaty,
Tylko pilnie patrzeć trzeba!...  

7. października br. miał miejsce finał X Po-
wiatowego Konkursu Recytatorskiego im. Mi-
chaliny Chełmońskiej-Szczepankowskiej pn. 

„Ocalić od zapomnienia”. Konkurs odbył się 
w pałacu Dernałowiczów w Mińsku Mazowiec-
kim, którego organizatorami byli: Miejski Dom 
Kultury i Powiatowa Biblioteka Publiczna.
Pragnę podkreślić, że to dzięki Organizato-
rom coroczny Konkurs Recytatorski stał się 
popularny, a udział w nim utalentowanych 
uczniów Szkół Podstawowych, Gimnazjów  
i Szkół Średnich sprawił, że poezja Michaliny 
Chełmońskiej-Szczepankowskiej zostaje po 
latach minionego ustroju na nowo odkrywana. 
Na podkreślenie zasługuje fakt, że to właśnie 
dzieci i młodzież z mińskich szkół i powiatu 
uratowały wiersze   „mazowieckiej poetki” od 
zapomnienia. Dziękuję wam za to.
 
P.S. Zapraszam na stronę internetową poświe-
coną życiu i twórczości Michaliny Chełmoń-
skiej-Szczepankowskiej: www.michalinachel-
monska.republika.pl  

   Piotr Szczepankowski-Chełmoński, 
wnuk poetki

W kategorii kl. I-III zwyciężyła Anna  
Kurowska ze Szkoły Podstawowej nr 6 
w Mińsku Mazowieckim, drugie miejsce 
zajęła Maria Kąca (Szkoła Podstawowa  
w Mrozach) , na trzecim uplasował się 
Adrian Broda (Publiczna Szkoła Podsta-
wowa w Siennicy). 
Laureatem w kategorii kl. IV-VI został  
Michał Pawlikowski ze Szkoły Podstawo-
wej w Kałuszynie, drugie miejsce przy-
padło ex equo Marii Piątkowskiej (Szko-
ła Podstawowa nr 5 Mińsk Mazowiecki)  
i Marcie Obłozie (Szkoła Podstawowa  
nr 2), trzecie - Aleksandrze Sobótce 
(Szkoła Podstawowa w Dropiu).
Wśród gimnazjalistów najlepszym  
recytatorem okazał się Krzysztof Zajma 
z Publicznego Gimnazjum w Wielgola-
sie, drugie miejsce przypadło Konradowi 
Czerwińskiemu (PG w Cegłowie), trzecie 
Kacprowi Serwatce (PG w Mrozach). 
Wśród młodzieży ze szkól średnich bez-
konkurencyjna okazała się Alicja Bąk  
z Liceum Ogólnokształcącego im. Pol-
skiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazo-
wieckim, drugie miejsce zajęła Martyna 
Reperowicz (ZSE w Mińsku Mazowiec-
kim). Trzeciego miejsca nie przyznano.

Jury postanowiło także wyróżnić Olgę Ka-
mińską i Martę Redę  (kategoria kl. I-III), 
Łukasza Al-Darawshek, Katarzynę Olko 
i Wiktorię Supryn (kategoria IV-VI) oraz 
Mateusza Proczka i Milena Stelmaszczyk 
(kategoria gimnazja). Natomiast Piotr 
Chełmoński - Szczepankowski ufundował 
specjalną nagrodę dla Magdaleny Nowa-
kowskiej z gimnazjum w Sulejówku. 
 
Uczestnicy mieli zaprezentować dwa 
utwory - jeden autorstwa patronki kon-
kursu, drugi dowolnego poety. Ponieważ 
w regulaminie organizatorzy podkreślili, 
że mile widziane będą utwory poetów 
miejscowych, usłyszeliśmy wiersze Sta-
nisławy Gujskiej, Krzysztofa Szczypior-
skiego i Jana Zbigniewa Piątkowskiego. 
- Po raz szósty jestem jurorem konkursu 
recytatorskiego im. Michaliny Chełmoń-
skiej – Szczepankowskiej i traktuję to 
jako szczególne wyróżnienie - powie-
działa po konkursie Wanda Izabella Rom-
bel. - Tegoroczny konkurs stał na bardzo 
wysokim poziomie. Z perspektywy czasu 
widzę, że młodzież jest coraz dojrzal-
sza. Cieszę się, że swój czas przeznacza 
nie tylko na komputer, ale także sięga po 

poezję, która uskrzydla ich i wzbogaca 
duchowo - dodała jurorka. Podobnego 
zdania był Piotr Siwkiewicz. - Jestem 
pewien, że będziecie mieć łatwiejszy 
start w życiu, bo decydujecie się wyjść 
przed publiczność, stanąć na scenie, to 
ważny krok w waszym życiu - podkreślił. 
Oczywiście Piotr Siwkiewicz jako aktor 
zwrócił uwagę na techniczną stronę wy-
stępów recytatorów. - Poezja nie ma nic 
wspólnego z „tanią poetycznością”, to 
są konkrety, pamiętajcie o tym w czasie 
kolejnych występów - dodał.

Jubileusz recytatorskich zmagań posta-
nowiliśmy uczcić w wyjątkowy sposób. 
Po konkursie uczestnicy mogli …skosz-
tować niesamowitej księgi. Wyjątkowy 
tort – książka z podobizną poetki Micha-
liny Chełmońskiej – Szczepankowskiej 
zrobił na wszystkich duże wrażenie.  
I tym miłym, słodkim akcentem zakończył 
się jubileuszowy konkurs, a Piotr Szcze-
pankowski - Chełmoński zaprosił uczniów  
i nauczycieli za rok do udziału w kolejnym 
pod hasłem „Uśmiechnij się”. 

Agnieszka Boruta, instruktor MDK

KULTURA

Michalina Chełmońska-Szczepankowska
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Sala kameralna Miejskiego Domu Kultury  
w Mińsku Mazowieckim stanowiła miejsce, 
w którym odbyła się tegoroczna odsłona 
cyklicznej sesji popularnonaukowej za-
tytułowanej „Z mazowieckich piasków...
Znani i nieznani”. 

W środowe popołudnie, 19 października, 
gościnne progi tego pięknego pomieszczenia 
przekroczyło około pięćdziesiąt osób pra-
gnących uzyskać nowe informacje dotyczące 
przeszłości Mińska Mazowieckiego i okalają-
cego go powiatu. Organizatorzy przedsię-
wzięcia, członkowie Towarzystwa Przyjaciół 
Mińska Mazowieckiego, nie zawiedli ich 
oczekiwań. Z myślą o uczestnikach spotka-
nia zaproszono sześciu prelegentów, których 
wystąpienia należy ocenić bardzo wysoko. 
W pamięci przybyłych gości na długo pozo-
staną referaty Sebastiana Różyckiego trak-
tujący o rozpoznaniu lotniczym miasta nad 
Srebrną w czasie drugiej wojny światowej i 
Piotra Woźniaka przybliżający dzieje stani-
sławowskich organów. Równie interesująca 
była prelekcja Janusza Nawrota przypomi-
nająca postać jednego z dowódców 7 Pułku 

MAZOWIECKIE PIASKI Z TPMM
Ułanów Lubelskich – Jana Tyczyńskiego. Wy-
soki poziom przygotowania merytorycznego 
cechował również dwudziestominutowe wy-
kłady Alicji Gontarek i Damiana Sitkiewicza. 
Młoda badaczka historii pokusiła się o przed-
stawienie sylwetki Mordechaja Kirszenbojma, 
zaś Damian Sit-
kiewicz poprzez 
ujawnienie przy-
kładowych zbrod-
ni popełnionych 
przez Kazimierza 
Sowińskiego od-
ważnie wkroczył 
w ciemne strony 
historii Mińska 
Mazowieckiego. 
Znakomitą okra-
sę sesji stanowił 
także referat Zofii 
Wróblewskiej in-
formujący o życiu 
jednego z najbar-
dziej znanych miń-
skich duchownych, 
księdzu Józefie 

Dziągu. Październikowe przedsięwzięcie 
naukowe zostało dofinansowane ze środków 
przyznanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki.  

Tomasz Adamczak 
Fot. z arch. TPMM

W  cyklu Bajkolandia 1 października 
dzieci obejrzały spektakl pt. „Sklep  
z zabawkami” w wykonaniu Laury Łącz. 
Ta znakomita polska aktorka jest rów-
nież autorką wierszy dla dzieci. Na sce-
nie Miejskiego Domu Kultury w zabawny 
sposób opowiadała dlaczego nie wolno 
śmiecić i dlaczego należy szanować za-
bawki. Po spektaklu dzieci ustawiły się w 
długiej kolejce po dedykację, którą ak-
torka wpisywała w swojej książce „Bajki 
i wiersze na cztery pory roku”

Prezentowana wystawa stanowi pod-
sumowanie trzech Międzynarodowych 
Plenerów Malarskich, które odbyły się 
w Muzeum Architektury Drewnianej Re-
gionu Siedleckiego w Nowej Suchej.  
W plenerach brali udział artyści z Polski, 
Białorusi, Ukrainy oraz Kanady. Skan-
sen w Nowej Suchej stał się miejscem,  
w którym zetknęły się kultury tych kra-
jów, artyści mówili swoimi rodzimymi ję-
zykami i…rozumieli się. Język sztuki jest 
uniwersalny.
Właściciel Muzeum, prof. Marek Kwiat-
kowski – sam będąc malarzem – postarał 
się na przestrzeni lat o taki nastrój skan-
senu, by można było na jego terenie nie 
odchodzić od sztalug. Zadbał, by w każ-
dym najmniejszym elemencie Muzeum 

zachować i pokazać tradycję dworów 
szlacheckich, które były ostoją Polsko-
ści. Taką też myśl zapisał na płótnach. 
Polska dusza skansenu w Nowej Suchej 
jest głównym tematem setek namalowa-
nych przez Profesora obrazów. Zatrzy-
mać ją udało się też artystom biorącym 
udział w plenerach. Wystawa jest czynna 
do 20.11.2011 r. 

11 października Miejski Dom Kultury  
w Mińsku Mazowieckim był współorgani-
zatorem koncertu rockowego w ramach 
projektu „Rozsądna młodzież”. 
Częścią koncertu była rozmowa o szko-
dliwości alkoholu i skutkach uzależnie-
nia. Wspólnie z nastolatkami organiza-
torzy koncertu szukali przyczyn sięgania 
po papierosy, alkohol i narkotyki oraz 
sposobów radzenia sobie z nimi. Zamie-
rzeniem twórców projektu jest nie tylko 
uświadomienie młodzieży, jak poważne 
niebezpieczeństwa wiążą się z używka-
mi, ale też to, że wybieranie „prostych 
rozwiązań” jest pozbawione sensu. 
 Punktem kulminacyjnym spotkania 
był koncert rockowy. Śpiewane utwory 
kierowały młodzież ku budowaniu wła-
ściwych relacji w otoczeniu, w którym 
funkcjonuje dom, miejsce pracy i nauki, 
grupa rówieśnicza oraz zachęcały do po-
ważnego traktowania, będącej dziś czę-
sto w pogardzie, duchowej sfery życia.
Gwiazdą koncertu był Grzegorz Kloc  

z zespołem. Muzycy organizowali wiele 
małych i dużych koncertów charytatyw-
nych. Zespól zdobył nagrodę specjalną 
na I Ogólnopolskim Festiwalu Zespo-
łów Rockowych - Dobra Strona Rocka  
w Warszawie. Zainicjował cykl koncer-
tów „Przeciw Narkotykom”. 

W trakcie powstania listopadowego Mińsk 
i Obwód Stanisławowski doznał najwięk-
szych zniszczeń oraz strat spowodowa-
nych głownie kwaterunkiem wojsk ro-
syjskich. Trudne warunki sanitarne były 
przyczyną wybuchu epidemii cholery. Na 
tym terenie nie dokonywano zasiewów, 
nie zbierano plonów, zniszczeniu ulegały 
domy, budynki gospodarskie ludności. 
Największe zniszczenia rozciągały się 
wzdłuż traktu brzeskiego, wokół którego 
po bitwie grochowskiej, kwaterowały do 
1 kwietnia wojska rosyjskie. Powstanie 
listopadowe dla Mińska, jak i regonu było 
okresem dramatycznym. 
Powstanie na gruncie lokalnym w Miń-
sku stało się podłożem pseudo legendy  
o zamku na wzgórzu cmentarnym i gene-
rale Puzyrewskim. 
Tego też dotyczyła prelekcja Arkadiusza 
Łukasiaka „Mińsk i Obwód Stanisławow-
ski w powstaniu listopadowym 1830-
1831” wygłoszona dnia 21 października 
2011r.

