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Porozumienie  z Policją
5 grudnia Burmistrz Miasta Mińsk Ma-
zowiecki Marcin Jakubowski i Komen-
dant Powiatowy Policji mł. insp. Ro-
bert Kokoszka podpisali porozumienie 
o współpracy Policji i Straży Miejskiej. 
Porozumienie to określa zasady współ-
pracy pomiędzy Policją Powiatową  
i mińską Strażą Miejską - str.5.

Parking płatny
W dniu 8 grudnia 2011 roku zgodnie  
z uchwałą nr XI/88/11 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki z dnia 19 września 2011 roku 
w sprawie ustalenia zasad korzystania  
z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy 
ul. Kościuszki oraz wysokości opłat za par-
kowanie został uruchomiony niestrzeżony 
parking miejski w Mińsku Mazowieckim przy 
ul. Kościuszki 2 - str.5. 

  Upłynął pierwszy rok mojej kadencji na stano-
wisku Burmistrza Miasta. Myślę, że był to czas dobrze 
wykorzystany. Miasto przeprowadziło szereg inwestycji 
ułatwiających życie mieszkańców. Wśród nich warto wy-
mienić 9 inwestycji drogowych, urządzenie nowej Sali ślu-
bów, czy utworzenie sali obsługi klienta w urzędzie mia-
sta. Przybyło nowych miejsc parkingowych, powstał długo 
wyczekiwany parking funkcjonujący w systemie „Parkuj  
i jedź” oraz płatny parking w centrum. Miasto wzbogaci-
ło się o dwa boiska „Orlik” a na ukończeniu jest budowa 

hali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1. 
 Mijający rok to również nowe otwarcie kulturalne w Mińsku Mazowiec-
kim. Zrealizowane z rozmachem projekty, takie jak trzydniowy festiwal  4 M, który 
uświetnili swoimi występami artyści z czołówki krajowej sceny muzycznej oraz  re-
aktywowany Festiwal Himilsbacha przyciągnęły tysiące widzów spragnionych kul-
turalnych wrażeń. Wiele inicjatyw realizowałem przy współpracy z organizacjami 
pozarządowymi. Taki sposób realizacji zadań miasta faktycznie pobudził zaangażo-
wanie wielu ludzi w nowoczesne, obywatelskie zarządzanie naszą małą ojczyzną. 
Za tą dobrą współpracę chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszystkim miń-
skim organizacjom pozarządowym.  
 Kończy się obecny okres współfinansowania zadań ze środków Unii Euro-
pejskiej. Pomimo niewielkich możliwości ubiegania się o te środki, potrafiliśmy sku-
tecznie wykorzystać ostatnie propozycje, w szczególności te dotyczące rozwoju 
kapitału ludzkiego .
 Niestety nie wszystkie moje pomysły udało się wprowadzić w mijającym 
roku. Zaplanowana na wiosnę 2011 budowa toalety publicznej w centrum miasta, 
wobec braku zgody Rady Miasta, będzie musiała jeszcze poczekać. Nie udało się 
też dokonać reorganizacji dwóch spółek miejskich oraz ograniczyć administracji 
w miejskich przedszkolach. Na tak trudne, także dla mnie, ale bardzo potrzebne 
decyzje również nie uzyskałem zgody. Niezależnie od powyższego, muszę jednak 
przyznać, że uchwalenie budżetu miasta na 2012 rok było wyjątkowo zgodne i jed-
nomyślne, co wydaje się być dobrym prognostykiem na przyszłość. Mam nadzieję że 
nadchodzący rok 2012 przyniesie naszą współpracę w atmosferze spokoju i zgody. 
 
 Wszystkim Państwu życzę, aby Państwa zamierzenia i plany zosta-
ły w całości zrealizowane, zaś wszelkie troski i zmartwienia odeszły razem  
z mijającym, starym rokiem. Życzę Wam, aby nowy rok był dla Was szczęśliwy 
i radosny, aby obfitował w dobroć i pomyślność. Do siego roku!

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski
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Certyfikat „SAMORZĄDOWY LIDER EDUKACJI” 
dla Miasta Mińsk Mazowiecki
29 listopada 2011 roku w auli Colle-
gium Novum Uniwersytetu Jagielloń-
skiego w Krakowie odbyła się uroczy-
sta Gala Finałowa I edycji konkursu  
i programu certyfikacji  SAMORZĄDOWY 
LIDER EDUKACJI, podczas której wrę-
czono certyfikaty dla gmin i powiatów 
RP – tegorocznych laureatów konkursu. 

Konkurs „Samorządowy Lider Eduka-
cji”, w ramach którego przyznawane 
są prestiżowe wyróżnienia i certyfikaty, 
kierowany jest do samorządów lokal-
nych mogących pochwalić się osiągnię-
ciami w rozwoju edukacji i działalności 
na rzecz młodzieży na swoim terenie.  
O przyznaniu certyfikatu „Samorządowy 
Lider Edukacji” zdecydowało jury zło-
żone z wybitnych przedstawicieli świata 
polskiej nauki, którzy specjalizują się  
w problematyce systemu edukacji i pro-
mocji szkolnictwa. Komisji konkursowej 
przewodniczył prof. zw. dr hab. Dariusz 
Rott - członek Rady Głównej Szkolnictwa 
Wyższego, wykładowca Uniwersytetu 
Śląskiego, rzeczoznawca Ministerstwa 
Edukacji Narodowej. 

W I edycji projektu „Samorządowy Li-
der Edukacji” zainteresowanie konkur-
sem wykazało blisko 170 gmin i powia-
tów z całej Polski. Komisja konkursowa 
oceniała w szczególności skalę i jakość 
wsparcia samorządu na rzecz rozwoju 
infrastruktury edukacyjnej, skuteczność  
w pozyskiwaniu środków zewnętrznych 
na rozwój edukacji i szkolnictwa, inno-
wacyjność i oryginalność działań w sfe-
rze edukacji oraz jakość oferty eduka-
cyjnej gminy/powiatu.

Ostatecznie komisja konkursowa przy-
znała 68 certyfikatów. Wyróżnienia  
i certyfikaty przyznano w 5 kategoriach. 
Miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało cer-
tyfikat „SAMORZĄDOWY LIDER EDUKA-
CJI” w kategorii:  gmina o liczbie miesz-
kańców od 20.001 do 50.000, w ramach 
której przyznano 19 certyfikatów.

Podczas gali finałowej konkursu „Sa-
morządowy Lider Edukacji” , w której 
uczestniczył Marcin Jakubowski – Bur-
mistrz Miasta Mińsk Mazowiecki, przed-
stawiono uzasadnienia komisji konkurso-
wej w odniesieniu do nagrodzonych. Jak 
powiedziała Grażyna Kaczmarczyk, pre-
zes Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkol-
nictwa Wyższego, obecność w dostoj-
nej auli Collegium Novum Uniwersytetu 
Jagiellońskiego jest świadectwem tego, 
że reprezentowane miasto, gmina, po-
wiat posiada niekwestionowane sukcesy 
i osiągnięcia w dziedzinie lokalnej poli-
tyki edukacyjnej. 

Bożena Macheta
Gówny Specjalista ds. Oświaty Fot. z arch. UM
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5 grudnia Burmistrz Miasta Mińsk Ma-
zowiecki Marcin Jakubowski i Komen-
dant Powiatowy Policji mł. insp. Ro-
bert Kokoszka podpisali porozumienie  
o współpracy Policji i Straży Miejskiej.

Porozumienie to określa zasady współ-
pracy pomiędzy Policją Powiatową  
i mińską Strażą Miejską. Poprawie bez-
pieczeństwa mieszkańców mają służyć 
m.in. wspólne patrole Straży Miejskiej  
i Policji, które zobaczymy na terenie 
miasta jeszcze w grudniu b.r. Współpraca 
policji i straży polegać ma na wspólnych 
(mieszanych) służbach patrolowych, sek-
torowych, interwencyjnych, patrolach 
szkolnych, służbach obchodowych roz-
mieszczanych w zależności od potrzeb.  

Policjanci wspólnie ze 
strażnikami zabezpieczać 
będą imprezy, zgromadze-
nia, organizować wspólne 
działania kontrolno -  po-
rządkowe. Funkcjonariu-
sze Policji i Straży Miej-
skiej wymieniać się będą 
informacjami o zagroże-
niach występujących na 
terenie miasta w zakresie 
bezpieczeństwa ludzi  
i mienia, spokoju i porząd-
ku publicznego.

Zgodnie z porozumieniem, cykilcznie od-
bywać się będą spotkania przedstawicie-
li tych organów, które posłużą m.in. do 

6 grudnia poczet sztandarowy  
Miasta Mińsk Mazowiecki uczestniczył 
w uroczystościach 70 Rocznicy Śmierci 
Marszałka Polski Edwarda Rydza - Śmi-
głego, od 1937 roku Honorowego Oby-
watela naszego Miasta. 

Na cmentarzu Powązkowskim przy kwa-
terze 139 udział wzięli: p.o. Kierow-

nika Urzędu do Spraw Kombatantów  
i Osób Represjonowanych dr Jan Stani-
sław Ciechanowski, Kierownik Katedry 
Historii najnowszej Wydziału Nauk Hi-
storycznych i Społecznych Uniwersytetu 
Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Prze-
wodniczący Rady Muzeum Czynu Nie-
podległościowego w Krakowie kapitan 
Krystian Waksmundzki, przedstawiciel  

W dniu 8 grudnia 2011 roku zgodnie 
z uchwałą nr XI/88/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 19 wrze-
śnia 2011 roku w sprawie ustale-
nia zasad korzystania z niestrzeżo-
nego parkingu miejskiego przy ul. 
Kościuszki oraz wysokości opłat za 
parkowanie został uruchomiony nie-
strzeżony parking miejski w Mińsku 
Mazowieckim przy ul. Kościuszki 2. 

Korzystanie z parkingu jest odpłat-
ne. Bilety należy nabywać w jed-
nym z trzech parkometrów zloka-
lizowanych na chodniku wzdłuż 
parkingu i umieszczać je w widocznym 
miejscu za przednią szybą pojazdu.
Od 12 grudnia 2011 roku (ponie-
działku) Straż Miejska prowadzić bę-
dzie kontrolę prawidłowego wnosze-
nia opłat za parkowanie pojazdów.

Burmistrz Miasta

Porozumienie Policji i Straży Miejskiej

wypracowania wniosków zmierzających 
do ograniczenia istniejących zagrożeń  
i do realizacji wspólnych zadań. (red)

Fot. z arch. UM

PARKING PŁATNY PRZY UL. KOŚCIUSZKI

z Ministerstwa Obrony Narodowej płk Mi-
rosław Kaliński, kombatanci i weterani 
wojenni. Po przemówieniach zebranych 
gości, odczytano apel pamięci i złożono 
kwiaty na grobie Marszałka Polski. Spe-
cjalnie na tę okazję przybyli przedsta-
wiciele Krakowskiego Szwadronu Ułanów 
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego.
(red)

70 Rocznica Śmierci Marszałka

Fot. z arch. UM
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8 grudnia w Sali Kameralnej Miejskie-
go Domu Kultury Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski nagrodził laure-
atów konkursu plastycznego na kartkę 
świąteczną Miasta Mińsk Mazowiecki. 
Autorką najlepszej pracy jest Natalia 
Cecotka z klasy VI c Szkoły Podsta-
wowej Nr 6 w Mińsku Mazowieckim, 
natomiast życzenia Karoliny Jan-
kowskiej z klasy V c Szkoły Podsta-
wowej Nr 5 w Mińsku Mazowieckim 
zostały wykorzystane w kartce na-
szego Miasta. Wystawa pokonkursowa  
w MDK potrwa do końca grudnia 2011r.

Wyniki konkursu plastycznego na kartkę 
świąteczną Miasta Mińsk Mazowiecki:

Autorka zwycięskiej kartki świątecznej:

1. Natalia Cecotka - klasa VIc - SP Nr6

Autorka świątecznego wiersza:
1. Karolina Jankowska - klasa Vc - SP Nr 5

Lista osób nagrodzonych i wyróżnionych:
Kategoria wiekowa kl. I – III:

Nagroda główna:
1. Bartłomiej Kotara – klasa IIa – SP Nr 5
2. Klaudia Tomporowska – klasa Ie – SP Nr 2
3. Szymon Jan Pawelec – klasa Ib – SP Nr 5

Wyróżnienia:
1. Wojciech Wróblewski – kl.  IIIa SP Nr 1
2. Iga Szulc – klasa IIIc – SP Nr 2    
3. Julia Wołosiewicz – klasa Ie – SP Nr 2
4. Kasia Frelek – klasa IIIa – SP Nr 5
5. Julia Sochaczewska -  kl.  III – Świetlica Śro-
dowiskowa

Kategoria wiekowa kl. IV – VI:

Nagroda główna:
1. Łucja Czyż – klasa IVc – SP Nr 6

2. Julia Rodzoch – klasa Vc – SP Nr 6
3. Wiktoria Federak – klasa Vc – SP Nr 5

Wyróżnienia:
1. Sandra Wilczek – klasa IVa – SP Nr 2
2. Patrycja Płochocka – klasa IVc – SP Nr 2
3. Michalina Szostak – klasa IVa – SP Nr 2
4. Angelika Kowalczyk – klasa Vd – SP Nr 5
5. Krzysztof Grajda – klasa Vc – SP Nr 6

(red)

Wyniki konkursu plastycznego na kartkę świąteczną

Fot. z arch. UM
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12 grudnia w Auli Gimnazjum Miejskie-
go Nr 3 w Mińsku Mazowieckim odbyła 
się, współorganizowana przez Studium 
Języków Obcych, DOS Teacher Training 
Solutions i PASE – Polskie Stowarzyszen-
nie na Rzecz Jakości w Nauczaniu Języ-
ków Obcych, konferencja metodyczna 
dla nauczycieli języka angielskiego pt. 
„Teachers: creatures of habits (good-
7bad)”. 

Patronat nad konferencją objęli: Staro-
sta Miński, Burmistrz Miasta Mińsk Mazo-
wiecki, British Council oraz Cambridge 

ESOL. Prelegentem spotkania, mają-
cego na celu podniesienie kwalifikacji 
zawodowych nauczycielom języka an-
gielskiego, był Paul Seligson – uznany 
w świecie pisarz, metodyk, trener po-
siadający 33 letnie doświadczenie za-
wodowe. Udział w konferencji wzięli 
nauczyciele z placówek oświatowych 
z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki oraz 
powiatu mińskiego. Dodatkowa atrak-
cją wydarzenia była wystawa „Mińskie 
impresje architektoniczne” udostęp-
niona przez Leszka Celeja – Dyrektora 
Muzeum Ziemi Mińskiej. (red)

W dniu 14 grudnia 2011 roku miesz-
kanka Mińska Mazowieckiego Pani Ma-
rianna Wąsik obchodziła swoje 100 
urodziny.

W tym dniu Jubilatkę odwiedził Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubow-
ski, Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cy-
wilnego Magdalena Zagórska oraz przed-
stawiciele  Inspektoratu ZUS w Mińsku 
Mazowieckim – Kierownik Inspektoratu p. 
Ignacy Kozak i Z-ca Kierownika Inspekto-
ratu p. Elżbieta Wujek. Na to wyjątkowe 
spotkanie przybyła najbliższa rodzina Pani 
Marianny Wąsik. Nie zabrakło przedstawi-
cieli mediów.