Agnieszka Boruta, instruktor MDK

Z IMPREZ MDK
BAJKOLANDIA „SKLEP Z ZABAWKAMI”

WYSTAWA POPLENEROWA MIĘDZYNARO-
DOWEGO PLENERU W SUCHEJ

KONCERT PRZECIWKO ALKOHOLIZMOWI

PRELEKCJA ARKADIUSZA ŁUKASIKA

Pałacowe popołudnie historyczne
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Czytanie to podróż bez biletu, paszpor-
tu i bagażu. Podróż bez granic geogra-
ficznych i czasowych. Czytanie to tak-
że awantura, czy jak kto woli, wielka 
przygoda. W przeciwieństwie do tych 
w realnym świecie  można ją przeżyć 
w każdej chwili, wiele razy i przede 
wszystkim  bez ryzyka i  strachu; nie każ-
dy przecież chciałby doświadczyć tego, 
co bardzo modny i znany  programów  
telewizyjnych i książek surviva-
lowych Bear Grylls. 
Podczas naszych bi-
b l i o - tecznych 

i m -

p r e z  
s ł o w o 
„czytanie” 
zmienia nieco 
swój podstawo- w y 
sens, nasze spo- tkania 
autorskie, prelek- cje, wy-
stawy czy  zajęcia dla dzieci to róż-
ne formy obcowania z książką, do której 
potem, w domu, zawsze można wrócić.  
Wrzesień i początek października  przy 
Piłsudskiego 1a  upłynął  pod znakiem ta-
kiej właśnie podróży bez biletu.  Trawe-
stując  słynną wypowiedź  inżyniera Ma-
monia  najbardziej lubimy spotykać tych 
ludzi, których znamy, przede wszystkim 
z telewizji.  Przewodnikiem po pierwszej 
podróży miał być Jarosław Kret, promu-
jący swą nową książkę „Planeta według 
Kreta”. Niestety podróży do Mińska nie 
wytrzymał nadwyrężony kręgosłup zna-
nego dziennikarza ( za dużo bagaży pod-
czas licznych wypraw?) i spotka- n i e 
zostało przełożone. 
Z dotarciem do bi-
blioteki nie miał 
prob lemu 
n i e 

t a k 
z n a n y 

wprawdzie, ale 
równie dobrze przy-

jęty przez publiczność  podróżnik Le-
szek Szczasny, filozof z wykształcenia, 
społecznik  i fotograf z zamiłowania.  
Jego multimedialna  podróż przez 
znane i nieznane zakątki Syrii   
(13.10) przyciągnęła czytelników, 
dla których ta strona działal-
ności biblioteki była dotąd 
nieznana.  Cieszy nas to  
i obiecujemy podtrzymać 
ten nowy, „spotkaniowy” 
wątek. 
Natomiast cykl  bardzo różno-
rodnych tematycznie „Muzowych 
spotkań” , prowadzony  przez Dariusza 
Mola nie wymaga już ani rekomendacji 
, ani zbyt wielkiej reklamy. Tym razem 
motywem przewodnim spotkania była 
przyroda w polskiej tradycji. Książka 

Olgi i Stefana Kłosiewiczów o takim 
właśnie tytule stała się  punktem 

wyjścia do głębszego spojrze-
nia na przyszłość człowieka we 

współczesnym świecie; świecie co-
raz bardziej pozbawionym odniesienia 

do przyrody jako jednego z najważniej-
szych   elementów życia na ziemi. 
O ile łatwiej mówić o przyszłości  w ka-
tegoria baśniowych; bo przecież czym 
jest historia Harry’ego Pottera chodzą-
cego do szkoły magii? Zdobycie umiejęt-
ności  czarowania jest  raczej poza 
zasięgiem naszych ma- ł y c h 
Czytelników, a mimo 
to chętnie przyszli do 
Oddziału dla Dzieci 
(22.09) dowiedzieć  
się, jak uzyskać 
Dyplom Akademii 
Hogwart.   Ty-
dzień później 
wróciły z cza-
rodziejskiej  
podróży śla-
dem Harry’ego, by 
spotkać się z zastępową 
Julią. Jej opowieść „Jak zostać  
harcerzem” miała już wszelkie cechy re-
alności,  a zdjęcia z harcerskich biwaków 
i  obozów przekonały małych słuchaczy, 
że bez czarodziejskiej różdżki też można 
świetnie się bawić. 
Można było  i to na wiele sposobów, 

także bardziej tradycyjnych niż stu-
kanie w klawiaturę komputera : 

można zagrać na przykład w gry 
planszowe (pod okiem Daniela  
13.10). Można było zajrzeć  do 

Stumilowego Lasu i wraz z Kubusiem 
Puchatkiem - ulubionym misiem milio-
nów czytelników pobuszować w stercie 
jesiennych liści (4.10);  dowiedzieć się 
więcej o naszych czterołapnych przyja-
ciołach (Mój przyjaciel pies – 13.09, Mój 
przyjaciel kot – 20.09, Mój przyjaciel 

mis – 27.09) lub spo-
tkać się ze świnką 

Oliwią ( Nie 
znacie? Ba, 

t r z e b a 
było być 

w Oddzia-
le dla Dzieci 

18.10). 
Czy adeptom 

wędkarskich warsz-
tatów Pana Piotra już 

udało się złowić złotą 
rybkę( 20.10) ? Trudno 

powiedzieć , tak jak nie 
wiadomo, czy trudną sztukę 

światłocienia  opanowali mali 
uczestnicy malarsko-literackich 

spotkań z Panią Anną Gibała,  malarką  
z Mińska Mazowieckiego.  Pani  Anna 
chętnie dzieli się swym doświadczeniem 
z małymi  adeptami pędzla,  a na doda-
tek świetnie czyta!  Z jej porad nie może 
jeszcze skorzystać  81 nowych, najmłod-
szych czytelników Oddziału ( urodzonych 
w latach 2008-2011). Tyle maluchów za-
pisali ich rodzice w ramach wrześniowej 
akcji „Od Zera do Biblioteki”.   
Dobrych wyników w statystyce nie musi 
pozazdrościć  Oddziałowi dla Dzieci Czy-
telnia: liczba odwiedzających ją w tym 
roku już przekroczyła  jedenaście tysię-
cy, a do końca 2011 jeszcze ponad dwa 
miesiące. 

Natomiast do 25 października bę-
dzie trwała  wystawa fo-

tografii jednego  
z najwybit-
niejszych fo-

tografów pa-
pieskich Adama 

Bujaka pt. :”Kra-
ków Jana Pawła 

II”. Wystawa, wy-
pożyczona z  Ka-

tolickiego Centrum 
Kultury w Krakowie 

składa się z 48 fotogra-
mów (100x150cm) poka-

zujących  te miejsca w Krakowie, 
które w bliski sposób związane były  
z osobą kardynała Karola Wojtyły i Jana 
Pawła II.  Wystawa została  zaprezen-
towana w kolejną rocznicę wstąpienia 
wielkiego Polaka na Tron Piotrowy.
To druga tegoroczna  wystawa w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. Mamy na-
dzieje, że zainteresowanie, jakim się 
cieszy przyciągnie na ul. Piłsudskiego 
1a chociaż część z tych mieszkańców 
Mińska Mazowieckiego i okolic, którzy  
w nowej siedzibie nas jeszcze nie od-
wiedzili.  Innych okazji do odwiedzenia 
Biblioteki ,  w tym  Oddziału  dla Dzieci   
w najbliższym czasie także nie zabraknie.  

Elżbieta Sieradzińska 
Fot. z arch. MBP

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

KULTURA

Publicznej
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Po raz czwarty trzy szkoły z terenu po-
wiatu mińskiego: Gimnazjum im. Karo-
la Wojtyły w Hucie Mińskiej oraz dwie 
mińskie placówki – Szkoły Salezjańskie 
i Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana 
Pawła II zorganizowały obchody Dnia 
Papieskiego. Hasło tegorocznego XI 
Dnia Papieskiego brzmiało: „Jan Paweł 
II – Człowiek Modlitwy”.

Już na początku września do wszystkich 
gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych 
w powiecie zostało przekazane zapro-
szenie do wzięcia udziału w konkursach: 
literackim i fotograficznym oraz zapla-
nowanej na 21 października tereno-
wej grze miejskiej „Z Janem Pawłem II  
w drogę”. Organizatorzy mieli nadzieję, 
że propozycje spotkają się z zaintere-
sowaniem młodzieży i nauczycieli, że 
staną się one interesującym sposobem 
rozwijania talentów i spędzania wolne-
go czasu. Okazało się, że pomysły były 
trafione.

W konkursie literackim polegającym na 
napisaniu listu do Jana Pawła II zostało 
nadesłanych 40 prac. Ich oceną zajęło 
się jury w składzie: ksiądz Artur Stani-
szewski (wizytator katechetyczny kurii 
warszawsko-praskiej), Wanda Izabella 
Rombel (polonistka, przewodnicząca 
komisji oświaty i wychowania w miń-
skiej radzie miasta) oraz Radek Molenda 
(dziennikarz tygodnika „Idziemy”). Zwy-
cięzcami w kategorii gimnazjów zostali: 
Wiktoria Bartnicka z Gimnazjum Miej-
skiego nr 2 im. Jana Pawła II oraz Bartosz 
Zwierz z Gimnazjum w Zespole Szkół im. 
Zawiszy Czarnego w Żakowie, natomiast 
wśród prac nadesłanych przez uczniów 
szkół ponadgimnazjalnych jury 
najwyżej oceniło list napisany 
przez Dominika Gaładyka z Sale-
zjańskiego Liceum Ogólnokształ-
cącego im. Ks. A. Czartoryskiego. 
Z jeszcze większym zaintere-
sowaniem spotkał się konkurs 
fotograficzny, który polegał na 
stworzeniu zdjęcia inspirowane-
go myślą, wypowiedzią papieża-
Polaka. Jury w składzie: Marek 
Łodyga (fotograf), Aneta Wiącek 
(właścicielka zakładu fotogra-
ficznego) oraz ksiądz Andrzej 
Piotrowski (proboszcz parafii pod 
wezwaniem Matki Boskiej Nie-
ustającej Pomocy w Hucie Miń-
skiej), wnikliwie obejrzało 51 
nadesłanych fotografii i zdecydo-
wało się pierwsze miejsca przy-
znać Grzegorzowi Maśniakowi  
z Gimnazjum w Zespole Szkół im. 
H. i K. Gnoińskich w Siennicy oraz 
Aleksandrowi Dembowskiemu  

z Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Ks. A. Czartoryskiego.
 
Organizatorzy w sposób szczególny po-
stanowili docenić tych, którzy zechcieli 
wziąć udział w papieskich konkursach  
i przygotowali okolicznościowy folder za-
wierający pełną listę laureatów oraz naj-
lepsze uczniowskie prace. Wyniki zostały 
również podane na stronach interneto-
wych szkół-organizatorów. Folder pokon-
kursowy był jedną z nagród wręczanych 
zarówno młodzieży, jak i ich opiekunom 
oraz jurorom, a także zaproszonym go-
ściom.

21 października przed południem odby-
ła się terenowa gra miejska „Z Janem 
Pawłem II w drogę”, do udziału w której 
zgłosiło się 11 drużyn reprezentujących 
powiatowe gimnazja. Wyzwaniem był już 
sam skład drużyny, w której musieli się 
znaleźć jeden pierwszo-, drugo- i trze-
cioklasista oraz ich nauczyciel-opiekun, 
który razem ze swoimi podopiecznymi 
wykonywał wszystkie zadania. Na punk-
tach kontrolnych, do których drużyny 
docierały z mapą w ręku, uczestnicy gry 
strzelali gole do bramki, odczytywali 
treść uchwały nadającej Janowi Pawłowi 
II tytuł „Honorowego Obywatela Mińska 
Mazowieckiego”, poznawali znaczenie 
słowa „promulgować”, układali puzzle 
ze zdjęciami ilustrującymi jakieś wyda-
rzenie z życia papieża, zajadali się kre-
mówkami papieskimi, oglądali relikwie 
błogosławionego. O wygranej decydo-
wała ilość zgromadzonych punktów oraz 
czas pokonania trasy. Zwycięzcami gry 
miejskiej zostali przedstawiciele Gimna-
zjum Miejskiego nr 3 im. J. Kusocińskie-

go w składzie: M. Cacko, M. Grajda, N. 
Taraszewska wraz z opiekunem – p. Ane-
tą Frączkiewicz. Drugie miejsce zajęła 
drużyna reprezentująca papieskie gim-
nazjum, a trzecie podopieczni ks. Dariu-
sza Cempury z gimnazjum w Cegłowie. 
Podczas uroczystego spotkania podsu-
mowującego prowadzonego przez dy-
rektorów trzech szkół do organizatorów 
dołączyli przedstawiciele władz samo-
rządowych, którzy zgodzili się objąć pa-
tronatem honorowym powiatowe ob-
chody XI Dnia Papieskiego. W konkursie 
literackim nagrody uczestnikom i ich 
opiekunom wręczał starosta Antoni Jan 
Tarczyński, w konkursie fotograficznym – 
wójt Janusz Antoni Piechoski, a w grze 
miejskiej - burmistrz Marcin Jakubowski. 

Warto podkreślić, że organizowanie Dnia 
Papieskiego w powiecie mińskim staje 
się piękną tradycją. Już po raz czwarty 
obchody na cześć papieża-Polaka odby-
wają się z powodzeniem dzięki wspólnej 
pracy trzech dyrektorów: ks. Ryszarda 
Woźniaka, pana Piotra Matzanke i pana 
Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz osób 
koordynujących, czyli pań: Renaty Baku-
ły, Małgorzaty Szczęsnej, Ireny Nowak, 
Izabeli Saganowskiej, Agnieszki Kożu-
chowskiej. Nagrody zgodzili się sponso-
rować: Urząd Gminy Mińsk Mazowiecki, 
Urząd Miasta  Mińsk Mazowiecki (Miejska 
Komisja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych), Starostwo Powiatowe, Kuria 
Warszawsko-Praska oraz Piekarnia „Gro-
mulski”. Organizatorzy zachęcają do 
udziału w piątych obchodach Dnia Papie-
skiego za rok - w październiku 2012 roku.

Agnieszka Kożuchowska

Fot z arch. GM nr2

XI DZIEŃ PAPIESKI W POWIECIE MIŃSKIM
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Jak co roku w Szkołach  Salezjańskich 
w Mińsku Mazowieckim przeżywali-
śmy  Dzień Papieski. Tym razem na 
lekcji wychowawczej, 19 październi-
ka. Upamiętnia on rocznicę wyboru 
Karola Wojtyły na papieża. Podczas 
uroczystości w sali gimnastycznej 
zgromadziła się cała szkolna wspólno-
ta  - rozpoczynając od najmłodszych 
z podstawówki, przez gimnazjum,  
a kończąc na prawie już dorosłych lice-
alistach z III klasy.
 
 Wszyscy z uśmiechem na twa-
rzach czekali na rozpoczęcie konkursu, 
w którym mieli wziąć udział przedsta-
wiciele wszystkich klas. U niektórych 
można było dostrzec jeszcze cukier pu-
der w kącikach ust, po wcześniejszym 
objadaniu się papieskimi kremówkami 
od Państwa Gromulskich ,z  których do-
chód( 257zł 54 gr.) przeznaczony został 
na Fundację Dzieło Nowego Tysiąclecia.
 Wreszcie nadeszła upragnio-
na chwila i uroczystość się zaczęła.  
W przybliżeniu historii tegoż święta po-
mogły nam dwie dzielne prowadzące  
z klasy I LO – Marta Czerniec oraz Karoli-
na Piotrowska. Dziewczęta przypomniały 
chwile, gdy 33 lata temu pierwszy raz 
opóźnił się Dziennik Telewizyjny. Powo-
dem była niezwykłe wydarzenie - oto 
głową kościoła katolickiego został nasz 
rodak. Polacy uwierzyli w lepsze jutro. 
Byli pewni, iż jego pontyfikat okaże się 
niezwykły i ,,zmieni oblicze ziemi, tej 
ziemi”. Po krótkim ale wzruszającym 
wprowadzeniu drużyny zaczęły pre-
zentować swoje wystąpienia. Mogliśmy 
podziwiać wykonane prezentacje mul-
timedialne, piosenki najmłodszych oraz 
oryginalne wystąpienie z przygotowany-
mi wcześniej specjalnie na tę okazję de-
koracjami, które przypominały muzeum 
papieskie. Wszyscy siedzieli i uważnie 
słuchali, jak koledzy prezentują fakty  
i ciekawostki o miejscach, które odwie-
dził Karol Wojtyła, a później Jan Paweł 
II, oraz o wydarzeniach związanych  
z  nimi. Sprzęt elektroniczny czasem 
zawodził, dlatego na sali obecny był 

 DZIEŃ  PAPIESKI U SALEZJANÓW
ekspert w dziedzinie komputerowej- Ma-
ciej Gańko, który zebrał duże oklaski za 
jego naprawę. W środku uroczystości na-
sze wspaniałe prowadzące zaprosiły do 
wspólnej modlitwy. Odmówiliśmy litanię 
do błogosławionego Jana Pawła II.
 Najtrudniejsze  zadanie miało 
jednak jury, które spośród tylu wspania-
łych wystąpień musiało wybrać to najcie-
kawsze. Werdykt zapadł jednogłośnie: 
,,Wszystkie drużyny zaprezentowały się 
z bardzo dobrej strony, ale nie ma wąt-
pliwości, że najlepsza była grupa z klasy 
I gimnazjum. Najlepszym krasomówcą 
ogłoszona Karola Adama, który nie czytał 
z kartki, a wspaniale z pamięci wygła-
szał całą treść prezentacji o lubelskich 
ścieżkach Karola Wojtyły. Drugie miejsce 
przypadło klasie III gimnazjum, trzecie 
-  najmłodszym uczniom z klasy III pod-
stawówki. Na koniec uczestnicy zostali 
nagrodzeni gromkimi brawami, a zwy-
cięzcy słodkimi niespodziankami. Każdy 
przy wyjściu otrzymał obrazek Jana Paw-
ła II. Nad całością uroczystości sprawo-
wali pieczę pani Małgorzata Bocheńska 
oraz pan Robert Gałązka wraz z klasą I 
LO. Podziękowania otrzymały także oso-
by pracujące w jury – ksiądz Dyrektor Ry-
szard Woźniak , p. Małgorzata  Chrobot, 
p. Monika Kunka i p. Edyta Kuć. 

Marta Czerniec i Michał Rek, 
uczniowie klasy I matematyczno – fizycznej  
Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego

im. Ks. A. Czartoryskiego  
w Mińsku Mazowieckim 

Trzy w jednym 
-czyli Dzień Edukacji 
Narodowej u salezjanów

 W piątek 14 października 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej  
w  Publicznej Salezjańskiej Szkole Pod-
stawowej im. św. Dominika Savio odbyło 
się uroczyste ślubowanie uczniów klas 
pierwszych. Dzień ten stanowi symbo-
liczne przyjęcie  dzieci w poczet peł-
noprawnych uczniów szkoły. Poznają 
one przy tym swoje prawa i obowiązki.  
W specjalnym ślubowaniu zobowiązują 
się do aktywnego uczestnictwa w zaję-
ciach oraz wytrwałości w zdobywaniu 
wiedzy.
 Uroczystość rozpoczęli naj-
młodsi uczniowie, wprowadzeni i powi-
tani przez nieco starszych i doświadczo-
nych drugoklasistów. Pierwszaki podczas 
występów artystycznych prezentowały 
swoją wiedzę i umiejętności, aby pod-
kreślić gotowość do dalszego rozwoju  
i edukacji. Następnie najmłodsi ucznio-
wie ślubowali na sztandar szkoły.
 Ks. dyr. Ryszard Woźniak  
z ogromną radością  ogromnym ołów-
kiem pasował przyjętych pierwszaków 
na uczniów szkoły, po czym wraz z wy-
chowawczynią Teresą Danutą Graboś 
wręczył im pamiątkowe dyplomy. Starsi 
koledzy i koleżanki podarowali  im małe 
upominki. O godzinie 10:00 rozpoczęła 
się uroczysta Msza Św. podczas której 
przyjęci do grona uczniów zostali pierw-
szoklasiści gimnazjum i liceum. Po uro-
czystości ślubowania i wspólnej modli-
twie przyszedł czas na świętowanie wraz 
z rodzicami i nauczycielami, jak zawsze 
w naszej szkole, w miłej atmosferze.
 Od tego momentu świadomi 
swoich praw i obowiązków oraz oddani 
Bogu nowi uczniowie będą dumnie re-
prezentować Szkoły Salezjańskie w Miń-
sku Mazowieckim.

Teresa Danuta Graboś,
 wychowawczyni klasy I

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

Fot. z arch. Szkół Salezjańskich
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„Chcesz po pasach przejść bezpiecznie,
W lewo, w prawo spójrz koniecznie.
Potem w lewo jeszcze raz 
I po pasach przejść już czas.”

 Warto już od dziecka uczyć 
zasad bezpiecznego poruszania się po 
drogach (konieczność noszenia ele-
mentów odblaskowych, prawidłowy 
sposób przechodzenia przez jezdnię, 
wzywanie pomocy i zjawiska niebez-
pieczne), a także uczyć ich odpowie-
dzialności za ich przestrzeganie.

 W ramach edukacji komuni-
kacyjnej w Szkole Podstawowej nr 6  
w Mińsku Mazowieckim zorganizowano 
20 października imprezę profilaktyczną 
dla najmłodszych pod tytułem „Bez-
pieczna droga do szkoły”.
 Fachową wiedzą dotyczącą 
bezpiecznych zachowań podzielili się 
przedstawiciele Komendy Powiatowej 

14 października 1773roku sejm Rze-
czypospolitej zatwierdził Komisję 
Edukacji Narodowej. Była to pierwsza  
w Europie państwowa władza oświa-
towa. Powołał ją król Stanisław August 
Poniatowski. Był to wielki krok w roz-
woju polskiego szkolnictwa.

Od tej pory dzień 14 października ob-
chodzony jest jako Dzień Nauczyciela, 
gdyż nauczyciele to osoby w znaczący 
sposób wpływające na kształtowanie 
charakterów , a także rozwijanie zdol-
ności i talentów młodych ludzi. Autorami 
osiągnięć uczniów są nauczyciele, stąd 
słowa Jana Zamoyskiego  „Takie będą 
Rzeczypospolite, jakie ich młodzieży 

PAŹDZIERNIK W SZKOLE PODSTWOWEJ NR 6

Bezpieczna 
„Szóstka”

Wyjątkowy 
dzień

Policji w Mińsku Ma-
zowieckim st. sierż. 
Dominika Witek, st. 
sierż. Stanisław Am-
brożewicz i mł. asp. 
Zbigniew Kołak.
 W trakcie 
spotkania dzieci ak-
tywnie poznawały, 
utrwalały i sprawdzały 
swoją wiedzę w za-
kresie zasad bezpie-
czeństwa. Rozmawiały  
o niebezpiecznych 
sytuacjach czy zacho-
waniach, których cał-
kowite uniknięcie nie jest możliwe. Le-
piej więc przygotować naszych uczniów 
na ich wystąpienie i wyrobić w nich po-
czucie „wiem, co powinienem zrobić”.
 Podczas imprezy atrakcyjna 
zabawa była przeplatana różnorodnymi 
konkursami. Klasy drugie przygotowały 
wystawę prac plastycznych „Bezpieczna 
droga do szkoły”. Autorami wyróżnio-
nych prac byli: Karolina Zaremba, Ry-
szard Rubisz (IIa), Ania Kurowska i Wik-
toria Jakóbowicz (IIa), Karolina Woźnica 
(IIb), Bianka Szymańska, Natalia Zawad-
ka i Agata Graczyk (IIc), Beniamin Gnia-
dek (IId), Mateusz Pędowski, Szymon 

Mika, Gabryś Stańczak, Kamil Ornowski, 
Maciej Woś (IIe).
Klasy trzecie zaprezentowały swoją wie-
dzę w zgaduj-zgaduli „Mistrza bezpie-
czeństwa”, a pierwszaki uświetniły spo-
tkanie piosenkami o ruchu drogowym.
 Wszyscy na „szóstkę” zdali eg-
zamin z wychowania komunikacyjnego. 
Akcję profilaktyczną przeprowadziły pa-
nie: Grażyna Suchodolska, Renata Kra-
snodębska i Mirosława Mariańczyk. 