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski  
w imieniu własnym i całej mińskiej spo-
łeczności złożył Dostojnej Jubilatce wyrazy 

uznania i najwyższego szacunku. Życzył 
wszelkiego dobra, zdrowia, sił i wytrwa-
łości na dalsze lata życia oraz miłości  
i szacunku najbliższych. Do życzeń do-
łączyli się  w listach gratulacyjnych Pre-
mier RP – Donald Tusk oraz Wojewoda 
Mazowiecki – Jacek Kozłowski.

Pani Marianna Wąsik jest Mińszczanką od 
urodzenia; z naszym miastem związane 
jest Jej całe życie. Jest skarbnicą wiedzy 
o jego historii. Po przedwczesnej śmier-
ci męża samotnie wychowywała dwoje 
dzieci. Pracowała jako krawcowa w Spół-
dzielni Pracy im. 1 Maja w Mińsku Mazo-
wieckim. Mieszka obecnie z córką Panią 
Wandą Wilczyńską. Pani Marianna Wąsik 
bardzo ceni sobie zdrowy tryb życia i co-
dzienne spacery. (red)                    

Fot. z arch. UM

Z wizytą u 100-latki

W dniu 14 grudnia Burmistrz Miasta 
uczestniczył w zorganizowanym przez 
Starostwo Powiatowe Spotkaniu Wigi-
lijnym Środowisk Kombatanckich. Uro-
czystość uświetniły Jasełka w wykona-
niu uczniów z Liceum Zespołu Szkół 
im. Marii Curie-Skłodowskiej w Mińsku 
Mazowieckim, którzy pod opieką mgr. 
Haliny Rokickiej przygotowywali się do 
występów. 

W spotkaniu udział wzięli członkowie: 
Związku Kombatantów Rzeczypospolitej 
Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych 
Koła w Mińsku Mazowieckim, Związku 
Kombatantów AK Obwodu „Mewa - Ka-
mień” Oddział w Mińsku Mazowieckim, 
Światowego Związku Żołnierzy AK Obwo-
du „Mewa - Kamień” Oddział w Mińsku 
Mazowieckim, Oddziału Związku Inwa-
lidów Wojennych w Mińsku Mazowiec-
kim, Koła Związku Sybiraków w Mińsku 
Mazowieckim, Stowarzyszenia Polskich 
Kombatantów Koła w Kałuszynie. Licznie 
przybyli przedstawiciele służb mundu-
rowych, reprezentanci duchowieństwa 
oraz instytucji współpracujących z Po-
wiatową Radą ds. Kombatantów. (red)

Konferencja metodyczna z angielskiego

Wigilia Kombatantów
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Targ Bożonarodzeniowy „Kupieckie 
Mensko”, który miał miejsce 17.12.2011 
na Starym Rynku w Mińsku Mazowiec-
kim został zorganizowany przez Mu-
zeum Ziemi Mińskiej, Miejską Bibliotekę 
Publiczną oraz Miejski Dom Kultury.

Był on z jednej strony przypomnieniem hi-
storii średniowiecznego Menska (Mieńska) 
z drugiej zaś nawiązywał do tradycji tar-
gowych odbywających się przed kościołem 
p.w. NNMP. Trzydziestu wystawców z Po-
wiatu Mińskiego i nie tylko oferowało ozdo-
by świąteczne, wyroby kulinarne. Atrakcją 
targu była możliwość nabycia okoliczno-
ściowego kubka z logiem 590 - lecia miasta 
Mińsk Mazowiecki i logiem „Kupieckiego 
Menska” oraz degustacja miodowego piwa 
grzanego z pasieki z Grębkowa koło Węgro-
wa. Miejsce targu widoczne było z daleka 
dzięki wyjątkowo kolorowemu oświetleniu 
bramy wejściowej oraz centrycznie stoją-
cego drzewa. Te kapitalne efekty świetle 
wykonała firma Q-DEL.

Wystawa prezentuje 30 fotografii wy-
konanych podczas sesji fotograficz-
nej „Odkryte piękno – odnaleziona 
tożsamość” – osoba niepełnosprawna  
w obiektywie, która odbyła się w sierp-
niu i wrześniu 2011 r. w Mińsku Mazo-
wieckim i Siedlcach.

Fotografie przedstawiają uczestnicz-
ki Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Mińsku Mazowieckim, 
Środowiskowego Domu Samopomocy 
przy Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie  
w Siedlcach oraz mieszkankę Domu Pomo-
cy Społecznej Św. Józefa w Mieni.

Celem wystawy jest zwrócenie uwagi 
na obecność osób niepełnosprawnych  
w społeczności lokalnej, kształtowanie 
postawy tolerancji i akceptacji oraz za-
proszenie do dialogu społecznego na te-
mat tego, że każdy człowiek ma prawo do 
godnego i równego traktowania. Jest to 
o tyle istotne, iż osoby niepełnosprawne 
często są spychane na margines życia spo-
łecznego, co więcej otoczenie izoluje się 
od nich z powodu lęku, obaw i niewiedzy 
na temat specyfiki ich funkcjonowania. 
Zdjęcia wykonane podczas profesjonal-
nej sesji fotograficznej „Odkryte piękno 
– odnaleziona tożsamość” – osoba niepeł-
nosprawna w obiektywie zaprezentowane 
zostaną mieszkańcom Powiatu Mińskiego 
w dwóch etapach:
– I etap – wystawa fotografii „Odkryte 
piękno – odnaleziona tożsamość”, pod-
czas której przedstawione zostały sylwet-
ki kobiet w perspektywie indywidualnej. 
Fotografie mają za zadanie wydobyć pięk-
no kobiety niepełnosprawnej, ukazując ją 

jako osobę niepowtarzalną 
i wyjątkową, pragnącą ak-
ceptacji i zainteresowania.
– w ramach II etapu zosta-
nie zorganizowana Wysta-
wa Uliczna fotografii wiel-
koformatowej, która ma 
zwrócić uwagę na obecność 
osób niepełnosprawnych 
w społeczności lokalnej.
Zdjęcia przedstawiające 
uczestniczki w przestrze-
ni architektonicznej miast 
Mińska Mazowieckiego oraz 
Siedlec podkreślają, iż mo-
delki (uczestniczki) są zwią-
zane ze swoim miejscem 
zamieszkania, gdzie toczy 
się ich życie i codzienność. 
Wystawa Uliczna ma za za-
danie zmieniać stereotypy 
dotyczące osób niepełno-
sprawnych intelektualnie 
oraz przełamywać bariery  
i przeciwdziałać wyklucze-
niu społecznemu.

Muzeum Ziemi Mińskiej 
jest partnerem w/w pro-
jektu i miało przyjemność 
prezentować artystyczne 
fotografie w budynku przy 
ul. Okrzei 16 w dniach od 7 
do 19 grudnia 2011r.

Profesjonalna sesja fotograficzna „Odkryte piękno 
– odnaleziona tożsamość” – osoba niepełnosprawna 
w obiektywie, przeprowadzona została w ramach 
projektu pn.: „Niepełnosprawni – pełnoprawni oby-
watele”, współfinansowanego z Europejskiego Fun-
duszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego 
Kapitał Ludzki, Priorytet VII „Promocja integracji 

ODKRYTE PIĘKNO - ODNALEZIONA TOŻSAMOŚĆ

społecznej”, Działanie 7.2 „Przeciwdziałanie wyklu-
czeniu i wzmocnienie sektora ekonomii społecznej”, 
Poddziałanie 7.2.1 „Aktywizacja zawodowa i społecz-
na osób zagrożonych wykluczeniem społecznym”, 
realizowanego przez Powiatowy Środowiskowy Dom 
Samopomocy w Mińsku Mazowieckim.

Leszek Celej

Targ BOŻONARODZENIOWY „Kupieckie Mensko”

Leszek Celej.  Fot z arch. UM
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13 grudnia, dokładnie 30 lat od dra-
matycznych grudniowych wydarzeń 
Miasto Mińsk Mazowiecki zorganizowa-
ło wydarzenia upamiętniające wpro-
wadzenie stanu wojennego w Polsce. 
Przez cały dzień na rondach im. gen. 
Józefa Hallera oraz Michała Sławińskie-
go odbywał się happening zorganizo-
wany przez Muzeum Ziemi Mińskiej, 
a wieczorną porą w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej w Mińsku Mazowieckim 
otwarto wystawę „Czas Apokalipsy”.

 Niezależne wydawnictwa, plakaty, ulot-
ki drukowane na powielaczu, protokoły  
z przesłuchań, orzeczenia sądowe , zdję-
cia, znaczki, kartki pocztowe, mundury. 
To tylko niektóre eksponaty, które po la-
tach znowu ujrzały światło dzienne . To 
wystawa wyjątkowa!  Świadczy o tym nie 
tylko wielka ilość i różnorodność poka-
zanych wydawnictw, druków , ale także  
sam fakt wyeksponowania osobistych 
pamiątek   byłych mińskich opozycjoni-

stów.  To zasługa Panów Stefana Frelaka, 
Tomasza Fusika i Jana Jerzaka, byłych 
działaczy solidarnościowych, którzy  nie 
tylko otworzyli przed organizatorami wy-
stawy swe domowe archiwa,   a także 
przekazali Bibliotece niezwykle cenny 
zbiór niezależnych wydawnictw i druków 
z okresu stanu wojennego.

Wystawa, która otworzył  Burmistrz Mia-
sta Pan Marcin Jakubowski, powstała  
z inicjatywy znanych mińskich kolekcjo-
nerów, rodziny Dzieniów, których nie-
zwykle bogate i ciekawe zbiory  stanowią 
trzon  całej ekspozycji. Sytuują tak-
że  okres stanu wojennego w szerszym 
kontekście historycznym epoki PRLu, od 
pierwszych zrywów  roku 1968 do histo-
rycznych, pierwszych wolnych wyborów 
w 1989 roku.  

Wspomnienia mińskich działaczy z pierw-
szych godzin i dni stanu wojennego, mi-
licyjny łazik, funkcjonariusze z bronią, 

„Czas Apokalipsy”
palący się koksownik , ulotki drukowa-
ne na powielaczu i oporniki, ówczesny 
symbol oporu,   wpinane w klapy, bluzki  
i swetry. To wszystko było 13, w grudniowy 
wieczór  2011 roku przy Piłsudskiego 1a.  
(red)

Wystawa będzie czynna do 14 stycznia 
2012 w godzinach pracy Biblioteki.

Fot. z arch. UM
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WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA 

URZĄD MIASTA INFORMUJE

WYDZIAŁ SPRAW SPOŁECZNYCH 

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

I N F O R M A C J A
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, że z dniem 1 stycznia 2012 r. Wydział Spraw Społecznych 
zostanie przeniesiony do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 25A, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Wydział Spraw Społecznych rozpatruje i rozstrzyga w sprawach:
- zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dodatków  
z tytułu urodzenia dziecka, dodatków mieszkaniowych.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Przedsiębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta informuje, że do dnia 31 stycznia 2012 roku przed-
siębiorcy posiadający zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zobowiązani są do złożenia pisemnego oświadczenia  
o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży w roku 2011.
Do dnia 31 stycznia 2012 roku przedsiębiorcy zobowiązani są również do dokonania wpłaty I raty należnej opłaty za korzy-
stanie z zezwoleń w 2012 roku.

Wpłaty można dokonać w kasie Urzędu Miasta lub na rachunek bankowy:
67 9226 0005 0024 4185 2000 0020
Bank Spółdzielczy w Mińsku Mazowieckim
ul. Józefa Piłsudskiego 6
05-300 Mińsk Mazowiecki

Nie złożenie oświadczenia i nie dokonanie opłaty w terminie będzie skutkowało wygaśnięciem posiadanych zezwoleń na 
sprzedaż napojów alkoholowych.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

I N F O R M A C J A
                Stosownie do art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 
poz.651 z późn.zm.) – niniejszym informuję, że w dniu 15 grudnia 2011 r. ustaliłem, a w dniu 19 grudnia 2011 r. podałem do 
publicznej wiadomości wykaz obejmujący stanowisko handlowe Nr 13A położone na terenie targowiska miejskiego w Mińsku 
Mazowieckim przy ul. Chełmońskiego 2c, składające się z części działki gruntu Nr 458/10 o pow. 13 m2 oraz stałego pawilonu 
handlowego o powierzchni 9 m2, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
         Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3-go Maja 1 na 
okres od dnia 19 grudnia 2011 roku do 8 stycznia 2012 roku.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

I N F O R M A C J A
                Stosownie do art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2010 r.  
Nr 102 poz.651 z późn.zm.) – niniejszym informuję, że w dniu 2 grudnia 2011 r. ustaliłem, a w dniu 9 grudnia 2011 r. podałem 
do publicznej wiadomości wykaz obejmujący niżej wymienione nieruchomości położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące 
własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczone do oddania w dzierżawę :
1) działka gruntu Nr 4029/2 oraz części działek gruntu Nr Nr 4622/11 i 1381,:
    o powierzchni łącznej 1950 m2,  położone przy ul. Zachodniej, 
2) część działki gruntu Nr 4622/11 o powierzchni 2600 m2 położona przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
3) stanowisko handlowe Nr 13J na targowisku miejskim przy ul. Chełmońskiego 2c,
4) 5 części działki gruntu Nr 4622/11 o powierzchni łącznej 100m2 przy  ul. Granicznej (stanowiska garażowe Nr Nr 1, 2, 3, 5 
i 14),
5) 7 części działki gruntu Nr 1381 o powierzchni łącznej 120m2 przy ul. Granicznej (stanowiska garażowe Nr Nr 9, 11, 18, 19, 
20, 22 i 23).
          Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3-go Maja 1 na 
okres od dnia 9 grudnia 2011 roku do 29 grudnia 2011 roku.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

OFERTA MIŃSKIEGO PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO NA 2012 ROK 
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

Wszystkie osoby zainteresowane świadczeniami Mińskiego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego z siedzibą przy ul. Wy-
szyńskiego 30A w Mińsku Mazowieckim zapraszamy na dyżury specjalistów, którzy udzielają bezpłatnych porad codziennie 
w godzinach 16.00-19.00:
PONIEDZIAŁEK – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy 
WTOREK – psycholog (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 
ŚRODA – psycholog (przeciwdziałanie uzależnieniom)  
CZWARTEK – kurator sądowy 
                 – psycholog (przeciwdziałanie alkoholizmowi)
PIĄTEK – prawnik 

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

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
- Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej oraz
- Grupa dla członków rodzin z problemem alkoholowym
Terminy  spotkań:  07-08.I, 04-05.II, 03-04.III, 31.III.-01.IV, 05-06.V, 02-03.VI, 07-08.VII, 04-05.VIII, 01-02.IX, 06-07.X,  
03-04.XI, 01-02.XII

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
- Grupa pogłębionej psychoterapii „Mój problem” – dla osób uzależnionych i współuzależnionych
- Cykl warsztatów uzupełniających program zapobiegania nawrotom
Terminy  spotkań: 21-22.I, 18-19.II, 17-18.III, 21-22.IV, 19-20.V, 16-17.VI, 21-22.VII, 18-19.VIII, 22-23.IX, 20-21.X, 17-18.XI, 
15-16.XII 

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
- Grupa dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki)
Terminy  spotkań: 28-29.I, 30.VI-01.VII, 29-30.IX, 27-28.X

Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i instruktor terapii uzależnień z Całodo-
bowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Łukowie. 
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Uchwała Nr XIV/123/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 
2011 r. zmieniająca uchwałę w   spra-
wie określenia wzorów formularzy in-
formacji i   deklaracji podatkowych   

Uchwała określa wzór formularza – de-
klaracji na podatek od nieruchomości 
przeznaczony dla osób prawnych, jed-
nostek organizacyjnych oraz spółek nie-
mających osobowości prawnej, na któ-
rych ciąży obowiązek podatkowy z tego 
tytułu.