Grażyna Suchodolska,  
Agnieszka Kraus

Fot: Agnieszka Łodyga, Dorota Perl

chowanie” nabierają 
szczególnego znacze-
nia. 
Również ten dzień  
w Szkole Podstawowej 
nr 6 w Mińsku Mazo-
wieckim obchodzony 
jest szczególnie uro-
czyście. Tego dnia  
w placówce nie odby-
wały się zajęcia dy-
daktyczne, natomiast 
uczniowie, nauczycie-
le, pracownicy admi-
nistracji i obsługi oraz 
rodzice spotkali się 

podczas akademii, będącej okazją do 
wyrażenia wdzięczności i uznania dla 
pracy pedagogów i osób wspomagają-
cych działalność szkoły. 
Spotkanie rozpoczęło się od wprowadze-
nia pocztu sztandarowego i odśpiewania 
hymnu szkoły. Następnie zgromadzeni 
obejrzeli część artystyczną w wykonaniu 
uczniów klas IV-VI. Dzieci przedstawiły 
w sposób humorystyczny typową lekcję 
języka polskiego. Z łatwością można było 
rozpoznać typowych przedstawicieli spo-
łeczności uczniowskiej- kujona, lizusa, 
nieuka i wandala. W sposób przejaskra-
wiony pokazali oni problemy codziennej 
rzeczywistości szkolnej. Urozmaiceniem 

występów były zabawne piosenki o te-
matyce szkolnej śpiewane na melodię 
znanych przebojów. 
Po zakończeniu części artystycznej 
uczniowie oraz przedstawiciele Rady Ro-
dziców złożyli pracownikom szkoły oko-
licznościowe życzenia, wręczając kwiaty 
i słodkie upominki. 
Dzień ten był również okazją do wrę-
czenia nagród Dyrektora Szkoły wyróż-
nionym nauczycielom i pozostałym pra-
cownikom szkoły.  Nagrodzonych zostało 
21 nauczycieli i 12 pracowników admini-
stracji i obsługi.

Tego wyjątkowego dnia odbyło się także 
uroczyste wprowadzenie uczniów klas 
pierwszych do społeczności szkolnej. 
Było ono miłym akcentem nauczyciel-
skiego święta.

Opracowały: Renata Engelbrecht, Agnieszka 
Łodyga, Beata Sałajczyk, Lucyna Blacharska
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W dniu święta Edukacji Narodowej - 14 
października, w Szkole Podstawowej 
nr 6 w Mińsku Mazowieckim odbyła się 
uroczystość ślubowania uczniów klas 
pierwszych na pełnoprawnych człon-
ków społeczności szkolnej.  Na uro-
czystość przybyli zaproszeni goście: 
burmistrz Marcin Jakubowski, rodzice, 
dziadkowie, nauczyciele oraz ucznio-
wie klas starszych. 

Pierwszoklasiści z dumą ślubowali na 
sztandar szkoły, że „będą dbać o dobre 
imię swojej klasy i szkoły. Swym zacho-
waniem i nauką będą sprawiać radość 
rodzicom i nauczycielom. Będą pomagać 
innym w potrzebie. Nigdy nie zapomną 
o czarodziejskich słowach: „proszę”, 
„przepraszam”, „dziękuję”.”

Szóstkowe 
pierwszaki

Potem pani dyrektor Anna Zalewska do-
tykając ramienia każdego dziecka sym-
bolicznym ołówkiem, pasowała pierw-
szaków na uczniów szkoły. Dzieci na 
pamiątkę otrzymały akty pasowania, 
legitymacje uczniowskie oraz słodkie bu-
łeczki w kształcie liter i od uczniów klas 

III. sowy – symbol mądrości.
Pan Marcin Jakubowski, Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki życzył pierwszakom 
wiele sukcesów, wytrwałości w zdobywa-

niu wiedzy i rozwijaniu swoich pasji.
Uroczystość pasowania uświetniły wy-
stępy najmłodszych uczniów. Poprzez 
wiersze i piosenki przedstawili sceny  
z życia szkoły. Młodzi artyści wykazali 
się zdolnościami recytatorskimi i wo-
kalnymi, prezentując przygotowany 

wcześniej repertuar pod okiem 
wychowawców: klasa Ia wycho-
wawczyni-Agnieszka Królak, 
klasa Ib wychowawczyni-Hanna 
Gorzałka, klasa Ic wychowaw-
czyni-Agnieszka Łodyga, kla-
sa Id wychowawczyni-Dorota 
Perl. Uroczystości towarzyszyło 
wzruszenie i podniosły nastrój. 
Zwieńczeniem uroczystości 
było spotkanie uczniów, rodzi-
ców i nauczycieli w salach lek-
cyjnych, przy słodkim poczę-
stunku przygotowanym przez 
rodziców.

Opracowały: Renata Engelbrecht, Agnieszka 
Łodyga, Beata Sałajczyk, Lucyna Blacharska 

Fot. z arch. SP nr 6

17 października 2011 r. dzieci z grupy VI i VII „Starszaki” 
Przedszkola Miejskiego nr 6 odwiedziły Komendę Policji  
w Mińsku Mazowieckim. Przedszkolaki miały okazję bliżej po-
znać pracę policji i sympatycznych policjantów. 
Ogromna atrakcją było zwiedzanie pomieszczeń komendy,  
a szczególnie działu kryminalistyki. Dzieci mogły tam dokład-
nie przyjrzeć się swoim liniom papilarnym. Ogromną atrakcją 
było skanowanie odcisków palców przedszkolaków oraz moż-
liwość samodzielnego wykonywania zdjęć. 
Wycieczkę zakończyły odwiedziny pięknych psów policyjnych 
oraz sprawdzenie się w roli policjanta drogówki. 
Odwiedziny w policyjnej siedzibie była dla dzieci ogrom-
ną atrakcją. Miła i serdeczna atmosfera na długo zapadnie  
w pamięci.  

Wanda Mazur
Jolanta Parol

„Będę policjantem”

„Święto Drzewa” 9 edycja 
programu edukacji ekolo-
gicznej Klubu Gaja, w której 
Przedszkole Miejskie nr 6 w 
Mińsku Mazowieckim miało 
przyjemność wziąć udział po 
raz pierwszy. Celem programu 
jest podnoszenie świadomości 
ekologicznej dzieci w zakresie 

ochrony środowiska oraz zainspirowanie ich 
do ochrony drzew i podjęcia małych dziecię-
cych działań na rzecz zmniejszenia skutków 
zmian klimatycznych na Ziemi. 
Dn. 13.10.2011 w Przedszkolu Miejskim nr 6 
gościliśmy przedstawiciela Nadleśnictwa Miń-
ska Mazowieckiego pana Jacka Wąsowskiego, 
który opowiedział dzieciom, na czym polega 
praca leśnika oraz jak trzeba dbać o środowi-

sko, aby być przyjacielem 
przyrody.              
Wszystkie grupy wiekowe 
wzięły aktywny udział w 
tym spotkaniu i poprzez 
inscenizowane wiersze, 
piosenki i prace plastycz-
ne mogły wyrazić swoje 
zaangażowanie i zaintere-
sowanie w/w programem. 
Każdego dnia dzieci z na-
szego przedszkola mają 
możliwość przyswajania 
wiadomości o środowi-
sku naturalnym w bezpo-
średnim z nim kontakcie, 
eksperymentowaniu na 
materiale przyrodniczym 
w pracach plastycznych, 
prowadzeniu kącików 

przyrody, filmach edukacyjnych jak rów-
nież w zajęciach i zabawach dydaktycznych. 
Szczególny wyraz w rozwijaniu wrażliwości na 
piękno przyrody dzieci przedstawiły w swoich 
pracach plastycznych, które zostały wykorzy-
stane do udekorowania sali i przyczyniły się 
do poznania przez dzieci różnych gatunków 
drzew. Dzieci z grupy V pod opieką pani Ewy 
Jaroszewicz i Bogumiły Proczki, w strojach 
leśnych zwierząt przedstawiły inscenizację 
ekologiczną.
Jako placówka kształtująca więzi emocjo-
nalne dzieci z przyrodą otwarta i aktywnie 
działająca na rzecz różnych programów eko-
logicznych uwieńczyliśmy „Święto Drzewa” 
sadzeniem drzew na terenie placu Przed-
szkola. Każda grupa wiekowa posadziła jedno 
otrzymane drzewko i w ramach kontynuowa-
nia programu obejmuje nad nim opiekę. 
Serdecznie dziękujemy Nadleśnictwu Mińsk 
Mazowiecki za wspólny udział w programie 
„Święto Drzewa”.

Teresa Wielmowiec
Beata Antczak - Kołodzik 

Fot. z arch. PM nr 6
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Rok szkolny 2010/2011 
obfitował dla społeczności 
Szkoły Podstawowej nr 5  
w Mińsku Mazowieckim  
w wiele ciekawych przed-
sięwzięć i imprez o cha-
rakterze kulturalnym  
i sportowym.  

Uczniowie Piątki pod 
opieką nauczycieli już po 
raz kolejny przygotowali 
dla mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego bogaty 
program artystyczny, któ-
ry uświetnił uroczystość 
miejską upamiętniającą 
180. rocznicę wybuchu 
powstania listopadowego. 
Wydarzeniem, które stało 
się znakomitą okazją do 
zaprezentowania szerszej 
publiczności talentów 
wokalnych, tanecznych, 
sportowych i aktorskich 
naszych wychowanków,  
stał się również majowy 
piknik rodzinny, podczas 
którego dokonano uroczy-
stego otwarcia kompleksu 
sportowego „Orlik 2012”. 
Niezwykle emocjonujący 
punkt programu, uwiecz-
niony zresztą przez tele-
wizję, stanowił  konkurs 
wiedzy o Narodowym Spi-
sie Powszechnym, które-
go współorganizatorami 
były GUS i TVP. Z ogrom-
ną radością powitaliśmy 
wtedy w murach „Piątki” 
wielu znakomitych gości,  
a wśród nich również 
reprezentujące miń-
skie szkoły podstawowe 
uczniowskie drużyny, któ-
re były wspierane przez 
nauczycieli i rodziców. 

W minionym roku nasi wy-
chowankowie  mieli szansę 
sprawdzić swoje możliwo-
ści w licznych konkursach 
i zawodach sportowych, 
osiągając wymierne suk-
cesy w wielu dziedzinach. 

Z całą pewnością na 
ogromne słowa uznania 
i gratulacje zasługują 
humaniści, a wśród nich 
Aleksandra Szwajkowska 
z kl. V c, która znalazła 
się w gronie laureatów 
ogólnopolskiego konkursu 
literackiego ogłoszonego 
w ramach kampanii „Za-
chowaj Trzeźwy Umysł” 
pod patronatem Mini-
stra Edukacji Narodowej  
i Sportu. Spektakularnymi 
osiągnięciami  mogą się 
również poszczycić uczen-
nice nagrodzone w Woje-
wódzkim Konkursie Poezji 
im. Stefana Gołębiowskie-

go – szóstoklasistka Weronika Jaglińska, która 
zajęła III miejsce, a także trzecioklasistka Mi-
chalina Smoleńska, zdobywczyni wyróżnienia. 
Wiersze dziewczynek zostały opublikowane  
w okolicznościowym tomiku. Talentami polo-
nistycznymi wykazali się także uczniowie kl. V 
c uczestniczący w  VII edycji Wojewódzkiego 
Konkursu Literackiego o Mikołaju Koperniku. 
Aleksandra Jackiewicz zajęła w nim III miej-
sce, a Jan Sowa uzyskał wyróżnienie. 

Uczniowie „Piątki” brali również udział  
w wielu konkursach ortograficznych i recy-
tatorskich, sięgając po najwyższe laury. Mi-
chalina Smoleńska z kl. II d zajęła I miejsce 
w Powiatowym Konkursie Ortograficznym or-
ganizowanym przez Gimnazjum i Liceum im. 
Polskiej Macierzy Szkolnej  w Mińsku Mazo-
wieckim.  Nicola Wojtyńska z kl. II c uzyskała 
III miejsce, a Szymon Makos z kl. II c -  wyróż-
nienie w VIII Powiatowym Konkursie Ortogra-
ficznym „Mistrz ortografii”. Dwie uczennice 
starszych klas – Katarzyna Leszczyńska z kl. IV 
a i Agata Kolasińska z kl. VI d zdobyły kolejno 
I i III miejsce w swoich kategoriach wiekowych 
w konkursie ortograficznym „Z ortografią za 
pan brat”, który został zorganizowany przez 
polonistów Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku 
Mazowieckim.

Miniony rok szkolny przyniósł wyjątkowo dużo 
spektakularnych sukcesów recytatorskich. Ma-
teusz Trojanowski z kl. V c zajął II miejsce,  
a Aleksandra Szwajkowska z tej samej klasy 
zdobyła wyróżnienie w Powiatowym Przeglą-
dzie Poetycko-Muzycznym o tematyce patrio-
tycznej „Tu wszędzie jest moja ojczyzna”, 
którego organizatorem było  Gminne Centrum 
Kultury i Sztuki w Mrozach. W kategorii mu-
zycznej w tym samym konkursie wyróżniona 
została Agata Kolasińska. Mateusz Trojanowski 
zajął również II miejsce w eliminacjach powia-
towych XXVIII Konkursu Recytatorskiego im. K. 
Makuszyńskiego oraz II miejsce w finale tegoż 
konkursu w Siedlcach. Zdobył także III miej-
sce w II Powiatowym Konkursie Polskiej Poezji  
i Prozy, którego organizatorem była Szkoła Pod-
stawowa nr 1 w Mińsku Maz. W miejskich elimi-
nacjach XXXIV edycji Konkursu Recytatorskiego 
„Warszawska Syrenka” naszą szkołę reprezen-
towało czworo uczestników: Ola Szwajkow-
ska, Mateusz Trojanowski, Marysia Piątkowska  
i Natalia Gruba. Wszyscy ci uczniowie pokonali 
konkurencję i awansowali do  eliminacji po-
wiatowych, uzyskując w nich czołowe miejsca 
- Natalia - II, a Mateusz i Marysia - I w swoich 
kategoriach wiekowych. Jako zwycięzcy etapu 
powiatowego wystąpili również w finale tegoż 
konkursu w Warszawie. W etapie powiatowym 
Konkursu Recytatorskiego im. M. Chełmoń-
skiej-Szczepankowskiej nasze miasto również 
reprezentowało aż troje uczniów „Piątki”: Ma-
teusz Trojanowski, Ola Szwajkowska i Marysia 
Piątkowska, którzy wcześniej nie dali szans 
konkurencji w eliminacjach miejskich.

Nie zabrakło też godnych przedstawicieli na-
szej szkoły w gronie najlepszych historyków. 
W Międzynarodowym Konkursie Oxford Plus 
– historia Michał Duszczyk z  kl. IV a został 
laureatem I stopnia z wyróżnieniem, Wero-
nika Ponikowska i Szymon Jarzębski z kl. V c 
– laureatami I stopnia, a Katarzyna Leszczyń-
ska, Natalia Ołdak i Mateusz Jackiewicz z kl. IV  
a -  laureatami II stopnia. W Miejskim Kon-
kursie Historycznym o Mińsku Mazowieckim  

Szkolne podsumowania w SP nr 5 
OŚWIATA
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(z okazji 590-ej rocznicy nadania praw miej-
skich) uczennica kl. VI a, Michalina Łubkowska 
zajęła I miejsce. 

Uczniowie startowali również w Międzyna-
rodowym Konkursie Oxford Plus – język an-
gielski. Laureatami I stopnia z wyróżnieniem 
zostali w nim: Mateusz Trojanowski z kl. V c,  
Angelika Raciborska z kl. VI c, Paulina Krzy-
chała z kl. VI d i Anna Wójtowicz z  kl. VI d, 
zaś Dominik Gańko z kl. V b i Natalia Ołdak 
z kl. IV a – laureatami I stopnia, a  Weroni-
ka Ponikowska  z kl. IV c i Katarzyna Lesz-
czyńska z kl. IV a – laureatkami II stopnia.
Na wyróżnienie zasługuje także Michalina 
Łubkowska, która w eliminacjach powiato-
wych 34. edycji Turnieju Wiedzy Pożarniczej 
rozgrywającego się tym razem pod hasłem 
„Młodzież zapobiega pożarom” uzyskała  
I miejsce i wywalczyła awans do etapu woje-
wódzkiego. 

Podobnie jak w latach ubiegłych, sukcesami 
mogą się pochwalić również reprezentanci 
nauk ścisłych. Wśród najlepszych matematy-
ków znalazł się Aleksander Sabak, który zajął 
I miejsce w kategorii klas IV w Powiatowym 
Konkursie Matematycznym.  Uczniowie klas 
IV – wymieniony już Aleksander Sabak i Jakub 
Tarczyński zdobyli wyróżnienia w Międzyna-
rodowym Konkursie „Kangur Matematycz-
ny”, zaś laureatami I stopnia z wyróżnieniem  
w Międzynarodowym Konkursie Oxford Plus – 
matematyka zostali: Aleksandra Szwajkowska 
i Jakub Szmidt z kl. V c oraz Krzysztof Lesz-
czyński z kl. V d.

Przedstawiciele „Piątki” od kilku lat zdobywa-
ją laury w konkursach warcabowych. W mi-
nionym roku szkolnym również wzięli udział 
w Mistrzostwach Powiatu Mińskiego w War-
cabach, zajmując czołowe miejsca w swoich 
kategoriach wiekowych. Na wyróżnienie za-
służyli: Robert Kaczmarski z VIa,  Magdale-
na Gańko z IIIa i  Karolina Śledziewska z Vd.   
W VII Drużynowych Mistrzostwach Szkół Pod-
stawowych Mińska Mazowieckiego w Warca-
bach 64 - polowych nasza drużyna zajęła I 
miejsce. 

Jak co roku uczniowie mieli możliwość wyka-
zać się także w sferze artystycznej. Szkolny 
zespół wokalno-instrumentalny „Impresja” 
zajął I miejsce w Konkursie Piosenki Tury-
stycznej TRAMP 2010 podczas XIX Mińskich 
Spotkań z Piosenką Turystyczną. Grupa ta  
zdobyła także wyróżnienie w Powiatowym 
Konkursie Piosenki Kabaretowej i Teatralnej. 
Z kolei w dziedzinie plastycznej triumfowa-
li uczniowie klas młodszych. W powiatowym 
konkursie plastycznym „Kariera w kolorach 
tęczy” zorganizowanym przez Powiatowy 
Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim I miejsce 
w kategorii klas I - III zajęła  Magdalena Gań-
ko. W XIII Ogólnopolskim Konkursie Plastycz-
nym „Powódź, pożar - dniem i nocą strażak 
przychodzi ci z pomocą” na szczeblu miasta 
w gronie laureatów znalazły się: Aleksandra 
Wierzbowicz, Magdalena Boruc, Paulina So-
botka i Michalina Smoleńska. 

Sport to prawdziwa pasja wielu naszych pod-
opiecznych. Cieszymy się ogromnie, że liczna 
grupa dzieci nie poprzestaje na kibicowaniu, 
lecz pragnie uprawiać go czynnie, osiągając 
przy tym sukcesy.  I tak II miejsce drużyno-
wo w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Nożnej 
oraz III miejsce w Międzypowiatowych Igrzy-
skach Młodzieży Szkolnej w Piłce Nożnej za-

jęły uczennice klas szóstych (P. Brodacka, 
A. Grecka, A. Kolasińska, N. Ładno, W. Smo-
leńska, M. Wójcik). Drużyna dziewcząt z klas 
szóstych wywalczyła również I miejsce w Mi-
strzostwach Powiatu w Piłce Siatkowej oraz 
II miejsce w Międzypowiatowych Igrzyskach 
Młodzieży Szkolnej w Piłce Siatkowej. Repre-
zentantki „Piątki” zdobyły także  I miejsce  
w Mistrzostwach Powiatu w Piłce Koszykowej  
i II miejsce w Mistrzostwach Powiatu w Piłce 
Ręcznej. W Powiatowych Zawodach w Pły-
waniu Gabriela Luba z  kl. IV a i Laura Góral  
z kl. IV c wywalczyły zespołowo III miejsce. 
Na wyróżnienie zasługują także gimnastycz-
ki. Nasze reprezentantki ( K. Gut, M. Kubicka  
i J. Nałęcz) zajęły I miejsce w Powiatowych 
Zawodach Gimnastycznych oraz II miejsce w 
Regionalnych Zawodach w Gimnastyce Spor-
towej w Garwolinie. 

Chłopcy również mogą poszczycić się osiągnię-
ciami sportowymi. Warto wymienić tu II miej-
sce w eliminacjach powiatowych w czwórboju  
Dominika Bąkały z kl. V a. W zawodach w pił-
ce ręcznej i piłce nożnej na szczeblu powiatu 
drużyny naszych chłopców zdobyły V miejsce. 
W piłce koszykowej uczniowie wywalczyli I 
miejsce w zawodach miejskich i II miejsce  
w zawodach powiatowych. Reprezentanci 
„Piątki” okazali się także bezkonkurencyjni 
w zawodach miejskich w unihocu, zajmując 
w tej konkurencji I miejsce. W eliminacjach 
powiatowych zdobyli  V pozycję. Wygrali też 
zawody miejskie i powiatowe w piłce siatko-
wej, a w regionie uplasowali się na trzeciej 
pozycji.

W roku szkolnym 2010/2011 podopieczni 
Szkoły Podstawowej nr 5 chętnie uczestni-
czyli w licznych zajęciach pozalekcyjnych,  
w ramach których rozwijali swoje pasje i  ta-
lenty. Dużym zainteresowaniem cieszyły się 
koła przedmiotowe: polonistyczne, matema-
tyczne, języka angielskiego, przyrodnicze, 
historyczne, informatyczne. Dzieci bardzo 
licznie uczęszczały na dodatkowe zajęcia 
sportowe, m. in.  SKS, a także koło warca-
bowe, plastyczne, teatralne, taneczne i mu-
zyczno-instrumentalne. Śpiewały w chórze 
szkolnym. Grupa uczniów miała zorganizowa-
ny wolny czas w ramach świetlicy terapeu-
tycznej. Z całą pewnością każdy w ofercie 
zajęć pozalekcyjnych mógł znaleźć coś dla 
siebie.

Nasza placówka uczestniczyła w rządowym 
projekcie „Radosna Szkoła”, w ramach które-
go został zmodernizowany plac zabaw i urzą-
dzono salę dla uczniów klas 0 – III składającą 
się z dwóch pomieszczeń: sali relaksacyjnej  
i sali do zajęć ruchowych. Z pozyskanych fun-
duszy zakupiono urządzenia i sprzęt do zabaw 
ruchowych oraz gry i zabawki edukacyjne. 
Dzieci z klas IV – VI wzięły udział w całorocz-
nym programie „Sesje z plusem”, który stano-
wi część ogólnopolskiego projektu edukacyj-
nego „Lepsza szkoła”.  W klasach młodszych 
realizowano różnorodne projekty i programy 
edukacyjne, m.in. „Twórzmy razem”.
 
Społeczność „Piątki” cieszy się ogromnie z no-
woczesnego kompleksu sportowego „Orlik”, 
a także z wielu innych potrzebnych inwe-
stycji, które udało się zrealizować w okresie 
wakacyjnym. Z pewnością warto wymienić 
tu wyremontowaną stołówkę i jadalnię, od-
nowione cztery sale lekcyjne, wygodny, sze-
roki parking i chodniki na terenie szkoły oraz 
tak oczekiwane, szczególnie przez rodziców, 

miejsca parkingowe wzdłuż ulicy Małopolskiej 
czy   próg zwalniający ruch samochodowy  
w sąsiedztwie naszej placówki. 