UCHWAŁA NR XIV/124/11 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 grudnia 
2011r. w sprawie zamiaru utworzenia 
od dnia 1 września 2012 roku Zespołu 
Szkół Nr 1 w Mińsku Mazowieckim. 

Uchwała dotyczy zamiaru utworzenia  
z dniem 1 września 2012 Zespołu Szkół 
Nr 1 w Mińsku Mazowieckim, w skład któ-
rego wchodzić będą Szkoła Podstawowa 
Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku 
Mazowieckim i Gimnazjum Miejskie Nr 1 
im. Generała Władysława Andersa w Miń-
sku Mazowieckim.

Uchwała, która weszła w życie z dniem 
podjęcia, zobowiązuje Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki do dokonania niezbęd-
nych czynności w celu utworzenia w/w 
Zespołu, w szczególności do wystąpienia 
do Rad Pedagogicznych Szkół mających 
wchodzić w skład Zespołu Szkół Nr 1 
oraz do Mazowieckiego Kuratora Oświaty 
o wydanie opinii w sprawie utworzenia 
Zespołu.

Uchwała Nr XIV/128/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 19 grudnia 
2011 r. w sprawie zmian w budżecie 
Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2011

Wprowadzone uchwałą zmiany polegają 
na obniżeniu zarówno planu dochodów 
jak i wydatków budżetu miasta o kwotę 
1. 001. 671 zł.  
W ramach planu dochodów zmiany obej-
mują w szczególności  korektę szacowa-
nych wpływów z tytułu dofinansowania 
wykonanej w latach poprzednich moder-
nizacji domku Huberta przy ul. Sosnkow-
skiego.  
Plan wydatków ulega obniżeniu zarówno 
w pozycji wydatków bieżących, jak rów-
nież w zakresie wydatków majątkowych 
najistotniejsze korekty obejmują nastę-
pujące pozycje budżetowe:
- na zadania inwestycyjne w zakresie 
dróg
- na nabycie nieruchomości na rzecz 
miasta
- na obsługę długu publicznego
- na zadania inwestycyjne dotyczące pla-
cówek oświatowych.

Plany Pracy Rady Miasta Mińsk Mazowiec-
ki i Komisji Rady Miasta na 2012 rok okre-
ślają następujące uchwały podjęte dnia 
19 grudnia 2011 roku:

- Uchwała Nr XIV/125/11 w sprawie za-
twierdzenia planu pracy Komisji Rewi-
zyjnej  na 2012 rok
- Uchwała Nr XIV/126/11 w sprawie 
uchwalenia planów pracy komisji sta-
łych Rady Miasta  na 2012 rok   
- Uchwała Nr XIV/127/11 w sprawie 
uchwalenia planu pracy Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki  na 2012 rok   

Uchwała Nr XIV/129/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie ustalenia 
wykazu wydatków, króre nie wygasają  
z końcem roku budżetowego 2011

Powyższa uchwała określa wykaz wy-
datków, ujętych w budżecie miasta na 
rok 2011, które nie wygasają z końcem 
ww. okresu. Wskazano również ostatecz-
ny termin dokonania każdego ujętego  
w nim wydatku.

Uchwała Nr XIV/121/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie uchwale-
nia Budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki 
na rok 2012

Ww. uchwała określa:
1) wysokość dochodów miasta w kwocie 
102. 368. 936 zł. ( w tym dochody mająt-
kowe 1.540.000 zł.)
2) wydatki w kwocie 119.555.776zł. 
  ( w tym majątkowe 28.023.665zł.)
3) zakłada deficyt budżetowy miasta  
w wysokości 17.186.840 zł., który będzie 
sfinansowany przychodami ze sprzedaży 

papierów wartościowych – obligacji
4) ustala przychody budżetu miasta  
w wysokości 22.000.000 zł. – z tytułu 
sprzedaży obligacji
5) ustala rozchody w wysokości 
    4.813.160 zł. z następujących tytułów:
- spłaty zaciągniętych kredytów  
4.666.640 zł.
- spłaty zaciągniętych pożyczek  146.520 zł.
Tabela Nr 1 do ww. uchwały określa plan 
dochodów budżetu miasta, zaś tabela  
Nr 2 limity wydatków.
W załączniku Nr 1  do uchwały określono 
planowane kwoty dotacji udzielone z bu-
dżetu Miasta w roku 2012.

Uchwała Nr XIV/122/11 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie Wielolet-
niej Prognozy Finansowej  Miasta Mińsk 
Mazowiecki na lata 2012 - 2022

Ww.  uchwała określa:
- prognozę dochodów bieżących oraz 
wydatków bieżących, w tym na obsługę 
długu
- dochody majątkowe, w tym dochody ze 
sprzedaży majątku, oraz wydatki mająt-
kowe miasta,
- przeznaczenie nadwyżki lub deficytu,
- przychody i rozchody miasta, z uwzględ-
nieniem długu zaciągniętego oraz plano-
wanego do zaciągnięcia,
- objaśnienie przyjętych wartości na lata 
2012 – 2022. 
Czasookres obowiązywania prognozy jest 
ściśle związany z planowanym zadłuże-
niem się gminy do roku 2022 z tytułu 
sprzedaży obligacji komunalnych z prze-
widywanym okresie ich wykupu do końca 
2022.
W załączniku Nr2 do ww. uchwały okre-
ślono:
1) przedsięwzięcia tj. wielokrotne pro-
gnozy, projekt lub zadania związane  
w szczególności z realizacją programów 
finansowanych ze środków o których 
mowa w art. 5 ust.1, pkt. 2 i 3 ustawy  
o finansach publicznych; 
2) umowy, których realizacja w roku 
budżetowym i w latach następnych jest 
niezbędna do zapewnienia ciągłości 
działania jednostki z których wynikają-
ce płatności wykraczają poza rok budże-
towy.
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Grudzień, to szczególny miesiąc, 
zwłaszcza dla najmłodszych. Mnóstwo 
atrakcji i wydarzeń związanych ze 
świętami Bożego Narodzenia, przystro-
jeniem świątecznej choinki, nadej-
ściem Pierwszej Gwiazdki, prezenta-
mi. No właśnie - Mikołaj i jego atrybut 
- worek pełen prezentów. Do Miejskie-
go Domu Kultury 3 grudnia zawitał wła-
śnie św. Mikołaja. Ale nie tylko.

 Takich tłumów dawno w MDK nie 
widzieliśmy. Pałac gościł dzieci i ich rodzi-
ców na festynie „Mikołaje są wśród nas”.  
W tym roku przygotowaliśmy dla naszych 
najmłodszych bogaty program artystycz-
ny, w którym znalazły się dwa spektakle 
teatralne oraz widowisko iluzjonistyczne.

 Teatr Kuffer wystawił przed-
stawienie „Zimowa opowieść” o niepo-
słusznej dziewczynce, która nie może 
doczekać się przyjścia Mikołaja, więc 
pisze do niego list, a później wyrusza na 
poszukiwania. Spotyka owieczkę, diabła 
i pasterzy idących do szopki. Postana-
wia być grzeczna i pomaga babci. Było 
bardzo zimowo, mikołajowo, nastrojowo  
i wesoło. W rozśpiewany i zabawny spo-
sób przedstawienie wprowadziło widzów 
w zimowy czas mikołajek i przygotowań 
do świąt. Po nim dzieci bawił iluzjonista 
Andrzej Poźniak w czasie „Magicznej 
Gwiazdki z czarodziejem i wróżką”. Było 
to muzyczno - iluzjonistyczne widowisko 
z odrobiną magii przeplatanej z muzyką 
rozrywkową i konkursami.

 A na koniec w podróży 
Mikołaja do dzieci pomógł Dobry 
Anioł w czasie przedstawienia 
„Gdzie Diabeł nie może, tam 
Anioł pomoże”.  Zabawne pery-
petie Diabełka i Aniołka, wartka 
akcja i piosenki poprzedziły po-
witanie tak bardzo oczekiwanego 
i kochanego Św. Mikołaja.

 W czasie pięciogodzinnego fe-
stynu według naszych obserwacji pałac 
odwiedziło ponad 600 dzieci (nie licząc 
rodziców), na które oprócz przedsta-
wień czekało mnóstwo innych atrakcji. 
Przede wszystkim Św. Mikołaj w saniach 
z reniferem. W przerwach między spek-
taklami ustawiła się do niego ogromna 
kolejka. Pomocnicy Mikołaja wraz ze 
sklepami Office 1 i „Chochlik” zadbali 
o to, aby każde dziecko otrzymało upo-
minek. Było oczywiście też mnóstwo 
słodkości.

 Rodzice natomiast mieli moż-
liwość nabycia ozdób bożonarodzenio-
wych. m.in. pięknych ręcznie robionych 
gipsowych aniołków i kartek świątecz-
nych wykonanych przez uczestników 
warsztatów terapii zajęciowej. Powo-
dzeniem cieszyły się także szydełkowe 
aniołki i ubranka dla lalki Barbie.

 Mamy nadzieję, że dzieci po 
naszym festynie będą miały mnóstwo 
miłych wspomnień.

Agnieszka 
Boruta

Fot. z arch. MDK

FESTYN „MIKOŁAJE SĄ WŚRÓD NAS”

KULTURA

Z IMPREZ MDKZ IMPREZ MDKZ IMPREZ MDK
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KONCERT ROCKOWY
Miłośnicy ostrych rockowych brzmień spotkali 
się w Miejskim Domu Kultury 27 listopada na 
koncercie mińskich grup Steel Fire i Pryzmat. 
Pierwszy zespół zaprezentował rzeczywiście 
klasyczny glam rock z elementami muzyki 
metalowej. Grupa Pryzmat uspokoiła nieco 
emocje przenosząc słuchaczy w świat muzyki 
bluesowej.

URODZINY HIMILSBACHA
30 listopada w Miejskim Domu Kultury ob-
chodziliśmy 80. urodziny Jana Himilsbacha. 
- Człowieka, który stał się legendą już za 
życia, jako najsłynniejszy polski aktor ama-
tor stworzył w filmach unikalne, zapadające  
w pamięć epizody - powiedziała na wstępie 
Zofia Hanna Markowska, dyrektor MDK.
Dla kina Himilsbacha odkrył Marek Piwowski, 
który obsadził go w „Rejsie”. Praca na pla-
nie najsłynniejszej polskiej komedii stała się 
dla Himilsbacha początkiem kariery - łącznie 
zagrał w ponad 60 filmach, chociaż on nigdy 
niczego nie grał, po prostu był sobą.
Oficjalnie Himilsbach urodził się 31 listopa-
da 1931 r. w Mińsku Mazowieckim. Problem  
w tym, że listopad ma tylko 30 dni. Ale jak 
głosi rodzinna legenda, ojciec Jana był tak 
szczęśliwy z narodzin syna, że do metryki 
wpisał błędną datę. W późniejszych wywia-
dach Himilsbach twierdził, że pomyłka wyni-
kła z powodu nadmiernego spożycia alkoholu 
wśród uczestników chrztu, przez co miał rów-
nież dwie matki chrzestne.
To jedna z niezliczonych anegdot o Himils-
bachu. Inne widzowie usłyszeli w przerwach 
pomiędzy poszczególnymi filmami. Podczas 
urodzinowego wieczoru można było zobaczyć 
dwa filmy dokumentalne „Jednym okiem Hi-
milsbach” (film zrealizowany podczas tego-
rocznego Festiwalu Jana Himilsbacha) i „Jan 
według Himilsbacha” oraz kultowy „Rejs”.

Koncert Rockowy  
i Urodziny Himilsbacha  

W Miejskim Domu Kultury 16 grudnia roz-
strzygnięty został konkurs na Szopkę Bożo-
narodzeniową. Zgłoszona została ogromna 
liczba prac wykonanych przez dzieci i mło-
dzież z przedszkoli, szkół podstawowych  
i gimnazjów. 
 Szopki zachwycają pomysłowością, 
techniką wykonania, niekiedy oryginalnością  
i niebanalnym podejściem do tematu. Są 
szopki tradycyjne z drewna i sianka, ale są 
także szopki z masy solnej i …makaronu, są 
szopki bardzo okazałe i niewielkie, skromne. 
Wszystkie zachwycają, bo widać w nich ogrom 
pracy często przecież malutkich rączek. Na-
prawdę warto je zobaczyć, zwłaszcza teraz  
w okresie przedświątecznym. 
 Jury w składzie: Katarzyna Milew-
ska (Gimnazjum nr 2 w Mińsku Mazowieckim), 
Barbara Szczepanik (Miejska Szkoła Artystycz-
na i Liceum Plastyczne w Mińsku Mazowiec-
kim), Michał Skrzyński (plastyk, grafik) oraz 
Elżbieta Dunajewska i Bartosz Dyżakowski 
(instruktorzy plastyki MDK) przyznało nastę-
pujące nagrody i wyróżnienia:

KATEGORIA  PRZEDSZKOLNA Kl. „0” 
Prace nagrodzone
I MIEJSCE Przedszkole Miejskie Nr 2 w Mińsku Ma-
zowieckim
II MIEJSCE ZS im. Rodziny Wyleżyńskich w Wielgo-
lesie
III MIEJSCE Przedszkole Miejskie Nr 3 w Mińsku Maz.
Wyróżnienia
Przedszkole „Mini Raj” w Mińsku Mazowiecki
Przedszkole „Świat odkrywców” w Mińsku Mazowiec-
kim
Przedszkole „Kleksik” w Mińsku Mazowieckim

KATEGORIA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  Kl. I – III

Prace nagrodzone
I MIEJSCE Szkoła Podstawowa im. Rodziny Wyleżyń-
skich w Wielgolesie kl. II   
II MIEJSCE Szkoła Podstawowa w Żakowie  kl. II
III MIEJSCE Szkoła Podstawowa w Ładzyniu  kl. III
Wyróżnienia
Publiczna Szkoła Podstawowa w Podcierniu  kl. III
Szkoła Podstawowa w Ładzyniu  kl.I 
Szkoła Podstawowa im. B.Prusa w Kałuszynie  kl. III c

KATEGORIA  SZKÓŁ PODSTAWOWYCH  Kl. IV - VI
Prace nagrodzone
I MIEJSCE Aleksandra Kowalczyk Szkoła Podstawowa 
w Jeruzalu
II MIEJSCE Adrian Masny Szkoła Podstawowa im. K. 
Makuszyńskiego w Halinowie
III MIEJSCE Maciej Szuba Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 
Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim 
Wyróżnienia
Bernard Więch Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sulejówku
Ligia Legenza Szkoła Podstawowa Nr 6 w Mińsku Ma-
zowieckim
Anna Bodecka ZSZ w Jakubowie

KATEGORIA  GIMNAZJUM
Prace nagrodzone
I MIEJSCE Agnieszka Osińska ZSZ w Latowiczu
II MIEJSCE Przemysław Jackowski ZSZ w Siennicy
III MIEJSCE Aleksandra Rosa ZSZ w Halinowie
Wyróżnienia
Daniel Boguszewski Gimnazjum im. Karola Wojtyły 
w Hucie Mińskiej
Marta Mirosz ZSZ w Zamieniu
Klaudyna Soczewska ZSZ im. Gnoińskich w Siennicy

Przyznane zostały również specjalne wyróżnienia:
Nagroda Dyrektora MDK dla Krzysztofa Kota z Gim-
nazjum w Siennicy
Nagroda Specjalna dla Elżbiety Gałązki z Warsztatów 
Terapii Zajęciowej „Caritas” Diecezji Warszawsko-
Praskiej w Mińsku Mazowieckim 
Nagroda Instruktorów dla Krzysztofa Krawczaka z  
Gimnazjum w Niedziałce

ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU 
NA SZOPKĘ BOŻONARODZENIOWĄ

KULTURA

Z IMPREZ MDK

Szopki można oglądać w Galerii MDK do końca grudnia. 
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Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim 
11 grudnia 2011r.rozbrzmiewał pieśniami  
i ariami w wykonaniu studentów Uniwer-
sytetu Muzycznego im. F. Chopina w War-
szawie. Koncert poprowadziła Marta Gołę-
biewska, która przybliżyła widowni treść 
prezentowanych arii operowych, które 
śpiewane były w językach oryginalnych.