Jesteśmy przekonani, że wszystkie te inwe-
stycje i przedsięwzięcia przyczynią się do 
podniesienia poziomu bezpieczeństwa  na-
szych uczniów, a szkolną codzienność uczy-
nią bardziej komfortową i przyjemną. Dzięki 
nim  procesowi nauczania, zdobywania nowej 
wiedzy i umiejętności będzie towarzyszył 
nie przymus, lecz prawdziwa pasja i zaanga-
żowanie, których źródło tkwi w ciekawości  
i chęci twórczego odkrywania i rozwiązywania 
problemów. Tego właśnie warto życzyć całej 
społeczności szkolnej również w zainauguro-
wanym już roku 2011/2012.
                                                                                

Ewa Szczerba                                                                      
Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5

Fot. z arch. SP nr 5
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XI Mistrzostwa Powia-
tu Mińskiego w tenisie 
ziemnym
  Jedenasty rok z rzędu, na kor-
tach Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji przy ul. Wyszyńskiego 30a w Mińsku 
Mazowieckim rozegrane zostały otwarte 
zawody o Puchar Starosty Mińskiego w 
tenisie ziemnym. Do rywalizacji przy-
stąpiło ponad 50 tenisistów (w tym 8 
kobiet) z Siedlec, Warszawy, Mińska 
Mazowieckiego oraz okolic. Rozgryw-
ki toczyły się systemem pucharowym, 
począwszy od eliminacji w dniach 3, 4 
września kończąc na turnieju głównym 
10, 11 września. Do niedzielnego meczu 
finałowego weszli Cezary Słodownik i 20 
lat młodszy Janusz Bauć z Warszawy. Po 
zaciętym meczu zakończonym supertaj-
brejkiem zwyciężył Janusz Bauć odbie-
rając puchar z rąk Starosty Mińskiego 
– Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego. 
Pozostali zawodnicy otrzymali dyplomy, 
upominki i gratulacje od Dyrektora MO-
SIR Pana Roberta Smugi i Radnego Rady 
Miasta Pana Jerzego Gryza. 
Zacięte zmagania często kończone teni-
sowymi dogrywkami potwierdziły dość 
wyrównany poziom kilkunastu czołowych 
zawodników, ale rewelacją sezonu oka-
zała się Ania Płaza, która ograła wielu 
doświadczonych tenisistów, a na tych 
mistrzostwach doszła aż do ćwierćfinału. 
Nasi goście z innych ośrodków teniso-
wych chętnie startują w turniejach or-

ganizowanych przez MOSiR, chwaląc 
wysoki poziom zarówno sportowy jak i 
organizacyjny, a szczególnie wspaniałą 
atmosferę tworzoną przez graczy.
Wyniki Mistrzostw Powiatu w tenisie 
ziemnym: ćwierćfinały Janusz Bauć – 
Mariusz Popławski 6-1, 6-4, Andrzej Lis 
– Wojciech Piątek 6-4, 6-3, Michał Królak 
– Anna Płaza 6-3, 6-1, Cezary Słodownik 
– Grzegorz Przybysz 6-4, 6-1; Półfinały: 
Bauć – Lis 6-4, 6-1, Słodownik – Królak 
6-4, 7-6; Finał: Bauć – Słodownik -6-4, 
2-6, 10-7.

Mistrzostwa Mińska Ma-
zowieckiego w szachach
W dniach 17-18 września w Szkole Pod-
stawowej nr 5 odbyły się Mistrzostwa 
Mińska Mazowieckiego w Szachach.  
W zawodach wzięło udział 98 zawodni-
ków 
z Mińska Mazowieckiego, Warszawy, 
Siedlec, Otwocka, Wiązowny, Chylic, 
Jabłonny, Dobrego, Wiśniewa, Grzebo-
wilka, Stanisławowa, Grójca, Jakubowa 
i Mogielnicy. 
W ramach zawodów rozegrano: turniej 
główny, turniej dla początkujących (Je-
sienne Szachowe Początki) oraz turniej 
dla średniozaawansowanych (Jesienne 
Szachowe Nadzieje). W turnieju głów-
nym walka była bardzo zacięta. Trzech 
pierwszych zawodników uzyskało ten sam 
rezultat punktowy. W każdej rundzie za-
wodnicy grali do ostatnich sekund na tak 
zwanej „wiszącej chorągiewce”. Osta-
tecznie w turnieju zwyciężył Sławomir 
Izdebski przed Marcinem Zychowiczem 
(obaj MTSz Mińsk Mazowiecki) i Sławo-
mirem Kurpiewskim (Skoczek Siedlce).  
W kategorii kobiet triumfowała Pola 
Parol przed Joanną Kaczmarską i Polą 
Mościcką, wśród juniorów młodszych 
Pola Parol przed Patrykiem Chylewskim 
i Michałem Powałką. Z kolei klasyfikację 
juniorów wygrał Jakub Suliborski wy-
przedzając Artura Suliborskiego i Pawła 
Parola.

Jesienne Szachowe Początki wygrał Da-
riusz Wójcikiewicz (Lotos Jabłonna) – 6,5 
punktu, drugie miejsce zajął Jan Golec-
ki (UKS Czternastka Ursus) – 6,5 punktu, 
a trzecie Arkadiusz Abramowski (MTSz 
Mińsk Mazowiecki) – 5 punktów. Siedmiu 
zawodników wypełniło normy na wyższe 
kategorie szachowe Polskiego Związku 
Szachowego. Z kolei w Jesiennych Sza-
chowych Nadziejach zwyciężył Dawid 
Michalak ze Stanisławowa zdobywając 
komplet 7 punktów. Drugi był Jakub 
Dróżdż z Grzebowilka, a trzeci Aleksan-
der Pisarczyk z Mińska Mazowieckiego.
Zawody zostały zorganizowane przez 
Mińskie Towarzystwo Szachowe, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz Miej-
ski Dom Kultury. Głównym sponsorem 
Mistrzostw była firma Styropmin. Za-
wody były współfinansowane ze środ-
ków Starostwa Powiatowego w Mińsku 
Mazowieckim oraz Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki. W ceremonii zakończenia 
zawodów wzięli udział Pani Diana Rokic-
ka - Kierownik Wydziału Promocji, Kultu-
ry i Sportu Urzędu Miasta  Mińsk  Mazo-
wiecki oraz Pan Robert Smuga Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
Uczestnicy zawodów podkreślali bardzo 
dobrą atmosferę oraz profesjonalną or-
ganizację. 
Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego  
w Szachach były ostatnim turniejem roz-
grywanym w ramach cyklu Grand Prix 
MTSz. Najlepszym zawodnikiem w 2011 
roku został Artur Suliborski zdobywając 
w trzech turniejach 17 punktów, drugi 
był Robert Brewczyński z dorobkiem 15,5 
punktów, a trzeci Damian Koseski – 13 
punktów. Najlepszą kobietą została Pola 
Parol zdobywając 8,5 punktu. Wśród ju-
niorów triumfował Artur Suliborski, a ju-
niorów młodszych - Damian Koseski. 

GRAND PRIX W PŁYWANIU
24 września 2011 w Miejskim Aquapar-
ku przy ul. Wyszyńskiego 56 odbyła się 
1 runda  „II Grand Prix w pływaniu”,  
w której wystartowało 53 zawodni-
ków z podziałem na kobiety i męż-
czyzn w następujących kategoriach 
wiekowych, z których najlepszymi 
zawodnikami po 1 rundzie okazali się: 

SP klasy III i młodsze – Joanna Brykała, 
Radek Marczak
SP klasy IV-VI – Natalia Kuć, Mikołaj Ko-
morek
Gimnazjum – Alicja Misiołek, Cezary 
Rudzki
Kat. 17-25 lat – Katarzyna Kulma, Tomasz 
Gaszyk
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Kat. 26-40 lat – Łukasz Wiliński
Kat. 41-55 lat – Małgorzata Pyszel, Jacek 
Cudny
Kat. 56 + - Krzysztof Wycisłowski
W tegorocznej edycji zawodnicy rywa-
lizują ze sobą pływając trzema stylami: 
grzbietowym, klasycznym i dowolnym. 
Po zakończeniu cyklu Grand Prix orga-
nizatorzy nagrodzą najwszechstron-
niejszego i najszybszego zawodnika we 
wszystkich kategoriach wiekowych oraz 
najmłodszego i najstarszego zawodnika 
w kat. kobiet i mężczyzn oraz miejsca 
1-3 w każdej kategorii wiekowej. Warto 
dodać, iż podczas tej rundy pobito re-
kord pływalni – nowym rekordzistą został 
Pan  Tomasz Gaszyk z czasem 27.70. Na 
drugą rundę GP Mińska Mazowieckiego w 
Pływaniu zapraszamy już 29 październi-
ka o godz. 14:00.

W dniu 29 października 2011 w Miej-
skim Aquaparku w Mińsku Mazowiec-
kim odbyła się 2 runda II GP Mińska Ma-
zowieckiego w Pływaniu. 

65 zawodników w bardzo sympatycznej 
atmosferze rywalizowało 3 stylami pły-
wackimi w 12 kategoriach wiekowych 
pośród których najwszechstronniejsi 
okazali się tego dnia: Barbara Serafin  
„Delfin Legionowo”, Mikołaj Lewandow-
ski „Delfin Legionowo”, Natalia Kuć „KS 
Barakuda”, Mikołaj Komorek „KS Bara-

kuda”, Alicja Misiołek ”KS Barakuda”, 
Cezary Rudzki „KS Barakuda”, Agnieszka 
Mysiorska „KS Barakuda”, Tomek Gaszyk 
„MG Sports”, Marcin Możdzonek z Garwo-
lina, Małgorzata Pyszel, Andrzej Lewan-
dowski „WMT Warszawa” oraz Krzysztof 
Wycisłowski natomiast w klasyfikacji na 
najszybszego zawodnika po dwóch run-
dach w kategorii szkoły podstawowe oraz 
gimnazjalne pierwsze miejsca zajmują 
zawodnicy Klubu Sportowego Barakuda: 
Joanna Brykała, Radek Marczak, Natalia 
Kuć, Mikołaj Komorek, Alicja Misiołek 
oraz Cezary Rudzki. Katarzyna Kulma, 
Tomasz Gaszyk, Jacek Stupnicki, Mał-
gorzata Pyszel, Robert Smuga, Andrzej 
lewandowski i Krzysztof Wycisłowski to 
faworyci kategorii 17 lat i powyżej.
Więcej informacji o wynikach na stronie 
www.mosir.org.pl. Na kolejną rundę za-
praszamy już 26 listopada 2011 !

Jesienny turniej deblo-
wy o Puchar Dyrektora 
MOSiR
W dniach 1-2 października Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazo-
wieckim zorganizował „Jesienny turniej 
deblowy o Puchar Dyrektora MOSiR”. 
Podczas „letniej aury” na kortach przy 
ul. Wyszyńskiego 30A do rywalizacji 
przystąpiło 15 par deblowych – w wie-

lu przypadkach były to deble rodzinne. 
Zawodnicy zostali podzieleni na cztery 
grupy eliminacyjne, których zwycięzca-
mi okazali się:  
SŁODOWNIK BARTEK /SŁODOWNIK RAFAŁ, 
PIOTROWSKI WALDEK /WOJDAK DAREK, 
PRZYBYSZ GRZEGORZ / WASILONEK BOGDAN 
BOROWSKI RAFAŁ / WIŚNIEWSKI RAFAŁ.
Dalsza część turnieju toczyła się systemem 
pucharowym.
Wyniki od  ćwierćfinałów:
KOMOROWSKI ADAM  / MARCINKOWSKI 
KRZYSZTOF – SŁODOWNIK BARTEK / SŁODOW-
NIK RAFAŁ: 6-3
PIOTROWSKI WALDEK / WOJDAK DAREK – SIPE-
REK GRZEGORZ / SIPEREK MARCIN: 6-3
SZUBA MAREK / SADOWSKI MACIEJ – PRZYBYSZ 
GRZEGORZ / WASILONEK BOGDAN: 6-4 
BOROWSKI RAFAŁ / WIŚNIEWSKI RAFAŁ – BERE-
DA LESZEK / KRÓLAK MICHAŁ: 6-2
Półfinały:  
PIOTROWSKI / WOJDAK – KOMOROWSKI / 
MARCINKOWSKI: 6-4
 BOROWSKI / WIŚNIEWSKI – SZUBA / SADOW-
SKI: 7-5
FINAŁ:  
BOROWSKI / WIŚNIEWSKI – PIOTROWSKI / 
WOJDAK : 6-2.
Statuetki, dyplomy oraz upominki dla 
najlepszych par wręczył Dyrektor MOSiR 
Pan Robert Smuga. 