Koncert rozpoczęły tytułowa pieśń Mieczy-
sława Karłowicza  - „Pamiętam ciche, jasne, 
złote dnie…”  oraz „Najpiękniejsze Piosnki”  
i „Zawód” w wykonaniu tenora Emila Ławec-
kiego. Naukę śpiewu rozpoczął on w Miejskiej 
Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowieckim. 
Obecnie współpracuje z wieloma zespołami 
wokalnymi i kameralnymi chórami. Wykonu-
je w nich partie chóralne i solowe, odnosząc 
wiele sukcesów na konkursach i festiwalach 
zarówno w kraju, jak i za granicą, ale przede 
wszystkim dając dziesiątki koncertów z muzy-
ką wokalną różnych epok. Dba również o or-
ganizowanie koncertów  i propaguje muzykę 
wokalną na terenie Mińska Mazowieckiego. Od 
sześciu lat jest członkiem Mińskiego Towarzy-
stwa Muzycznego aktywnie działając na rzecz 
podnoszenia poziomu kultury muzycznej  
w regionie.

Bożena Bujnicka (sopran) wykonała pieśni Igna-
cego Jana Paderewskiego „Gdy ostatnia róża 
zwiędła” oraz „Chłopca mego mi zabrali”. Ar-
tystka jest laureatką wielu konkursów ogólno-
polskich i międzynarodowych. 

Baryton Piotr Kędziorek dał wokalny popis wy-
konując Sonet 97 „Jakże podobna zimie jest 
rozłąka... „ Tadeusza Bairda do sł. W. Shake-
speare’a. Kędziorek jest zdobywcą I miejsca i 
nagrody za najlepsze wykonanie pieśni Fryde-
ryka Chopina w konkursie wokalnym im. prof. 
Haliny Słonickiej w Suwałkach w 2010 r. Współ-
pracuje z zespołem muzyki dawnej Collegium 
Musicum Bednarska. Z przepiękną interpretacją 
„Rajskiego ptaka” Ludomira Różyckie-
go wystąpiła Adriana Ferfecka 
( s o p r a n ) . Część poświęco-
ną pieśniom zamknął Piotr 
Kędziorek, który zaśpie-
wał  „L’ulti- ma canzone” 
(z włoskie- go „ostatnia 
p i e ś ń ” ) F r a n c e s c o 
P a o l o Tosti’ego.

Część II konceru to 
arie z ra- dosnych, ko-
medio- wych i szczę-
ś l i w i e kończących 
się oper: aria Lauret-
ty „O mio babbino 
caro…” z opery 
komicz- nej  „Gianni 
S c h i c - chi” Gia-
c o m o Pucciniego 
w wyko- naniu Adria-
ny Fer- feckiej, aria 
Armindy „Si pro-
m e t t e facilmente” 
z opery „Rzekoma 
o g r o d - n i c z k a ” 
W . A M o z a r t a 
w wy- k o n a n i u 
Bożeny Bujnickiej, 

KONCERT WOKALNY
PIEŚNI I ARII

W 2011 roku mija setna rocznica urodzin 
Czesława Miłosza. Był nie tylko poetą, 
prozaikiem, tłumaczem, czytanym na ca-
łym świecie eseistą, ale także niezwykle 
wnikliwym obserwatorem i świadkiem 
epoki. Miejski Dom Kultury w Mińsku Ma-
zowieckim 17 grudnia 2011 r. włączył się 
w obchody Roku Miłosza organizując spo-
tkanie, które stało się okazją do ponow-
nego spotkania z jego dziełami, nie od 
dziś pobudzającymi do twórczej reflek-
sji nad kondycją współczesnego świata.
Na wstępie publiczność obejrzała dwa filmy. 

„Czesław Miłosz in memoriam”, w którym 
przyjaciele i bliscy Czesława Miłosza: Agniesz-
ka Kosińska, doc. hab. Joanna Zach, prof. 
Jerzy Jarzębski, ks. Adam Boniecki, Tomasz 

Fiałkowski, Marek Swarnicki i Małgorzata Nycz 
wspominają poetę i jego twórczość tuż po jego 
śmierci. Dzięki archiwalnym nagraniom można 
też było posłuchać, jak ostatnie swoje wiersze 
czyta sam Czesław Miłosz. Drugi film „Przyśnił 
mi się sen powrotu” to wspomnienia samego 
Miłosza, który po 52 latach wraca w rodzinne 
strony. Litwa pozostała dla Czesława Miłosza 
krainą szczęścia - dziecinnego szczęścia - tak-
że pierwszych obrazów, zapachów, a nawet 
muzyki. Pod okiem kamery wędruje po tak 

KULTURA

aria Tamina „ Dies Bildnis ist bezaubernd schon” 
z opery „Czarodziejski flet” W.A. Mozarta to 
wokalna perełka Emila Ławeckiego, po nim po-
ruszyła widownię aria Stanisława „Zakaż niech 
ożywcze słonko…” z opery „Verbum nobile” 
Stanisława Moniuszki w wykonaniu Piotra Kę-
dziorka.

Część III to arie z oper nie zawsze pogodnych: 
aria Rusałki „Měsíčku na nebi hlubokém…”   
z opery „Rusałka” Antonína Dvořáka w wyko-
naniu Adriany Ferfeckiej, aria hrabiego Lorisa 
Ipanova „Amor ti vieta...” z opery „Fedora” 
Umberto Giordano zaśpiewana przez Emila 
Ławeckiego, aria Kleopatry „Piangero la sorte 
mia….” z opery „Juliusz Cezar” G.F. Haendla 
w nastrojowej interpretacji Bożeny Bujnic-
kiej, aria Oniegina „Вы мне писали ...” z ope-
ry „Eugeniusz Oniegin” Piotra Czajkowskiego  
w brawurowym wykonaniu Piotra Kędziorka,  
a na zakończenie koncertu doskonale znana wi-
downi aria Musetty „Quando m’en vo...” z ope-
ry „Cyganeria” Giacomo Pucciniego.
Na fortepianie akompaniował wokalistom Paweł 
Sommer - wykładowca Uniwersytetu Muzycz-
nego im. Chopina na Wydziale Wokalnym oraz 
Instrumentalnym. Prowadzi on aktywną dzia-
łalność koncertową. Obecnie doskonali swoje 
umiejętności współpracując z Akademią Ope-
rową powstałą przy Teatrze Wielkim Operze 
Narodowej. 
Publiczność nagrodziła młodych wykonawców 
gorącymi brawami, doceniając ich umiejętności 
wokalne.  
Koncert zorganizowało Mińskie Towarzystwo Mu-
zyczne we współpracy z Miejskim Domem Kultur 
przenosząc publiczność w świat pieśni, opery  
i wielkich kompozytorów. 

dobrze zapamiętanych miejscach. Wspomina  
i porównuje obrazy z pamięci z rzeczywistością. 
Filmy stały się wstępem do kolejnego punk-
tu programu prelekcji „Miłosz - prawdy, mity, 
kontrowersje”, z którą wystąpił Maciej Ja-
worski, doktorant w Zakładzie Literatury XX 
Wieku na Wydziale Polonistyki Uniwersytetu 
Warszawskiego, gdzie prowadzi konwersato-
rium o twórczości Czesława Miłosza. Wykład 
skłonił słuchaczy do podjęcia dyskusji m.in. 
na temat jednego z wierszy poety. Napisane-
go we Lwowie w 1939 roku, wydrukowanego 
w miejscowej prasie za zezwoleniem władz 
radzieckich i nagrodzonego specjalną nagro-
dą Stalina. Jeżeli czyta się ten wiersz w ko-
lejności zwrotkowej , to jest to chwała dla 
Stalina. Jeżeli zaś czyta pierwszą linię pierw-
szej zwrotki  i pierwszą linię trzeciej zwrotki, 

Moja wierna mowo, służyłem tobie...”
Rok Czesława Miłosza

Agnieszka Boruta
Fot. z arch. MDK

następnie drugą linię pierwszej zwrotki  
i drugą linię trzeciej zwrotki i tak po kolei w 
poziomie, to wtedy wiersz zyskuje zupełnie 
odmienne oblicze, dla Stalina niekorzystne. 

Obchody roku Miłosza zakończył koncert,  
a raczej multimedialne widowisko „Miłosz  
w muzyce - muzyka w Miłoszu”, podczas 
którego Jacek Telus śpiewał poezję Miłosza.

Agnieszka Boruta
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24 listopada. Spełnione ma-
rzenia Marii Ulatowskiej.

To , że Maria Ulatowska czytała dużo i od 
zawsze, to nic dziwnego. Nie ona jedna. 
To, że kocha rodzinę,  las, zwierzęta to 
jeszcze mniej dziwne; raczej normalne. 
To, że marzyła o domku za miastem, naj-
chętniej w sosnowym lesie i o pisaniu to 
norma, to jak kalka marzeń setek, może 
tysięcy ludzi.  Ale to, że specjalistka 
od prawa dewizowego po przejściu na 
emeryturę   pewnego dnia napisze po-
wieść, która zawojuje wydawniczy rynek 
i będzie się sprzedawać nie gorzej od 
„Zmierzchu”, to mogło zaskoczyć każ-

dego, a najbardziej samą autorkę. Jej 
książka „Sosnowe dziedzictwo” ma  już 
kontynuacje,  a na spotkaniu w Mińsku 
promowała swą najnowszą powieść „Do-
mek nad morzem”. O niej, a także o po-
czątkach swej przygody z pisarstwem,  
o marzeniach, które się spełniają i o tych 
książkach, które właśnie powstają opo-
wiadała, ciepło i zwyczajnie na spotka-
niu w Mińsku.    

30(31?) listopada. Nocne par-
ty w MBP….   

czyli urodziny Himilsbacha. Staraliśmy 
się nadać  tej imprezie  peerelowski cha-
rakter, bo we wszystkim, co Jan Himils-
bach robił, pisał czy nagrywał, czuło się 
oddech minionej epoki. I o dziwo każde 
pokolenie odkrywa go na nowo i rozumie 
na swój sposób. Czyli groteska „Rejsu” 
for ever! Na urodzinach było wszystko, 
albo prawie: stara maszyna do pisania, 
wypełnione wodą butelki czystej, obru-
sy z gazet z czasów PRL, musztardówki, 
kaszanka, woda sodowa z syfonu. Ale 
także  konkursy ze śmiesznymi nagroda-
mi, świetny, unikalny reportaż radiowy  
o Himilsbachu, wędrująca szyba, kra-
ciaste koszule i bluzki, zdjęcie z białym 
misiem, urodzinowy tort i wiele innych   
urodzinowych atrakcji. Wszystko odbyło 
się w godzinach zbliżonych do nieistnie-
jącego dnia 31 listopada, między kończą-
cym się 30 listopada, a 1 grudnia. A co by 
na to  powiedział Himilsbach? Hmm…   

6 grudnia. „Miejska Kinoteka Pu-
bliczna” : film  „Renifer Nico ratuje 
święta”

Cóż piękniejszego dla małego widza   
w grudniowe,  mikołajkowe popołudnie 
jak wizyta w krainie Świętego Mikołaja? 
Wprawdzie główną rolę w filmie „Reni-
fer Nico ratuje święta” odgrywał nie sam 
Mikołaj, a  mały, uparty reniferek, który 
zapragnął odnaleźć ojca wśród renife-
rów  ciągnących mikołajowe sanie przez 
nocny nieboskłon  , ale emocji było co 
niemiara. Dzieci nie przeraziły się na-
wet hordy wilków, które w niecny sposób 
chciały przejąć  pracę św.Mikołaja i …
zjeść same renifery, ale dzięki odwadze 
i wytrwałości  dzielnego Nico wszystko 
dobrze się skończyło, dzieci na całym 
świecie otrzymają swe upragnione pre-
zenty, odnaleziony Tata odwidzi syna,  
a wilki? Wilki przejdą na wegetarianizm  
i będą jeść mech! 
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9 grudnia. Planeta według 
Kreta.
O przekraczaniu kulturowych barier, bu-
tonierce, szczególnych właściwościach 
imbiru i wody z kokosa, o samochodach 
z puszek, gorącej herbacie na upały  
i mnóstwie innych rzeczy mówił  na 
spotkaniu w MBP Jarosław Kret. Mówił 
przez dwie godziny, z nawiązką nadra-
biając wrześniowe zaległości, kiedy to,  
ku wielkiemu rozczarowaniu czytelników   
z powodów zdrowotnych odwołał spotka-
nie w Mińsku.  „A w pogodynce dzisiaj 
był!”, słychać było tu i ówdzie. Cóż, pro-
gnoza pogody w telewizji trwa parę mi-
nut, więc widać wytrwał, ale spotkanie  
z czytelnikami to co innego. Gdyby nie 
delikatna, aczkolwiek stanowcza inter-
wencja prowadzącego Dariusza Mola 
spotkanie trwałoby i trwało, a Kret po-
ruszałby kolejne tematy, obalał kolejne 
mity, odkrywał przed nami smak innych 
kultur i tradycji, a nawet przebierał  
siebie i czytelników , no, może głów-

nie czytelniczki. Kto chce poznać  całą 
tę niekończącą się właściwie opowieść 
musi zajrzeć do książek Jarosława Kreta, 
zwłaszcza do tej, którą promował w Miń-
sku: „Planeta według Kreta”.  

12 grudnia. O całowaniu i nie 
tylko.

Czy autorskie spotkanie z dziećmi można 
zacząć od książki o …całowaniu? Ależ tak, 
pod warunkiem, że robi to ktoś taki   jak 
Grzegorz Kasdepke, prawdziwa gwiazda 
literatury dziecięcej, od lat zaprzyjaź-
niony z naszą Biblioteką.  Jego książki od 
lat niezmiennie bawią, uczą, tłumaczą  
i wychowują. A na spotkaniu? Kasdepke  
nawiązuje błyskawicznie doskonały kon-
takt z dziećmi, jest bezpośredni i  spon-
taniczny. Potrafi świetnie  przekazać to, 
co napisał , co wbrew pozorom nie jest 
takie proste. A co z tym całowaniem? O 
to trzeba zapytać dzieci, które  uczestni-
czyły w tej kasdepkowej zabawie.

Elżbieta Sieradzińska 
Fot. z arch. MBP

„ZWARIOWANE FERIE Z KUBĄ, BUBĄ I ...” 2012

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazowiecki
www.mbpmm.pl, email: poczta@mbpmm.pl

INFORMACJA        tel. 25 740 50 86
SEKRETARIAT        tel. 25 740 50 68
WYPOŻYCZALNIA  tel. 25 740 51 67
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Grudniowe wydarzenia muzyczne   
w Miejskiej Szkole Artystycznej obfi-
towały w ogromne sukcesy uczniów 
klasy fortepianu. Zostali oni bowiem 
docenieni i nagrodzeni podczas IX już 
Makroregionalnego Konkursu Duetów 
Dziecięcych Duettino  odbywającego 
się w Państwowej Ogólnokształcącej 
Szkole Muzycznej im . E. Młynarskiego 
w Warszawie. 

 Sukcesy owe to zasługa wie-
lu godzin poświęconych przez uczniów 
na pracę przy instrumencie oraz odpo-
wiedniemu ukierunkowaniu tejże pracy 
przez dwóch pedagogów MSA, pani mgr 
Pauliny Rzewuskiej - Korycińskiej oraz 
mgr Tatiany Żarek. Przygotowywane 
pod ich kierunkiem aż trzy duety uzy-
skały prestiżowe nagrody na konkursie 
Duettino.

 I tak oto w grupie I nagro-
dę drugiego  stopnia otrzymał duet  
w składzie: Martyna Rokita i Igor Nowak,  
w grupie III Krystian Matera wraz  
z Pauliną Miernicką. W grupie II nagro-
dę pierwszego stopnia otrzymał duet 
przygotowany przez panią mgr Tatianę 
Żarek. Nie pierwszy to już raz z dumą 
możemy wymienić nazwiska Julii Kali-
nowskiej i Jakuba Tarczyńskiego. 
 
 To już trzeci rok z rzędu zdo-
byli nagrodę pierwszego stopnia wystę-
pując jako duet fortepianowy. Zarówno 
Julia jak i Jakub rozwijają swoje piani-
styczne talenty pod opieką mgr Tatiany 
Żarek. 
 
 Julia ma na swoim koncie pia-
nistyczne sukcesy jako solistka. W roku 
2009 otrzymała wyróżnienie na Festi-
walu Muzyki Fortepianowej w Łowiczu,  
a w maju 2011 reprezentowała Polskę 
na Międzynarodowym Konkursie Piani-
stycznym „Concours Musical de Fran-
ce” w Paryżu. Kuba swoją przygodę  
z fortepianem rozpoczął w roku 2008, 
co nie przeszkodziło  mu w kolejnym 
roku nauki zdobyć wyróżnienie podczas 
IV Festiwalu Muzyki Fortepianowej oraz    
w roku 2010 pierwszej nagrody w du-
ecie wraz z Julią Kalinowską na X Mię-
dzynarodowym Konkursie Muzycznym 
im. J. Zarębskiego.

LAUREACI POD CHOINKĘ

 Wszystkim wymienionym po-
wyżej laureatom konkursu Duettino 
oraz ich pedagogom należą się ogromne 
brawa.  

 Wyróżnienia owe to wspa-
niały prezent pod choinkę dla całej 
społeczności MSA, której żegnając 
rok 2011  życzymy spokojnych i ro-
dzinnych Świąt Bożego Narodzenia.

Krystian Matera i Paulina Miernicka

Miejska Szkoła Artystyczna 
ul. Armii Ludowej 23

05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 758 44 52

www.msamm.pl

MIEJSKA SZKOŁA  
ARTYSTYCZNA

Jakub Tarczyński, Julia Kalinowska i p. Tatiana Żarek

KULTURA

Jagoda Jabłonowska  
Fot. z arch. MSA
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Posępna niedziela 27 listopada. Smut-
na sala koncertowa Miejskiej Szkoły 
Artystycznej. Wieczór. Licznie zgro-
madzona publiczność późnojesiennie 
melancholijna, cicha... Do czasu wyj-
ścia na scenę pięciu młodych męż-
czyzn i pierwszych dźwięków akor-
deonu, skrzypiec, gitary, kontrabasu  
i fortepianu w utworze “Concierto para 
quinteto”. Wieczór utworów Astora 
Piazzolli – argentyńskiego kompozytora 
i mistrza bandoneonu, który tradycyj-
ne tanga do tańca podniósł do rangi wy-
rafinowanej muzyki do słuchania.

 Tango to coś więcej niż taniec 
odnoszący się do zmysłowości i mało zna-
cząca forma rozrywki. W tangu rywali-
zują melancholia i złość, duma i wstyd, 
miłość i śmierć próbując zapanować nad 
sobą. To muzyka, która jest solą na rany 
duszy. Astor Piazzolla był jednym z od-
nowicieli tanga. Wprowadził do niego 
tak różne elementy, jak jazz, współ-
czesną klasykę i włoską operę tworząc 
tango nuevo. A najukochańszą formacją 
muzyczną dla Piazzolli był kwintet skła-
dający się z akordeonu, skrzypiec, gitary 
elektrycznej, fortepianu i kontrabasu, 
który najlepiej pokazywał idee tango 
nuevo znanego kompozytora – przekony-
wała przed rozpoczęciem koncertu pro-
wadząca Barbara Szymanowska.

 Fantango Quintet wystąpił  
w MSA właśnie w takim składzie: Paweł 
Janas (akordeon), Maksymilian Grzesiak 
(skrzypce), Maciej Kopczyński (gitara 
elektryczna), Tomasz Pawłowski (for-
tepian) i Wojciech Zeman (kontrabas).  
I trzeba przyznać, że każdy z zagranych 
przez zespół utworów Piazzolli dosłow-
nie elektryzował publiczność. Pikantne 
rytmy tanga przenikały się z delikat-
nym smakiem klasyki Bacha i Vivaldiego  
w ”Otono porteno”, “Invierno porteno”, 
“Primavera porteno”, “Verano porteno” 
“Fugacie”. Rradykalne brzmienie tanga 
to wyzwanie dla ludzi, których spokój 

został zburzony przez brak poszanowa-
nia konwenansów. W swoich utworach 
Piazzolla „zmiękczał” tango, lecz nie 
tracił jego namiętności i zmysłowości, 
głębokiego smutku i nieskończonej me-
lancholii. “Milonga del Angel” to swo-
ista mikstura tęsknot i frustracji euro-
pejskich imigrantów oraz gwałtowności  
i nieobliczalności argentyńskich gauchos 
– Muzyka argentyńskiego kompozytora 
jest pełna temperamentu i strasznie 
ognista, czasem jest wesoła, czasem 
przerażająca, kiedy indziej wręcz słodka 
i dlatego postanowiliśmy ją grać. 
 
 Widać, że tanga Piazzolli wciąż 
bardzo się podobają. Wiadomo, tango 
można rozumieć na wiele sposobów, ale 
Piazzolla podniósł je do rangi sztuki mu-
zycznej. Był prawdziwym mistrzem w tej 
dziedzinie – powiedział Paweł Janas.

 Część publiczności żałowała tyl-
ko, że Fantango Quintet nie zagrał jed-
nego z najsłynniejszych utworów Piaz-
zolli – „Libertanga”.
– Wiele kwintetów gra „Libertango”, 
bo to właśnie bardzo znany utwór. A my 
chcielibyśmy opracować naszą wersję, 
może bardziej wyszukaną, bardziej ory-
ginalną, ale na razie nic nie przychodzi 
nam do głowy. Może za jakiś czas? – wy-
jaśnił Paweł Janas. 

Barbara Dzienio 
Fot. z arch. MTM

Fandango Quintet powołało do życia pięciu - 
wyróżniających się instrumentalistów młode-
go pokolenia - studentów i absolwentów Uni-
wersytetu Fryderyka Chopina w Warszawie. 
Ich celem jest zapewnienie wysublimowanych 
doznań wytrawnemu melomanowi poprzez 
połączenie profesjonalizmu z ognistym tem-
peramentem muzyki Astora Piazzolli.
Zespół występował m.in. w Uniwersytecie 
Muzycznym Fryderyka Chopina w Warszawie 
podczas koncertu otwierającego kalendarz 
koncertowy 2010/2011, Pałacu Kultury i Na-
uki, Warszawskim Towarzystwie Muzycznym, 

klubach muzycznych preferujących muzykę  
z gatunku tanga, w Kąśnej Dolnej podczas 
„Mistrzowskich Wieczorów” a także w ramach 
Festiwalu - XI Letnie Wieczory w Dziekance, 
XXI Międzynarodowym Festiwalu Muzyki Ka-
meralnej i Organowej w Wygiełzowie oraz Fe-
stiwalu „Królewskie Arkady Sztuki” na Zamku 
Królewskim w Warszawie.

Paweł Janas (akordeon). W 2010 roku ukoń-
czył studia licencjackie w Uniwersytecie Mu-
zycznym Fryderyka Chopina w Warszawie,  
w klasie akordeonu prof. Jerzego Jurka.  
W roku akademickim 2011/2012 w ramach 
programu Erasmus Socrates kontynuuje naukę 
w klasie prof. Grzegorza Stopy w Konserva-
torium Wien Privatunversitat. Od początku 
swojej edukacji bierze udział w różnorodnych 
koncertach, konkursach i festiwalach w kraju 
i za granicą jako solista i kameralista. Doko-
nywał nagrań dla TVP oraz Polskiego Radia.
 
Maksymilian Grzesiak (skrzypce) jest 
absolwentem Uniwersytetu Muzycznego  
w Warszawie w mistrzowskiej klasie skrzypiec 
prof. Tadeusza Gadziny. Jest laureatem wie-
lu międzynarodowych i krajowych konkursów 
skrzypcowych. Prowadzi bogate życie kon-
certowe zarówno jako solista jak i członek 
różnorakich formacji instrumentalnych. Brał 
udział w kilku międzynarodowych festiwalach 
muzycznych. Jest założycielem i członkiem 
zespołu Tango Fuerte specjalizującego się  
w muzyce Astora Piazzolli.

Tomasz Pawłowski (fortepian). Urodził 
się w 1983 w Mielcu. W 2002 roku ukończył 
Liceum Muzyczne w Tarnowie w klasie forte-
pianu mgr Jarosława Iwaneczko. W 2007 roku 
ukończył Akademię Muzyczną im. F. Chopina 
w Warszawie w klasie fortepianu prof. Ali-
cji Palety- Bugaj. Kameralistykę studiował 
pod kierunkiem prof. Krystyny Borucińskiej.  
W październiku 2009 roku zadebiutował jako 
solista z Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Na-
rodowej w Warszawie. Laureat wielu konkur-
sów ogólnopolskich jak i międzynarodowych. 

Maciej Kopczyński (gitara). Urodził się 
w Łodzi w 1989 roku. Na gitarze gra od 8 roku 
życia. Ukończył Ogólnokształcącą Szkołę Mu-
zyczną I i II stopnia im. Henryka Wieniawskie-
go w Łodzi pod kierunkiem prof. Pawła Stęp-
nika. Obecnie jest studentem Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie 
w klasie prof. Ryszarda Bałauszko. Uczestnik 
międzynarodowych kursów i konkursów (m.in. 
Międzynarodowy Kurs i Konkurs Gitarowy  
w Olsztynie) . Prowadzi działalność artystycz-
ną zarówno solową jak i kameralną.

Wojciech Zeman (kontrabas). Urodził się 
w Warszawie w 1990 roku. Naukę rozpoczął 
w Zespole Państwowych Szkół Muzycznych im. 
Grażyny Bacewicz w Warszawie. Obecnie jest 
studentem II roku Uniwersytetu Muzyczne-
go Fryderyka Chopina w Warszawie w klasie 
kontrabasu prof. Adama Bogackiego. Współ-
pracował z wieloma orkiestrami (m.in. z Ma-
zowieckim Teatrem Muzycznym im. Jana Kie-
pury, Teatrem Muzycznym w Lublinie). Jest 
aktywnym członkiem Warszawskiego Archika-
tedralnego Chóru Chłopięco- Męskiego Canto-
res Minores,  z którym odbył wiele tournee  
i tras koncertowych po Polsce i za granicą.

Koncert Fantango Quintet
KULTURA
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OŚWIATA

W Gimnazjum Miejskim Nr 2

Anielskie kolędowanie
Bez czego mogą się odbyć święta Bo-
żego Narodzenia? Bez niezwykle dro-
gich prezentów? Pewnie tak! Przecież 
skromny też cieszy. Bez wymyślnych 
potraw na świątecznym stole? Zapew-
ne! Bez wyjazdu do zimowego kurortu? 
Owszem! Nawet bez śniegu święta się 
odbędą!
Wiem, bez czego się nie odbędą! Bez 
opłatka, białego obrusa, sianka pod 
nim, wigilijnej kolacji (oczywiście post-
nej) i bez KOLĘD! W wyjątkowy nastrój 
już od początku grudnia wprowadzały 
nas świąteczne piosenki emitowane  
w radiu, chociaż niezbyt dobrze kom-
ponowały się z raczej wiosenną aurą. 
Ale to nie to!
Świętom Bożego Nagodzenia powin-
na towarzyszyć kolęda lub pastorałka. 
Wie o tym organizator IX Festiwalu Ko-
lęd, Pastorałek i Piosenek Religijnych 
„Zaśpiewajmy Jezuskowi”, czyli Gim-
nazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II  
w Mińsku Mazowieckim.
 