Integralne Igrzyska Spe-
cjalne
21 września 2011 na boiskach wielo-
funkcyjnych Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji przy ul. Wyszyńskiego 56  
w Mińsku Mazowieckim odbyły się kolej-
ne już zorganizowane z sukcesem „In-
tegracyjne Igrzyska Sportowe” przezna-
czone dla klas integracyjnych ze szkół  
z terenu powiatu mińskiego. W impre-
zie wzięło udział ok. 140 zawodników 
z następujących szkół: GM nr 2, GM nr 
3, Zespół Szkół Specjalnych w Igna-
cowie im. Janiny Porazińskiej, Szkoła 
Podstawowa nr 6 im. H. Sienkiewicza 
oraz Zespół Szkół w Starogrodzie. Wy-
darzenie uroczyście otworzył Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
Pan Robert Smuga w asyście Dyrektora 
Gimnazjum Miejskiego nr 2 Pana Grze-
gorza Wyszogrodzkiego. Dzieci dumnie 
zawiesiły flagę olimpijską w podniosłej 
ceremonii otwarcia Igrzysk. Uczestnicy 
kolejny rok z rzędu chętnie rywalizowali 
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ze sobą we wszystkich przygotowanych 
przez organizatorów konkurencjach, tj.: 
tor przeszkód, bieg w workach, bieg na 
nartach dwuosobowych, skoki na piłce 
dmuchanej, jeżdżenie na deskorolce czy 
konkurencja z ringo. Podczas imprezy 
wszyscy sobie pomagali i dopingowali 
wszystkich bez względu na przynależ-
ność. Miłym akcentem na zakończenie 
okazał się poczęstunek w postaci kieł-
basek, którymi zajadali się zawodni-
cy oraz opiekunowie. Wszystkie dzieci  
z uśmiechem na twarzy opuszczały bo-
iska z paczkami pełnymi słodyczy – wszy-
scy tego dnia zajęli zaszczytne pierwsze 
miejsce, ponieważ w imprezie tej chodzi 
wyłącznie o integrację wokół sportu i re-
kreacji oraz dobrą zabawę.

II Wodna Familiada
W dniu 25 września 2011 w Miejskim Aqu-
aparku odbyła się „2 Wodna familiada, 
czyli rodzinne zawody pływackie”, zor-
ganizowana przez Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim. 
8 zgłoszonych drużyn, które bezpłatnie 
uczestniczyły w imprezie, tj.: Brygada 
RR (Urszula, Weronika i Cezary Rudzcy), 
RUT Team (Tadeusz, Marta i Gabrysia 
Rutkowscy), BrykDab (Dariusz, Joanna i 
Bogusław Brykałowie), Pingwiny (Piotr, 
Anna i Rafał Padzik), Drużyna z przy-
padku (Marcin, Bartosz i Amelia Korze-
niewscy), Drużyna z łapanki (Szczepan, 
Szymon i Łukasz Piekarscy), Anakonda 
Team (Aleksandra, Justyna i Tomasz Ra-
domińscy) oraz Niemczaki (Agnieszka, 
Maja i Gabriella Niemczak) rywalizowało 
ze sobą w 6 konkurencjach na czas: szta-
feta 3x25m stylem dowolnym (najlepsza 
drużyna BrykDab), zjazd na zjeżdżalni 
(Brygada RR), holowanie koła ratunkowe-
go z najmłodszym uczestnikiem drużyny 
(Pingwiny), pływanie z przyrządami: de-
ska, ósemka (Anakonda Team), przeno-
szenie przedmiotów pomiędzy punktami 
(Pingwiny) oraz pływanie na materacu 
(Anakonda Team). Zaszczytne pierwsze 
miejsce, z przewagą dwóch punktów, za-
jęła drużyna Pingwinów, drugie Anakon-
da Team zaś trzecie RUT Team. Drużyny 
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zostały nagrodzone pucharami, medala-
mi i dyplomami oraz cennymi nagrodami 
rzeczowymi. Tytuł „Najmłodszej zawod-
niczki 2 Wodnej Familiady” zdobyła 2,5 
roczna Amelia Korzeniewska z „Drużyny 
z przypadku”. Tego dnia wszyscy chwalili 
sobie dobrą zabawę i możliwość uczest-
niczenia w rywalizacji rodzinnej. Okaza-
ło się ,że dla sporej części zawodników 
medale z Familiady to pierwsze medale 
w życiu. Podczas trwania zawodów, kibi-
ce mieli szansę wziąć udział w losowaniu 
nagród wśród publiczności. Dziękujemy 
wszystkim za wspaniałą zabawę i miłą 
atmosferę oraz zapraszamy za rok!

Wyścig Kolarski „Cross 
Country”
W sobotę 8 października w podmiejskim 
lesie przy ul. Sportowej 1, zakończyli 
sezon młodzi kolarze crossowi z Powiatu 
Mińskiego. Reprezentanci Mrozów, Sien-
nicy, Dobrego, Wiśniewa, Jędrzejowa, 
Mińska Mazowieckiego i Siedlec po raz 
ostatni w tym roku toczyli zmagania na 
szybkiej trasie poprowadzonej leśnymi 
szlakami, gdzie właśnie zawitała „złota 
polska jesień”.
Łącznie wystartowało 28 zawodniczek 
i zawodników, którzy sprawdzali swoje 

umiejętności w następujących katego-
riach wiekowych: 6-10, 11-14, 15-18 lat 
oraz 18 i powyżej.
Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni 
medalami, dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi, które zostały wręczone 
przez sponsora Kolarskiej Grupy Dynamo 
MOSiR Mińsk Mazowiecki - Dyrektora Od-
działu BGŻ w Mińsku Maz. Pana Krzyszto-
fa Rogalę, Pana Leszka Celeja - Dyrekto-
ra MZM oraz Radnego Rady Miasta Pana 
Jerzego Gryza.

GP Mińska Mazowieckie-
go Amatorów w Badmin-
tona
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Miń-
sku Mazowieckim zaprasza na 4 Grand 
Prix Mińska Mazowieckiego Amatorów  
w badmintonie, które odbędzie się  
w Sali gimnastycznej SP nr 2 przy ul. Dą-
brówki 10 w Mińsku Mazowieckim. Pod-
czas spotkań, które odbędą się  w dniach 
6.11.2011,  4.12.2011,  8.01.2012,  
5.02.2012,  4.03.2012,  1.04.2012, za-
wodnicy będą rywalizować w następu-
jących kategoriach: Juniorzy Młodsi, Ju-
niorzy Starsi, Kobiety (godz. 9:30) oraz 
Open (godz. 11:30). Cykl GP zakończą 
Otwarte Mistrzostwa Mińska Mazowiec-
kiego o Puchar Dyrektora MOSiR.
Wspaniała atmosfera podczas turniejów 
oraz rywalizacja na wysokim poziomie 
- gwarantowana . 
Serdecznie zapraszamy!

Dyrektor MOSiR 
Robert Smuga 

Fot. z arch. MOSiR

IM
PREZY M
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W sobotę, 15 października, zawodnicy 
i zawodniczki Mińskiego Klubu Sporto-
wego TAEKWON-DO wzięli udział w roz-
grywanym w Warszawie Turnieju Dzieci  
i Młodzików oraz Mistrzostwach Warsza-
wy Juniorów Młodszych  w Taekwon-Do 
federacji ITF.

W zawodach wystartowało ponad 120 
sportowców z 6 klubów z Warszawy  
i okolic, a nasze miasto reprezentowała 
33 osobowa ekipa.
Podopieczni trenera Jacka Łuniewskiego 
(VI DAN) po raz kolejny potwierdzili swo-
ją wysoką pozycję w regionie.

MISTRZOWSKIE 
TAEKWON - DO

Pierwsze miejsca w swoich kategoriach 
wiekowych zdobyli: Natalia Taraszew-
ska, Viviana Widerska, Michalina Mikul-
ska, Natalia Paska, Natalia Szczepańska, 
Cezary Jackowski, Michał Koczyrkiewicz, 
Tomasz Kurowski, Adam Malinowski,  
Mateusz Zgódka i Karol Zięba - wszyscy 
w konkurencji układów formalnych oraz 
Natalia Piórkowska i Mateusz Radomski  
w konkurencji technik specjalnych.
Drugie miejsca przypadły w udziale Ali-
cji Chodorskiej, Justynie Chodorskiej, 
Gabrieli Misterkiewicz, Natalii Piórkow-
skiej, Jakubowi Hamerskiemu i Michało-
wi Rybakowi w układach oraz Michałowi 
Koczyrkiewiczowi w technikach specjal-
nych. 
Na najniższym stopniu podium stawali 
Natalia Cecotka, Karol Łuniewski, Jakub 
Okrzeja, Marcin Radomski, Mateusz Ra-
domski, Marcin Stelmach w konkurencji 
układów i Marta Krajewska, Michalina 
Mikulska oraz Mateusz Stelmach w tech-
nikach specjalnych.
W drużynowej klasyfikacji medalowej 
Turnieju Dzieci oraz Młodzików Miński 
Klub Sportowy TAEKWON-DO zdobył dwu-
krotnie pierwsze miejsce a w klasyfikacji 
indywidualnej pierwsze miejsca zajęli 
mińscy klubowicze Michał Koczyrkiewicz 
i Natalia Piórkowska.

Był to pierwszy występ mińskich spor-
towców w nowym sezonie startowym 
2011/12.

Jacek Łuniewski 
Fot. z arch. MKS TAEKWON-DO

SPORT

UKS Probasket zaprasza
Uczniowski Klub Sportowy PROBASKET Mińsk Mazo-
wiecki zaprasza na treningi koszykówki chłopców 

w następujących grupach:

1. Szkoła podstawowa – nowa grupa
Treningi odbywają się  w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikoła-
ja Kopernika przy ul. Kopernika 9 w Mińsku Mazowieckim we 
wtorki o godz. 17.30 – 18.00 i czwartki o godz. 17.00-18.30

Trener: Tomasz Wicik – 694-463-282

2. Juniorzy
Treningi odbywają się w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 „Me-

chanik” w Mińsku Mazowieckim  
we wtorki o godz. 19.00 – 20.30

Trener: Arkadiusz Woźniak – 600-333-454 

3. Seniorzy
Treningi odbywają się w Gimnazjum Miejskim nr.3 im. Janusza 

Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim  
w czwartki o godz. 20.00 – 21.30

Trener: Marcin Woźnica – 505-143-686

Trenujemy w trzech różnych grupach: grupa szkół podsta-
wowych jest nową grupą, w której trenujemy od podstaw 

młodych adeptów koszykówki, grupa juniorów to rozwijanie 
umiejętności koszykarskich chłopców z gimnazjum i liceum, 

a grupa seniorów to drużyna, która występuje w SuperWNBA, 
czyli najwyższym szczeblu rozgrywek Warszawskiego Nurtu 

Basketu Amatorskiego.
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Dnia 29 października w siedzibie 
UKS RING odbyło się spotkanie z 
Mistrzem Europy Rafałem Jackiewi-
czem.  Organizatorami był UKS RING, 
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki oraz 
Miejska Komisja Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych.  Impreza 
stanowiła kolejny krok w cyklu spo-
tkań ze znanymi sportowcami, które 
organizuje UKS RING.  Swoją obec-
nością zaszczycili radni Łukasz Li-
piński, Waldemar Mirecki,  jak i były 
radny Krzysztof Kojro oraz przedsta-
wiciele lokalnej prasy.

Dzieci zebrane na sali niecierpliwie 
oczekiwały Mistrza. Jak przystało na 
gwiazdę bokser pojawił się chwilę po 
planowanym rozpoczęciu imprezy. 
Wszedł pewnie z uśmiechem i grzecz-
nie przeprosił za  trzyminutowe spóź-
nienie, ale nikt nie żywił urazy.
 
Sekretarz Klubu i obecna radna Aleksan-
dra Wicik w imieniu Zarządu UKS RING 
przywitała zebranych gości i na forum 
podziękowała Trenerowi Zbigniewowi 
Bartczakowi  i Trenerowi Danielowi Ma-
śniakowi za wkład i serce jaki włożyli 
w remont siedziby Klubu, jak również 
członkom UKSu, którzy wytrwale praco-
wali wspierając wysiłki Trenerów. 