 Galowy koncert podsumowują-
cy tegoroczny festiwal odbył się w nie-
dzielę 11.12.2011 r. w Miejskiej Szkole 
Artystycznej. Zaprezentowali się pod-
czas niego laureaci konkursu, których 
wspierali opiekunowie, rodziny, znajomi 
i licznie zebrani mieszkańcy miasta. Pod-
czas powitania gości, gospodarz imprezy, 
dyrektor GM 2- Grzegorz Wyszogrodzki, 
obalił mit, że w kulturze uczestniczy 
coraz mniej osób. Sala Miejskiej Szkoły 
Artystycznej pękała w szwach, a galę 
swoją obecnością zaszczycili znamienici 
goście: Czesław Mroczek - Wiceminister 
Obrony Narodowej, Poseł na Sejm; Le-
szek Celej - Przewodniczący Komisji Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego Sejmiku 
Województwa Mazowieckiego; Antoni 

Jan Tarczyński - Starosta Miński; Krzysz-
tof Płochocki - Wicestarosta; Marcin Ja-
kubowski - Burmistrz Miasta Mińsk Mazo-
wiecki; Wanda Izabella Rombel - Radna 
Miasta, Przewodnicząca Komisji Oświaty; 
Kazimierz Markowski - Radny Rady  Mia-
sta; Zdzisław Tarczyński - Radny Rady Po-
wiatu Mińskiego.
 Festiwal Kolęd, Pastorałek  
i Piosenek Religijnych „Zaśpiewam Je-
zuskowi” rozpoczął się od konkursowych 
przesłuchań w dniach 5-6.12.2011r.,  
w których udział wzięło 35 podmiotów 
wykonawczych - solistów, duetów, bar-
dziej bądź mniej licznych zespołów,  
w czterech kategoriach wiekowych (ka-
tegoria szkoły podstawowe kl.I-III; kate-
goria szkoły podstawowe kl. IV-VI; kate-
goria gimnazja; kategoria szkoły średnie 
i dorośli)
 Trzyosobowe Jury (Marcin Sty-
czeń - przewodniczący, Michał Muzyka  
i Paulina Rzewuska-Korycińska- członko-
wie) miało twardy orzech do zgryzienia, 
bo poziom konkursu był bardzo wyso-
ki, o czym poinformował podczas gali 
przewodniczący jury - Marcin Styczeń. 
Uczestnicy nie tylko rywalizowali o Sta-
tuetkę Kolędującego Anioła, ale przede 
wszystkim dobrze się bawili.
 „Muzyka nie jest sportem. Jest 
po to, aby otwierać ludziom serca”- po-
wiedział przewodniczący jury Marcin 
Styczeń.
 Podczas koncertu finałowego 
laureaci odbierali Statuetki Kolędującego 
Anioła oraz liczne nagrody ufundowane 
przez sponsorów: Starostwo Powiatowe; 
P.H.U „PARTNER” Grażyny i Adama Wiąc-
ków; Studium Języków Obcych - Tomasza 
Paudyny; Globe School - Małgorzaty Li-
pińskiej, Radę Rodziców przy Gimnazjum 
Miejskim nr 2 oraz Leszka Celeja.

 Po odebraniu nagród (książki, 
magnetofony, maskotki, gry planszowe, 
aparaty fotograficzne, ramki cyfrowe, 
instrumenty muzyczne i inne) laureaci 
zaprezentowali się przed licznie zgroma-
dzoną publicznością.
 W kategorii szkoły podstawowe 
kl. I-III Statuetkę Kolędującego Anioła 
odebrali: duet Dorota Nowicka i Juliusz 
Kopciński z Miejskiej Szkoły Artystycznej 
w Mińsku Mazowieckim (opiekun - Ewa 
Szymańska-Kopcińska), Urszula Sitnic-
ka ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku 
Mazowieckim (opiekun - Magdalena Jaku-
bowska) oraz Kasia z Zespołem - Szkoła 
Podstawowa w Górkach (opiekun - Ewa 
Szymańska-Kopcińska).
 Nagrody w kategorii szkoły pod-
stawowe kl. IV-VI odebrały dwa zespoły; 
Violinki ze Szkoły Podstawowej w Jaku-
bowie (opiekun - Dorota Czerwińska) oraz 
Schola Dziecięca z Kościoła MBNP w Hucie 
Mińskiej (opiekun - Ewelina Drzewiec). 
Pierwsze miejsce zajęła Kinga Sokołowska 
z Fundacji Edukacji Artystycznej przy MSA 
w Mińsku Mazowieckim (opiekun – Joanna 
Nowik).
 Wysoki poziom prezentowali 
również gimnazjaliści. W tej  kategorii 
przepięknie zaprezentował się Zespół 
Taktomy z Zespołu Szkół w Siennicy (opie-
kun - Jakub Maguza) oraz Zespół wokal-
no-instrumentalny Ars Nova z Gimnazjum 
Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim 
(opiekun - Magdalena Jakubowska). 
Trzecie miejsce zajęła Joanna Gomółka 
z Domu Kultury w Kałuszynie (opiekun - 
Adam Gomółka).
 Koncert zakończyła prezentacja 
nagrodzonych w kategorii szkoły średnie 
i dorośli. Zobaczyliśmy cudownie śpie-
wający, grający i wyglądający zespół  
w składzie: Sylwia Łoboda, Maciej Walew-
ski, Mateusz Kościesza oraz Zespół Pieśni  
i Tańca „Dąbrówka” działający przy Szkole 
Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim 
(opiekun - Jerzy Zawadka), który urzekł 
publiczność przepięknymi strojami. Miej-
sce trzecie zajął Wojciech Szraga z Miej-
skiego Domu Kultury w Mińsku Mazowiec-
kim (opiekun - Magdalena Jakubowska).
 Koncert laureatów zakończył się 
wspólną fotografią oraz odśpiewaniem ko-
lędy „Przybieżeli do Betlejem pasterze”. 
Każdy wychodzący widz mógł się poczę-
stować czekoladką i osobiście pożegnać 
się z gospodarzem imprezy, dyrektorem 
Gimnazjum Miejskiego nr 2 - Grzegorzem 
Wyszogrodzkim. Wiele osób nie kryło 
wzruszenia i dziękowało za cudownie spę-
dzony czas. Kolejne konkursowe śpiewa-
nie Jezuskowi już za dwa lata. Serdecznie 
zapraszamy.                                                                                 

Edyta Chłopik

Fot. z arch. GM Nr2
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Tak autystyczny Seweryn zatytułował 
swój dedykowany mamie wiersz. Za-
inspirował on nas do tego stopnia, że 
postanowiliśmy użyć właśnie tego frag-
mentu, jako hasła spotkania z okazji XVI 
Europejskiego Tygodnia Autyzmu orga-
nizowanego przez Gimnazjum Miejskie 
nr 2 im. Jana Pawła II. W klimatycznej, 
stylowej sali Miejskiego Domu Kultury 
w piątek 9 grudnia zebrało się wielu 
przedstawicieli władz i społeczności 
lokalnej Mińska Mazowieckiego, mie-
dzy innymi burmistrz miasta, pan Mar-
cin Jakubowski i wicestarosta powiatu 
mińskiego, pan Krzysztof Płochocki.

Temat wiodący tegorocznego spotkania 
to Zespół Aspergera. Wybrane zagadnie-
nia przybliżyli zgromadzonym prelegen-
ci z warszawskiego oddziału Krajowego 
Towarzystwa Autyzmu, którzy z radością 
przyjęli nasze zaproszenie. Pani Kamila 
Szulc i pan Michał Łopacki w swoich wy-
stąpieniach skupili się na cechach cha-
rakterystycznych Zespołu Aspergera oraz 
trudnościach w szkolnym funkcjonowa-
niu uczniów dotkniętych tą dysfunkcją. 
Prelegenci w ciekawy sposób odwoływali 
się do osobistych doświadczeń terapeu-
tycznych, przytaczając interesujące 
przykłady pracy z dziećmi, a także oso-
bami dorosłymi z ZA. Pan Michał Łopacki 
podziękował władzom samorządowym za 
tak ogromne zainteresowanie problema-
tyką osób z autyzmem, o czym świad-
czy ich obecność na spotkaniu. Poruszył 
bardzo ważką kwestię, a mianowicie za-
pewnienie miejsc pracy osóbom, które 
zakończą z sukcesem terapię zajęciową 
i są przygotowane do podjęcia samo-
dzielnego życia. Umożliwienie podjęcia 
adekwatnego do ich dysfunkcji zajęcia 
dałoby im szansę na normalne funkcjo-
nowanie w społeczeństwie.

W ramach inicjatyw związanych z obcho-
dami Europejskiego Tygodnia Autyzmu 
zaprosiliśmy w tym roku do wspólnej 
zabawy przedstawicieli władz lokalnych. 
Niektórzy z zaproszonych gości otrzymali 
do rozwiązania łamigłówkę polegającą 
na odszyfrowaniu wybranego fragmen-
tu wiersza wspomnianego już wcześniej 
autystycznego Seweryna. Jedno ze słów 
utworu zastąpione zostało tajemniczy-
mi rysunkami. To piktogramy używa-
ne do porozumiewania się z dziećmi  
z autyzmem, mającymi duże trudności  
z komunikacją interpersonalną. Na całe 
szczęście nasz rebus okazał się prostym 
zadaniem. Wszyscy goście rozwiązali go 
bezbłędnie i prawidłowo uzupełnili plan-
szę z wierszem. Rozszyfrowany wiersz 
przeczytał pan burmistrz.

Przepiękna poezja dzieci z autyzmem 
stała się inspiracją dla uczniów Gimna-
zjum Miejskiego nr 2, którzy przenie-
śli na papier swoje uczucia i stworzyli 
bardzo ciekawe prace plastyczne pod 
kierunkiem nauczycielki plastyki, pani 
Bogusławy Milewskiej. Można je było po-
dziwiać w holu głównym ośrodka kultury.

W drugiej części spotkania wszyscy 
uczestnicy obejrzeli przedstawienie pt. 
„Spotkanie nad morzem” przygotowane 
przez uczniów kl. IV ze Szkoły Podstawo-
wej nr 6 oraz występ zespołu wokalno-
instrumentalnego z Gimnazjum Miejskie-
go nr 2 pod kierunkiem pani Magdaleny 
Jakubowskiej. Na szczególne podkreśle-
nie zasługuje fakt, że w zespole swoje 
miejsce znalazła uczennica z autyzmem. 
Brawurowo wykonana piosenka pt. „Do-
bry znak” została nagrodzona gromkimi 
brawami, a wśród wrażliwszej widowni 
wywołała łzy wzruszenia.

Iwona Reszelska-Maćkowiak 
Fot. z arch. GM Nr2

„Autyzm to ambicja Boga”
JESIENNE 

MUZYKOWANIE
W listopadzie w Przedszkolu Miejskim 
nr 6 w Mińsku Mazowieckim odbył się 
konkurs „Jesienne muzykowanie”, 
polegający  na wykonaniu wraz z ro-
dzicami w domu, dowolnego instru-
mentu muzycznego z różnorodnych 
materiałów  i surowców wtórnych.

 Celem tego konkursu było 
kształcenie umiejętności wydobywa-
nia dźwięków z różnorodnych przed-
miotów i rzeczy codziennego użytku. 
 Czas realizacji  projektu trwał 
dwa tygodnie. Wykonane instrumenty 
zostały zaprezentowane na wystawie 
wewnatrzprzedszkolnej. Warto podkre-
ślić, że  pomysł cieszył się ogromnym 
zainteresowaniem,  wzięło w nim udział 
48 dzieci. 
 Uwieńczeniem tego przedsię-
wzięcia był koncert. Dzieci akompanio-
wały na swoich instrumentach  utwór 
„Pan listopad” zagrany na pianinie przez 
panią Paulinę Rzewuską – Korycińską.        
 Wszyscy uczestnicy konkursu 
zostali nagrodzeni dyplomami, książka-
mi i słodkimi niespodziankami.
 Powyższy projekt rozwijał  
i organizował działania muzyczne dzie-
ci, dając im możliwość próby inspiracji  
instrumentalnej na różnorodnych przed-
miotach akustycznych. 

Teresa Wielmowiec
Beata Antczak - Kołodzik 

Fot. z arch. PM Nr6
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24 listopada w Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 2 im. Powstańców Warszawy  
w Mińsku Mazowieckim odbyło się sym-
pozjum naukowe z Politechniką War-
szawską. Udział w sympozjum brali 
pracownicy wydziału Samochodów i Ma-
szyn Roboczych Politechniki Warszaw-
skiej dr inż. Krzysztof Szczurowski, dr 
inż. Jędrzej Mączak, mgr inż. Prze-
mysław Szubim oraz mgr inż. Tomasz 
Mydłowski. Spotkanie swoją obecno-
ścią zaszczycili również: Wicestarosta 
Powiatu Mińskiego K. Płochocki, Prze-
wodniczący Komisji Oświaty, Kultury 
i Sportu D. Milewski oraz przedstawi-
ciel Wydziału Oświaty i  Promocji Pani 
E. Chłopik.  W potkaniu udział wzięli 
uczniowie klas Technikum. Sympozjum 
dotyczyło najnowszych rozwiązań  
w technice dotyczącej zarówno pojaz-
dów samochodowych jak i innych kon-
strukcji.

Na wstępie Pani Wicedyrektor Agnieszka 
Paja przedstawiła i przywitała gości z Po-
litechniki Warszawskiej oraz delegację 
ze Starostwa Powiatowego. Następnie 
dr inż. K. Szczurowski przedstawił uczel-
nię, zasady rekrutacji, możliwości wybo-
ru kierunku oraz specjalności w trakcie 
studiów. Wykładowca opowiedział także 
jak wygląda studiowanie na wydziale 
SiMR PW. Po przedstawieniu Uczelni roz-
poczęły się właściwe wykłady o tematy-
ce technicznej. Jako pierwszy swój wy-
kład przedstawił dr inż. Jędrzej Mączak.  
Tematyka dotyczyła kwestii elektroniki 
i sterowania w pojazdach. Prowadzący 
przedstawił najnowsze rozwiązania z tej 
dziedziny oraz porównał je ze starszymi 
rozwiązaniami, przedstawiając przy oka-
zji mankamenty starszych układów oraz 
skutki gorszej technologii stosowanej 
jeszcze nie tak dawno. Przedstawił także 

możliwości zaawansowanego sterowania 
pokazując pojazd kołowy, który sam 
poruszał się po Sali konferencyjnej roz-
poznając teren przed sobą. Była to bar-
dzo efektowna część sympozjum, którą 
uczniowie przyjęli bardzo serdecznie 
wykazując ogromne zainteresowanie. 

Następnie nastąpiła 20 minutowa prze-
rwa w sympozjum. Po przerwie pokaz 
rozpoczął się od przedstawienia modeli 
latających statków powietrznych przez 
mgr inż. Przemysława Szubima, które 
spotkały się z ogólnym zainteresowa-
niem młodzieży szczególnie w momencie 
kiedy model statku powietrznego zaczął 
unosić się o własnych siłach w sali konfe-
rencyjnej. Jako ostatni wystąpił mgr inż. 
Tomasz Mydłowski. Przedstawił on kon-
cepcję mikrosamochodów, które będą 
mogły wejść na rynek już w 2013 roku 
po zmianie ustawy Prawo o ruchu dro-
gowym. Przedstawił znajdujące się tam 

SYMPOZJUM Z POLITECHNIKĄ WARSZAWSKĄ W ZESPOLE SZKÓŁ 
ZAWODOWYCH NR 2 IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU 
MAZOWIECKIM MECHATRONIKA W TECHNICE XXI WIEKU

zapisy jako nowe możliwości Polskiej 
motoryzacji współpracującej z Chińskimi 
dostawcami części do montażu pojaz-
dów. Przedstawiony także został pierw-
szy i jedyny w Polsce  pojazd spełniający 
wymagania stawiane w w.w. ustawie ma-
jącej wejść w życie od 2013 roku.

Przedstawiciele Politechniki Warszaw-
skiej przyjechali nie tylko z chęcią 
poprowadzenia czysto teoretycznego 
wykładu, ale także przywieźli ze sobą 
bardzo ciekawe modele wykorzystywane 
do badań włącznie z prototypem nowe-
go „polskiego” samochodu, o którym jak 
mówili, mają nadzieję, że wskrzesi pol-
ski przemysł motoryzacyjny. Wspomnieli 
także  o chęci wykupienia praw do nazwy 
Fabryka Samochodów Osobowych (FSO) 
aby pod tą nazwą sprzedawać nowe po-
jazdy.