W tym czasie Rafał Jackiewicz przygoto-
wywał się do spotkania z małymi fana-
mi.  W iście ekspresowym tempie założył 
ubranie sportowe i ruszył do ringu.  Jac-
kiewicz debiutował w dniu swoich uro-
dzin - 17 lutego 2001 roku, niebawem 
będzie obchodził swoje 10 lecie ciężkiej 
pracy w ringu. Rafał pochodzi z Mińska, 
jest byłym pretendentem do tytułu Mi-
strza Świata federacji IBF, w kategorii 
półśredniej. W swojej dotychczasowej 
karierze zdobył (wszystkie osiągnięcia  
w wadze półśredniej): pas międzyna-
rodowego mistrza Polski, pas federacji 
IBC, pas federacji Boxing Council Inter-
national oraz – najważniejszy w karierze 
– pas federacji EBU. Bokser  prowadząc 
rozgrzewkę, tłumaczył na jakich kon-
kretnych ćwiczeniach trzeba się skupić, 
a następnie demonstrował je poruszając 
się w ringu.  Wszyscy byli pod ogromnym 
wrażeniem  szybkości i precyzji wykony-
wanych ciosów, które poprzedzane były 
wypowiedziami Jackiewicza. Bokser 
opowiadał o technice wyprowadzanych 
ciosów, skrupulatnie tłumaczył niemal-
że każdy swój ruch.  Po przedstawionym 
przez niego treningu  opowiedział histo-
rię swojego życia, która obfituje w bar-
dzo ciekawe ale i dramatyczne momen-
ty. Rafał prowadził ciekawe i burzliwe 
życie: był kickboxerem, z zawodu jest 
cukiernikiem, jest szczęśliwym mężem  
i ojcem, ale miał również poważne pro-

Spotkanie z Rafałem Jackiewiczem
blemy z prawem. Dopiero w momencie 
krytycznym radykalnie odciął się od nie-
chlubnej przeszłości. Walcząc o życie  
w szpitalu nastąpiła w nim przemiana, 
od tamtej pory stał się innym człowie-
kiem. I ta zmiana wyszła mu na lepsze – 
tryska energią, żartuje, gdy ma zły dzień 
idzie na salę trenować, wyżyć się i nie  
w głowie mu już bijatyki. Stał się wzo-
rem, udowodnił, że można się zmienić. 

UKS RING wielokrotnie miał już przyjem-
ność razem współpracować  z bokserem- 
w maju 2010 z  inicjatywy UKS Mistrz 
Europy Rafał Jackiewicz odwiedził pod-
opiecznych w Ośrodku opiekuńczo-wy-
chowawczym w Równem, wparł  obecno-
ścią „Akcję Róża”.  Rafał ma bardzo silny 
charakter, ale też dobre serce, chętnie 
włącza się w akcje UKS RINGu.

SPORT

Aleksandra Wicik
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W d. 18.10.2011 r. odbyły się 15. ju-
bileuszowe eliminacje rejonowe do 
etapu wojewódzkiego Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego, który jest 
stałą imprezą programową Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno - Krajoznaw-
czego. W tym roku przypada także jubi-
leusz 40 lat istnienia Konkursu w PTTK. 
Inicjatorką organizowania  Konkursu na 
naszym terenie jest Joanna Janicka, 
szefowa mińskiego Oddziału PTTK. Ce-
lem Konkursu jest promowanie pozna-
wania przez młodzież historii swojego 
regionu oraz promowania jego walo-
rów poprzez prezentowanie ciekawego  
i krasomówczego wystąpienia.  

Tegoroczne eliminacje były wspierane 
finansowo przez Urząd Miasta - repre-
zentowany podczas imprezy przez panią 
Dianę Rokicką z wydziału promocji oraz 
przez Starostwo Powiatowe - reprezen-
towane przez panią Dorotę Ozimek. 
Konkurs promuje także Muzeum Zie-
mi Mińskiej oraz Fundacja Andriollego  
z Józefowa k.Otwocka oraz MSCDN Wy-
dział w Mińsku Maz.  W tym roku  prze-
biegał pod hasłem Ziemia Mińska jakiej 
nie znamy i stanowił  integralną cześć 
obchodów 590 -lecia Mińska oraz Roku 
Andriollego na Mazowszu.Przewodni-
czącym składu Jury był aktor Stanisław 
Górka. Organizacyjnie Konkurs wspiera-
li harcerze z 303 szczepu ZHP w Mińsku 
Maz. oraz pracownicy MSDN. 

W przesłuchaniach wzięło udział 12 
uczniów ze szkół podstawowych, 14 
uczniów gimnazjum oraz 5 uczniów li-
ceum. Od kilku lat pozom przygotowania 
uczniów do Konkursie jest bardzo wyso-
ki, czego dowodem udział przedstawi-
cieli powiatu w finałach ogólnopolskich. 
Również w tym roku uczestnicy byli bar-
dzo dobrze przygotowani  i prezentowali 
odkrywcze tematy. Gościnnie wystąpili 
uczniowie z powiatu otwockiego i gar-
wolińskiego.

W kategorii szkół podstawowych wynik 
eliminacji jest następujący: I miejsce: 
Michalina Mikulska -Szkoła Podstawowa 
nr 6 , II miejsce Dominik Woźniak Szkoła 
Podstawowa nr 2 - opieka pani Agnieszka 
Skalska , III miejsce Emilia Szostak rów-
nież SP nr 6 w Mińsku Maz. - pod opie-
ką pani Beaty Sałajczyk i Renaty Elger-
brecht. Wyróżnienia otrzymali; Michał 
Pawlikowski z Kałuszyna, Aleksandra 
Weiss ze Starej Miłosnej oraz Natalia 
Piórkowska z SP nr 6 w Mińsku Maz.

W kategorii gimnazjów:   I miejsce; Kari-
na Majewska z Gimnazjum nr 3 w Mińsku 
Maz. - opieka pani Grażyna Kałczewiak  
i Beata Wójcicka, II miejsce Mateusz 

Proczek z Gimnazjum w Dębem Wielkim 
- opieka Pani Marlena Pilarska  i Damian 
Walas - Gimnazjum Miejskie nr 2 w Miń-
sku Maz. - opieka Ewa Pszczółkowska. 
Ponadto wyróżnienia otrzymali :Marcin 
Zioło z Gimnazjum w Jakubowie, Maria 
Jagodzińska z Gimnazjum przy ul. Pięk-
nej  w Mińsku Maz., i Aleksandra Górna 
również z Gimnazjum przy ul. Pięknej.

W kategorii liceów I miejsce Magdalena 
Okoła  z Liceum Ekonomicznego w Miń-
sku Maz. II miejsce Marta Bodecka  z Do-
brego oraz III miejsce Tomasz Jackiewicz 
z Liceum w Sulejówku.

24 października 2011 r. w siedzibie 
Zarządu Głównego Polskiego Towarzy-
stwa Turystyczno - Krajoznawczego 
w Warszawie przy ul. Senatorskiej 11   
odbyły się eliminacje wojewódzkie do 
finału Ogólnopolskiego Konkursu Kra-
somówczego dla uczniów szkól pod-
stawowych, gimnazjów oraz liceów. 
Na eliminacje przybyli reprezentacje 
większości powiatów z województwa 
mazowieckiego.

Do Finału Ogólnopolskiego z naszego po-
wiatu zakwalifikowali się:
- w kategorii szkół podstawowych  zaj-
mując I miejsce - Dominik Woźniak ze SP 
NR 2  w Mińsku  Mazowiecki,  którego 
opiekunem jest pani Agnieszka Skalska, 
będzie on reprezentował nasze miasto  
i powiat  w Legnicy.

Dominik zaimponował jurorom wystąpie-
niem na temat szkolnego Zespołu Pieśni  
i Tańca „Dąbrówka” i niewątpliwie  
w sposób bardzo naturalny i uczciwy 
promował dokonania uczniów z tego ze-
społu, a tym samym szkołę, bo o to tak 
naprawdę chodzi w wystąpieniach kraso-
mówczych : o szczerość  i  o prawdę  co 
do zdarzeń i ludzi wyjątkowo godnych 
pochwały. Jest to odpowiedź na pytanie, 
co składa się na sukces  krasomówcy: 
prawda i szczerość.

W kategorii gimnazjów miasto i powiat 
reprezentować będzie -  Karina Majewska  
z  Gimnazjum nr 3  w Mińsku  Mazowiec-
kim( I miejsce) - opiekunowie; pani Gra-
żyna Kałczewiak i Beata Wójcicka. Zaletą 
Kariny jest wyjątkowa umiejętność mówie-
nia o sprawach wojny, bo prezentowała au-
tentyczną historię  związaną z pomnikiem 
- krzyżem  przy stacji. Karina to klasa sama 
w sobie.

W kategorii szkół średnich, do Golubia 
Dobrzynia pojadą reprezentować powiat 
miński:
- I miejsce - Marta Bodecka - z Dobrego, 
obecnie uczennica  Liceum im. Juliusza 
Słowackiego  w Warszawie, dwukrotna 
finalistka finału w Legnicy. Podczas przy-
gotowań wskazówek uczennicy udzielała  
pani: Aneta Bodecka , a wcześniej odkryła 
talent w Gimnazjum w Dobrem pani Joan-
na Raniszewska.  Uczennica zaimponowała 
jurorom opowieścią o filigranowej nauczy-
cielce, pani Wandzie Osińskiej, która do 
Dobrego przybyła po wojnie, z terenów 
tzw. kresów wschodnich. Prawda uczuć 
była tym, co spodobało się w tym wystą-
pieniu jurorom.
- II  miejsce zajął  Tomasz Jackiewicz  
z Liceum w Sulejówku  - po raz pierwszy 
w Konkursie Krasomówczym i  zarazem  
finale ogólnopolskim, podopieczny pani 
Krystyny Pachnik. Zaimponował zupeł-
nie innym spojrzeniem na role kościoła  
w Sulejówku w życiu społeczności lokalnej.
- III miejsce zajął Maciej Koszewski  rów-
nież Liceum w Sulejówku, otrzymał nagro-
dę  za najlepszy tekst krasomówczy „Sem-
per fidelis”( Zawsze wierny) - uczeń pani 
Krystyny Pachnik.

Finały ogólnopolskie w Legnicy dla szkół 
podstawowych i gimnazjów odbędą się  
w dn. 3-6 listopada w Legnicy . Finał dla 
szkół licealnych odbędzie się w dn.18-20 
listopada w Golubiu Dobrzyniu .

O mińskich krasomówcach  można po-
czytać i poznać historię Konkursu  
w książce Joanny Janickiej Ziemia Mińska 
jakiej nie znamy - 15 lat Ogólnopolskie-
go Konkursu Krasomówczego w powie-
cie mińskim . Pozycja  dostępna w miń-
skich księgarniach oraz w Oddziale PTTK  
w Mińsku Maz. tel. 609 100 892

Ogólnopolski Konkurs Krasomówczy  
- eliminacje

Joanna Janicka 
Fot. z arch PTTK
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KALENDARZ IMPREZ

Miejski Dom Kultury

9.11.2011 
PIĘKNA NASZA POLSKA CAŁA -  koncert
10.11.2011
93. ROCZNICA ODZYSKANIA NIEPODLE-
GŁOŚCI,
KONCERT „W LISTOPADOWEJ ZADUMIE”
19.11.2011
BAJKOLANDIA „JESIENNE WYSZYWANIE”
25.11.2011
VI POWIATOWY PRZEGLĄD PIOSENKI NA-
UCZYCIELSKIEJ
26 – 27. 11.2011
WARSZTATY TEATRALNE – MAKIJAŻ 
TEATRALNY

Miejska Biblioteka Publiczna

8.11.2011, godz. 18.30   
Z cyklu „Muzowe spotkania”: gościem  
będzie Aleksandra Jakubowska, autorka   
powieści „Najpiękniejsza” 
24.11.2011 , godz. 18.30. 
MBP i Wydawnictwo Prószyński i S-ka za-
praszają na spotkanie z Marią Ulatowską, 
autorką takich powieści jak „Pensjonat 
Sosnówka”, „Sosnowe dziedzictwo”, 
„Domek nad Morzem” ( Oddział dla Dzieci)  

W listopadzie w Oddziale dla Dzieci od-
będzie się także spotkanie  z  Dorotą 
Gellner, niezwykle popularną pisarką dla 
Dzieci (dokładny termin podamy na stro-
nie internetowej miasta).

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
 
14.11.2011
„Drużynowe Mistrzostwa Szkół Podsta-
wowych w warcabach 100-polowych”
świetlica przy ul. Sportowej 1 w Mińsku 
Mazowieckim

26.11.2011
Otwarcie Lodowiska Miejskiego

4.12.2011
Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego Ama-
torów  w pływaniu
Aquapark przy ul. Wyszyńskiego 56,  
Mińsk Mazowiecki

Muzeum Ziemi Mińskiej

9.11.2011 
Otwarcie stałej ekspozycji poświęconej 
historii OSP w Mińsku Mazowieckim
14.11.2011 
Wernisaż wystawy pokonkursowej (kon-
kurs zorganizowany przez ZSE w Miń-
sku Mazowieckim) związanej z Rokiem  
Andriollego

 

LISTOPAD 2011