Sympozjum trwało ok. 4 godzin.  Należy 
zauważyć, że spotkanie cieszyło się bar-
dzo dużym zainteresowaniem. Na spo-
tkaniu było ponad 100 osób spośród mło-
dzieży natomiast już po spotkaniu odbył 
się panel dyskusyjny, który przez kilka-
dziesiąt minut rozwinął z wykładowcami 
tematy poruszone w trakcie sympozjum 
chcąc dokładnie poznać tajniki wynalaz-
ków prezentowanych w czasie pokazów. 
Dyrektor Zespołu Tomasz Płochocki po-
dziękował wykładowcom za prezentację 
i wykład ćwiczeniowy oraz zapewnił, że 
w ramach porozumienia o współpracy  
z Politechniką będziemy wspólnie roz-
wijali projekty dotyczące nowych myśli 
technologicznych.

Tomasz Płochocki
Fot. z arch. ZSZ Nr2
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Zespół  Szkół Zawodowych nr 2 im. 
Powstańców Warszawy w Mińsku Ma-
zowieckim otrzymał tytuł Ambasadora 
EFS 2011 przyznany przez Regionalny 
Ośrodek EFS i Mazowiecką  Jednostkę 
Wdrażania Programów Unijnych. Uro-
czystego wręczenia dokonano w dniu 
15 grudnia 2011r. w Siedlcach w Regio-
nalnym Ośrodku EFS. 

Szkoła znalazła się wśród pięciu insty-
tucji, które zostały uhonorowane tym 
tytułem  była wśród nich jedna z Gmin, 
Stowarzyszenie, Uczelnia Wyższa, Wo-
lontariusze. Zespół Szkół Zawodowych 
nr 2 im. Powstańców Warszawy w Miń-
sku Mazowieckim jest pierwszą i jedyną  
placówką kształcenia zawodowego, która 
została wyróżniona tego rodzaju tytułem. 
Realizuje dwa projekty z EFS  „Eduka-
cja w naszej szkole szansą na zdobycie 
ciekawego zawodu i dodatkowych kwa-
lifikacji”, na który to projekt otrzymała 
dofinansowanie w wysokości  1 mln 600 
tysięcy złotych przy wkładzie własnym 
Powiatu Mińskiego ponad 200 tysięcy zło-
tych oraz drugi projekt  „Moja szkoła in-
westuje w moją przyszłość” z dofinanso-
waniem ponad 1 mln 800 tysięcy złotych 
przy wkładzie własnym Powiatu Mińskie-
go ponad 250 tysięcy złotych.  Działania  
w projektach dotyczą bezpośrednio 
uczniów Zespołu i  uzyskania przez nich 
bezpłatnie  dodatkowych kwalifikacji 

potwierdzonych świadectwami państwo-
wymi, dzięki czemu stają się oni kon-
kurencyjni na rynku pracy. Dodatkowo 
Placówka została wyposażona w pomoce 
dydaktyczne multimedialne, oprogramo-
wania do pracowni projektowych, pod-
ręczniki  jak również powstały nowocze-
sne  pracownie kształcenia zawodowego  
z nowoczesnym sprzętem informatycz-
nym, elektrycznym, elektronicznym, 
teleinformatycznym, spedycyjnym, sa-
mochodowym. Kwota przeznaczona na 
wyposażenie to wartość  400 tysięcy 
złotych. Podnosząc jakość szkolnictwa 
zawodowego Placówka wpisuje się w Pro-
jekt Szkoła Zawodowa Szkołą Pozytywne-
go Wyboru w nowoczesnym rynku pracy  
i w dalszym kształceniu technicznym.  

Ze względu na okoliczność zbliżających 
się świąt Bożego Narodzenia  w dniu 
16 grudnia 2011 r. z  udziałem wielce 
szacownego gościa  - Pani Urszuli Smo-
czyńskiej Patronki Przedszkola Miejskie-
go z Odziałem Specjalnym i Integracyj-
nym Nr4 w Mińsku Mazowieckim odbyło 
wspólne kolędowanie. 

 Pani Urszula Smoczyńska zajmuje 
szczególne miejsce w naszej przedszkol-
nej społeczności, jak również szczególne 
miejsce w naszych sercach, jako wspania-
ły człowiek i pedagog, również jako publi-
cysta i popularyzator.                       

TYTUŁ AMBASADORA EFS 2011 
DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ZAWODOWYCH NR 2 
IM. POWSTAŃCÓW WARSZAWY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Tytuł Ambasadora odebrał dyrektor Zespo-
łu Tomasz Płochocki w obecności zastępcy 
naczelnika Wydziału Oświaty i Promocji 
Powiatu Mińskiego pani Urszuli Soroki oraz 
nauczyciela Zespołu koordynatora pro-
jektów pani Romany Berbeckiej Chróst.  
Podziękowania należy złożyć na ręce 
Samorządu Powiatu Mińskiego za zgodę  
i wkład finansowy  na realizację projektów 
oraz za udzielone wsparcie merytoryczne 
Wydziałowi Oświaty i Promocji Powiatu 
Mińskiego. Podziękowania i gratulacje 
kierowane są również do koordynatorów 
pracujących bezpośrednio przy realizacji 
projektu Pani Romanie Berbeckiej Chróst 
oraz Iwonie Kostrzewie  jak również do 
wszystkich pracowników  Zespołu zaanga-
żowanych w powodzenie przedsięwzięcia.
 

Z jej dorobku  czerpiemy wzorce do 
naszej codziennej pracy z dziećmi 
zdrowymi i niepełnosprawnymi. Dzięki 
takiej Patronce rozwijamy się i osią-
gamy sukcesy w pracy dydaktycznej.
 Również na okoliczność wspólne-
go kolędowania przybyła Radna Miasta 
Mińsk Mazowiecki Pani Wanda Rombel 
, która jak zwykle nie zawiodła nas 
swoją obecnością. 
 Wyremontowany, bezpieczny, es-
tetyczny, przedsionek i  holl  zdobiły 
prace konkursowe  - szopki bożonaro-

dzeniowe wykonane przez dzieci i rodzi-
ców. Rodzice wraz z dziećmi wykazali się 
niezwykłą inwencją i pomysłowością w 
doborze materiałów i kształcie szopki. 
Ilość wykonanych prac przeszła nasze 
oczekiwania. Uroczystość rozpoczęły 
życzenia i kwiaty dla gości.
 Wspólne kolędowanie przy-
gotowały wszystkie nauczycielki grup 
pod kierunkiem Pani Agnieszki Marcin-
kowskiej. Cała społeczność dziecięca  
przebrana za gwiazdeczki, aniołki, 
choinki, mikołaje, zwierzątka, miała 
swój udział w kolędowaniu, przez : 

„Kolędowanie z Patronką Przedszkola”

Tomasz Płochocki
Fot. z arch. ZSZ Nr2

słowo, śpiew, ruch przy muzyce, grze na 
instrumentach melodycznych i nieme-
lodycznych. Cały program muzyczny był 
przygotowany wg muzycznej koncepcji 
Carla Orffa.
 Na zakończenie spotkania nasz 
absolwent – uczeń VI klasy Adrian zaśpie-
wał kolędę przy akompaniamencie Pani 
Urszuli Smoczyńskiej . 
 Wszystkie szopki bożonarodze-
niowe zostały nagrodzone książkami, każda   
z autografem  naszej Patronki i jak zwykle 
wszystkie dzieci Pani Urszula Smoczyńska 
obdarowała cukierkami.

                                      Ewa Parszewska
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W dniach 22.11, 29.11, 06.12. oraz 13.06 
2011 w od lat goszczącej nas SP nr 5 przy 
ul. Małopolskiej odbyły się cztery rundy 
V edycji „Ligi Tenisa Stołowego Mińskich 
Zakładów Pracy” w sezonie 2011/2012.

 Do tegorocznych rozgrywek zgłosiło się 
7 firm z terenu miasta oraz okolic: AK-
PUD, ARGO, Remex, Oddział Specjalny 
Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazo-
wieckim, Komenda Powiatowa Państwo-
wej Straży Pożarnej, Urząd Gminy Sien-
nica, Urząd Gminy Jakubów oraz MOSiR 
Mińsk Mazowiecki. 

Andrzejki
W dniu 30 listopada w Miejskim Aqu-
aparku przy ul. Wyszyńskiego 56 o godz. 
17:00 odbył się „Wieczór Andrzejkowy  
z MOSiR”.

Tego wieczoru klienci mięli niepowta-
rzalną szansę poznać swoją przyszłość. 
„Przystawką” w magicznym menu były 
„wróżby z przymrużeniem oka”: wszela-
kie horoskopy, wróżby z klapkami, pal-
ma szczęścia, andrzejkowa numerologia, 

przekłuwanie serca by poznać imię wy-
branki, wróżba z wykorzystaniem kolo-
rów, korków i kości do gry, lanie wosku 
oraz wiele innych. Organizatorzy przygo-
towali dla wszystkich Klientów konsulta-
cje z wróżką Edytą, która nieodpłatnie 

przepowiadała przyszłość na podstawie 
kuli, tarota, wahadełka oraz ręki.
Tego magicznego wieczoru wszystkim 
towarzyszyła wspaniała atmosfera oraz 

wspaniała zabawa. Podczas Andrzejek 
wszyscy mogli się częstować słodkościa-
mi a najbardziej zaangażowani we wró-
żenie dostali słodkie bukiety. 

Dziękujemy wszystkim za wspaniałą za-
bawę tego wieczoru i zapraszamy za rok!

4 grudnia 2011
Mosirowskie Mikołaje uhonorowały naj-
lepszych pływaków na rozegranych  
w dniu 4 grudnia Mikołajkowych Mistrzo-
stwach Mińska Mazowieckiego Amatorów 
w Pływaniu 20+. 

Wystartowało 16 osób w wieku od 24 
do 66 lat w 3 kategoriach wiekowych  
i dwóch stylach pływackich (dowolnym 
i klasycznym). Dodatkowo rozegrano 
wyścig na 50m open motylkiem kobiet  
i mężczyzn oraz 100m stylem dowolnym 
kobiet i mężczyzn. Najlepsi zawodnicy 
Mistrzostw to Ewa Mikucewicz z Mińska 
Mazowieckiego, która zajęła 1 miejsce 
na 50m stylem motylkowym open oraz 
100m stylem dowolnym open oraz 1 miej-
sce w swojej kategorii wiekowej stylem 
dowolnym. Wsród mężczyzn w wyścigach 
open na 100 i 50 m Pan Andrzej Lewan-
dowski z Jabłonnej podzielił się sprawie-
dliwie miejscami 1 i 2 z Panem Marcinem 
Możdżonkiem z Garwolina. Panowie byli 
również zwycięzcami swoich kategorii 
wiekowych: 36-50 Andrzej Lewandowski,
a w kategorii 20-35 Marcin Możdżonek. 
Kategoria 50+ to wygrana Panów Jacka 
Cudnego (styl klasyczny) i Roberta Kur-
ka (styl dowolny). Wszyscy zawodnicy 
otrzymali tego dnia nagrody ufundowane 
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przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji w Mińsku Mazowieckim – zwycięzcy 
obdarowani zostali cennymi nagroda-
mi rzeczowymi, medalami, pucharami  
i dyplomami. Wyróżniony został również 
najstarszy zawodnik Mistrzostw, a okazał 
się nim Pan Wiesław Duszyński z Siedlec. 
Wśród publiczności również rozdano na-
grody. Zawody należy zaliczyć do uda-
nych przede wszystkim dzięki wspania-
łej atmosferze – zawodnicy wzajemnie 
sobie kibicowali i chwalili umiejętności 
techniczne przeciwników. Organizatorzy 
mają nadzieje, że frekwencja na zawo-
dach zwiększy się znacznie w przyszłym 
roku. Już teraz polecamy samodoskona-
lenie i serdecznie zapraszamy na zawody 
w 2012.

Gorączka Sobotniej Świą-
tecznej Nocy na Lodzie
W dniu 26 listopada Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowiec-
kim otworzył Lodowisko Miejskie w sezo-
nie 2011/2012. I już 17 grudnia odbyła 
się pierwsza, większa impreza ”Gorączka 
Świątecznej, Sobotniej Nocy na Lodzie”.  

Na dwóch ślizgach pojawiło się ok. 450 
osób, którzy w fantastycznej atmosferze 
bawili się razem z nami w godz.16.00-
18.00 i 19.00-21.00. Dobra świąteczną 
muzykę zapewnił Dj Dance Agency, który 
głośno puszczał muzykę wraz z kolorowy-
mi światłami. MOSiR przygotował wiele 
konkursów z nagrodami między innymi: 
kalambury, konkurs kolęd i pastorałek, 
quizy, konkurencje sprawnościowe  oraz 
wiele innych. Wszyscy, podczas tego so-
botniego popołudnia, mogli częstować 
się gorącą czekoladą i w miłej, świątecz-
nej atmosferze zacząć tegoroczne świę-
towanie. 
Dziękujemy za tak liczny udział w impre-
zach organizowanych przez Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, zapraszamy do 
wspólnej zabawy w Nowym 2012 Roku, 
życząc wszystkiego najlepszego, spełnie-
nia marzeń oraz wielu sportowych satys-
fakcji.

Dyrektor MOSiR Robert Smuga
Fot. z arch. MOSiR

W dniach 26-27 listopada br. w gościn-
nych pomieszczeniach Zespołu Szkół 
Zawodowych Nr 1 im. Kazimierza Wiel-
kiego w Mińsku Mazowieckim odbyły 
się Mistrzostwa Polski Seniorów w Bry-
dżu Sportowym.

 W rywalizacji uczestniczyło 62 
zawodników  z całej Polski. Organiza-
torami Mistrzostw byli: Polski Związek 
Brydża Sportowego, Mazowiecki Związek 
Brydża Sportowego, Miejski Klub Sporto-
wy „Mazovia” Mińsk Mazowiecki oraz To-
warzystwo Krzewienia Kultury Fizycznej 
„Albatros” Mińsk Mazowiecki.
 Patronat nad imprezą objęli: 
Starosta Miński Pan Jan Antoni Tarczyński 
oraz Burmistrz Miasta Pan Marcin Jaku-
bowski, którzy wraz z Wicestarostą Pa-
nem Krzysztofem Płochockim dokonali 
otwarcia imprezy.
 Zawody obserwowała liczna 
grupa sympatyków brydża sportowego. 
W wyniku dwudniowej rywalizacji po ro-
zegraniu 80 rozdań, tytuły Mistrzów Pol-
ski wywalczyli Panowie Stefan Kowalczyk 
i Jan Sucharkiewicz reprezentujący KS 
„Energetyk” Jaworzno, I Wicemistrzami 
Polski zostali Państwo Irena i Jan Cho-
dorowscy, zawodnicy Spójni Warszawa, 

a tytuły II Wicemistrzów Polski wywal-
czyli reprezentanci MKS „Mazovia” Mińsk 
Mazowiecki” Panowie Krzysztof Kulka  
i Krzysztof Roguski. Zwycięzcy poza pu-
charami za zajęte miejsca otrzymali 
również złote, srebrne i brązowe meda-
le. Puchar dla najlepszej pary z powiatu 
mińskiego otrzymali Panowie Krzysztof 
Kulka i Krzysztof Roguski.
 Puchary, medale oraz nagrody 
rzeczowe wręczali: Pan Jan Tarczyński 
Starosta Miński, Pan Sławomir Latała 
Członek Zarządu Głównego PZBS – Dy-
rektor Biura oraz Pan Włodzimierz Buze 
Prezes Zarządu Mazowieckiego MZBS – 
członek Zarządu Głównego PZBS.
 Zawody sprawnie przeprowa-
dzili Sędziowie Międzynarodowi Panowie 
Włodzimierz Rutkowski i Maciej Czaja.
 Organizacja, warunki rywali-
zacji, przebieg zawodów oraz gościn-
ność gospodarzy zostały wysoko ocenio-
ne zarówno przez władze PZBS i MZBS, 
jak również przez samych uczestników,  
w których imieniu podziękowania na 
ręce Starosty złożył srebrny medalista 
Mistrzostw Polski Pan Jan Chodorowski.

 Krzysztof Roguski
Fot. z arch. MKS Mazovia

MISTRZOSTWA POLSKI SENIORÓW
W BRYDŻU SPORTOWYM PARAMI
MIŃSK MAZOWIECKI 26-27 LISTOPADA 2011R.
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WARSZAWSKIE MISTRZOSTWA

W sobotę, 26 listopada zawodnicy i za-
wodniczki Mińskiego Klubu Sportowego 
TAEKWON-DO wzięli udział w rozgry-
wanych w Warszawie Mistrzostwach 
Dzieci Młodzików i Juniorów Młodszych 
w Taekwon-Do ITF.

 Mistrzostwa były finałowymi za-
wodami dla uczestników dwóch poprzed-
nich warszawskich turniejów rozgrywanych 
w październiku oraz na początku listopada.  
Na starcie stawiło się ponad 120 sportow-
ców z Warszawy i okolic.
 Miński klub, pod opieką trenera 
Jacka Łuniewskiego (VI DAN), reprezento-
wało 31 klubowiczów.
 Reprezentanci mińska, podczas 
warszawskich mistrzostw, stawali 33 krot-
nie na podium.
 Pierwsze miejsca w swoich kate-
goriach wiekowych zdobyli: Alicja Chodor-
ska, Natalia Paska, Natalia Taraszewska, 
Natalia Piórkowska, Michalina Mikulska, 
Cezary Jackowski, Sewerian Widerski, Ka-
rol Zięba, Mateusz Zgódka, Tomasz Kurow-
ski, Natalia Szczepańska - wszyscy w kon-
kurencji układów formalnych oraz Mateusz 
Radomski w konkurencji technik specjal-
nych i Tomasz Kurowski w walkach do 66kg.
 Drugie miejsca zajęli: Gabriela 
Misterkiewicz, Natalia Cecotka, Karolina 
Marciniak, Jakub Kuźmicz, Błażej Dusz-
czyk, Karol Łuniewski – w układach formal-
nych oraz Karolina Marciniak w technikach 
specjalnych i Marta Krajewska w układach 
i technikach.
 Na najniższym stopniu podium 
stawali: Viviana Widerska, Ada Woźnie-
wicz, Natalia Paska, Michalina Mikulska, 
Marcin Radomski, Michał Koczyrkiewicz, 
Jakub Hamerski, Jakub Okrzeja, Jakub 
Szmidt w układach, Natalia Piórkowska  
i Mikołaj Gajewski – w technikach spe-
cjalnych oraz Karol Łuniewski w walkach  
do 66kg.

 W klasyfikacji drużynowej za-
wodów Miński Klub Sportowy TAEKWON-
DO zdobył pierwsze miejsca w kate-
goriach dzieci, młodzików oraz drugie  
w kategorii juniorów młodszych.
 W klasyfikacji indywidualnej mi-
strzostw pierwsze miejsca w swoich kate-
goriach zajęli mińszczanie: Natalia Paska, 
Natalia Piórkowska i Mateusz Zgódka, któ-
rzy otrzymali okazałe puchary.
 W komentarzu podsumowu-
jącym mistrzostwa oraz cały cykl tur-
niejów warszawskich trener Łuniewski 
stwierdził: „Nie mogę być niezadowolony  
z naszego dorobku medalowego w całym 
cyklu turniejów warszawskich. Po raz ko-
lejny potwierdziliśmy, w silnie obsadzo-
nych zawodach, swoją przynależność do 
czołówki w regionie warszawskim. Oczy-
wiście moi zawodnicy nadal popełniają 
błędy, ale cały czas pracujemy nad ich 
eliminacją co przynosi widoczne efekty. 
Teraz przed nami, 3 grudnia, Mistrzostwa 
Mazowsza w Legionowie. Potem następu-
je przerwa w startach. Ten czas poświę-
cimy na przygotowania do styczniowego 
egzaminu na kolejne stopnie szkolenio-
we. Po feriach zimowych rozpoczynamy 
przygotowania do startów naszych re-
prezentantów w zawodach Pucharu Pol-
ski oraz eliminacjach do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży. Na marzec zapla-
nowane są również międzywojewódzkie 
zawody Taekwon-Do ITF, których gospo-
darzem będzie nasz klub.”

MISTRZOSTWA W JABŁONNEJ

W sobotę, 3 grudnia zawodnicy i zawod-
niczki Mińskiego Klubu Sportowego TA-
EKWON-DO wzięli udział w rozgrywanych 
w Jabłonnej k/Legionowa Mistrzostwach 
Mazowsza Młodzików, Juniorów i Junio-
rów Młodszych w Taekwon-Do ITF. Na 
starcie stawiło się ponad 120 sportowców  
z klubów województwa mazowieckiego. 

 Przed zawodami trener Łuniewski 
zachowywał spokój: „Wiem jaki potencjał 
mają moi zawodnicy. Cykl zawodów war-
szawskich z których przywieźliśmy kilka-
dziesiąt medali potwierdził nasze dobre 
przygotowanie do sezonu. Oczywiście jak 
to w sporcie - może decydować przypadek 
albo dyspozycja dnia. Wierzę jednak, że 
moi zawodnicy nie zejdą poniżej swojego 
normalnego poziomu.”  
 Miński klub, pod opieką trenera 
Jacka Łuniewskiego (VI DAN), reprezen-
towało 26 klubowiczów. Reprezentanci 
mińska, 23 krotnie stawali na podium Mi-
strzostw. Pierwsze miejsca i tytuły Mistrzów 
Mazowsza w swoich kategoriach zdobyli: 
Natalia Paska (układy formalne do 6KUP), 
Natalia Piórkowska (układy formalne pow. 
6KUP), Michalina Mikulska (techniki specjal-
ne), Piotr Gańko (walki do pow. 70kg), Karol 
Łuniewski (układy formalne KUP), Mateusz 
Radomski (techniki specjalne), Błażej Dusz-
czyk (układy formalne do 6KUP) i Mateusz 
Zgódka (układy formalne pow. 6KUP)
 Tytuły Wicemistrzów Mazowsza 
przypadły: Karolinie Marciniak (układy for-
malne KUP), Marcie Krajewskiej (układy 
formalne KUP), Adzie Woźniewicz (układy 
formalne do 8KUP), Natalii Taraszewskiej 
(układy formalne do 6KUP), Natalii Piór-
kowskiej (techniki specjalne), Oskarowi 
Ziółkowskiemu (układy formalne do 8KUP)  
i Jakubowi Okrzei (układy formalne do 6KUP)
 Ponadto mińszczanie stawali 
jeszcze ośmiokrotnie na najniższym stop-
niu podium zdobywając brązowe medale 
Mistrzostw (Karolina Marciniak, Ada Woź-
niewicz, Natalia Szczepańska, Marta Kra-
jewska, Michalina Mikulska oraz Jakub 
Hamerski, Mateusz Radomski i Sewerian Wi-
derski)
 W klasyfikacji drużynowej zawo-
dów Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO 
zdobył pierwsze miejsce w kategorii mło-
dzików, drugie w kategorii juniorów młod-
szych oraz trzecie w kategorii juniorów. 
Tytuł najlepszej zawodniczki Mistrzostw 
został przyznany reprezentantce mińskiego 
klubu Natalii Piórkowskiej.
 Po zawodach Jacek Łuniewski, 
opiekun mińskich zawodników, stwierdził: 
„Wyniki osiągnięte przez naszych klubowi-
czów po raz kolejny pokazały jak duże mają 
możliwości i potencjał. Ponadto są potwier-
dzeniem tego, że wypracowywany i ciągle 
udoskonalany przez prawie 18 lat istnienia 
klubu system szkolenia jest prawidłowy  
i pozwala na harmonijny i systematyczny 
rozwój zawodników.
 Ciężka praca na treningach spra-
wiła, że na stałe zagościliśmy w czołówce 
klubów z województwa mazowieckiego. Nie 
popadamy jednak w zachwyt. Te mistrzo-
stwa są już historią, a my zaczynamy przy-
gotowania do kolejnych czekających nas 
w 2012 roku wyzwań - startów naszych re-
prezentantów w zawodach Pucharu Polski, 
eliminacjach do Ogólnopolskiej Olimpiady 
Młodzieży oraz marcowych międzywoje-
wódzkich mistrzostw w Taekwon-Do ITF, 
które odbędą się w Mińsku Mazowieckim.”

Sukcesy mińskiego TAEKWON-DO

Igor Koczyrkiewicz 
Fot z arch. MKS TKD 
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W sobotę 3 grudnia w Zespole Szkół Sa-
lezjańskich w Mińsku Mazowieckim od-
był się tradycyjny Turniej o Grand Prix 
Świętego Mikołaja. W tym roku turniej 
odbył się w ramach społecznej akcji 
„Szachiści grają dla Polonii”, z której 
dochód zostanie przekazany na wypo-
czynek dzieci Polaków mieszkających 
na Litwie i Białorusi.
 Zawody zostały podzielone na 
dwie grupy. Turniej A był przeznaczony 
dla dzieci do 12 lat, turniej B dla pozosta-
łych. W obu grupach zawodnicy rozgrywa-
li osiem partii tempem 15 minut plus dwie 
sekundy na ruch.
 W grupie A wystartowało 50 
młodych szachistów z Mazowsza. Walka  
o zwycięstwo była bardzo zacięta - aż 
czterech pierwszych szachistów zakoń-
czyło turniej z tym samym dorobkiem 
punktowym – o zwycięstwie zdecydowała 
punktacja pomocnicza. 
 Ostatecznie pierwsze miejsce  
w turnieju zajęła aktualna mistrzyni 
Polski do 8 lat Magdalena Harazińska, 
wyprzedzając Polę Parol i Damiana Ko-
seskiego. Kolejne miejsca zajęli Szymon 
Poziomkowski, Kosma Pacan-Milej i Mate-
usz Sobiepanek. Wśród dziewcząt trzecie 
miejsce zajęła Małgorzata Gowin. Zwy-
cięzcy poszczególnych kategorii otrzyma-
li puchary i medale. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali nagrody i upominki.
 W grupie B wystartowało 28 
zawodników. Zwycięstwo, zdobywając 
komplet punktów, zapewnił sobie mistrz 
Artur Grzelak. Wygrał on również katego-
rię mężczyzn, wyprzedzając Artura Suli-
borskiego i Sławomira Izdebskiego. Wśród 
kobiet triumfowała Monika Zygacka przed 
Aleksandrą Witan i Joanną Kozakiewicz. 
Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
otrzymali puchary, najlepsi zawodnicy 
medale i nagrody.
 Turnieje były zorganizowane 
przez Mińskie Towarzystwo Szachowe, 
Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowiec-
kim i Zespół Szkół Salezjańskich w Mińsku 
Mazowieckim. Zawody były współfinan-
sowane ze środków Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki.
 Szczegółowe wyniki znajdują 
się na stronie Mińskiego Towarzystwa 
Szachowego (www.mtsz.org.pl).

Krzysztof Parol

TURNIEJ SZACHOWY

29 listopada 2011r. w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2  im. Powstań-
ców Warszawy w Mińsku Mazowiec-
kim odbyła się Andrzejkowa Olim-
piada Sportowa Szkół Specjalnych.  

Imprezę zorganizowało   Stowarzysze-
nie „Koniczynka” oraz Specjalny Ośro-
dek Szkolno-Wychowawczy w Mińsku 
Mazowieckim. Uczestnikami zawodów 
byli gimnazjaliści  z mazowieckich pla-
cówek specjalnych : z  Siedlec, Wę-
growa, Baczkowa, Sokołowa Podlaskie-
go, Łukowa i Mińska Mazowieckiego. 
Poprzez udział   w rozgrywkach spor-
towych dzieci z dysfunkcjami pokonują 
bariery, ukryte lęki, prezentują swo-
je umiejętności.  .  Sport wzmacnia 
mechanizmy kontroli wewnętrznej, 
a wiara we własne możliwości oraz od-

ANDRZEJKOWA 
OLIMPIADA

noszenie sukcesów ułatwiają  im  re-
habilitację i powrót do społeczeństwa.
Organizatorzy imprezy  chcąc uatrak-
cyjnić przebieg zawodów  stworzyli 
uczestnikom namiastkę prawdziwych 
igrzysk olimpijskich – zapłonął  znicz 
olimpijski,  na maszt wciągnięto fla-
gę olimpijską, a  wszystkie drużyny 
przy dźwiękach muzyki dumnie para-
dowały w defiladzie powitalnej.    Ha-
słem przewodnim olimpiady  były słowa 
przysięgi olimpijskiej … pragnę zwycię-
żyć, ale jeśli nie będę mógł zwyciężyć, 
niech będę dzielny w swym wysiłku….
 Udział młodych sportowców w pomysło-
wych konkurencjach umożliwił  im nie 
tylko  zdrową rywalizację, ale przede 
wszystkim świetną zabawę. Zwyciężyła 
drużyna gospodarzy. Organizatorzy za-
dbali o puchary i medale dla zwycięzców 
oraz  wspaniałe nagrody rzeczowe   dla 
każdego zawodnika . Fundusze na orga-
nizację imprezy pozyskano ze środków 
Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie. 

„Mikołajkowy Festiwal Piosenki Bożo-
narodzeniowej” odbył się 6 grudnia, 
a zorganizowany został przez Sto-
warzyszenie „Koniczynka” i Specjal-
ny Ośrodek Szkolno Wychowawczy.

Uczestnikami festiwalu byli uczniowie ze 
Szkół Podstawowych nr 2 i nr 6 z Mińska Maz. 
z Niepublicznej Szkoły Podsta-
wowej w Dłużewie,  wychowan-
kowie Zespołu Szkół Specjalnych 
w Ignacowie i Specjalnych Ośrodków 
Szkolno Wychowawczych z Siedlec, 
Przyłęku, Mińska Maz.  oraz Uczestni-
cy Warsztatów Terapii Zajęciowej w 
Mińsku Maz. Wszystkich zaproszonych 
przywitał zespół „Niespodzianka – BIS”, 
w którym grają i śpiewają nauczycie-
le z SOSW w Mińsku Maz. Zaśpiewali o 
dniu, w którym spełniają się marzenia 
i aby tak się stało członkowie stowa-

rzyszenia w przygotowania festiwalu 
włożyli całe swoje serca.  Kolędy, pa-
storałki, piosenki religijne i zimowe 
sprawiły, że wszyscy poczuli już  wspa-
niały, świąteczny nastrój. I jak na świę-
ta przystało był również Święty Mikołaj 
z prezentami. Jego wizyta sprawiła, że  
radosny uśmiech na długo zagościł na 
twarzy podopiecznych stowarzyszenia 
i wszystkich zaproszonych uczestników 
festiwalu. Impreza  pozwoliła zgroma-
dzonym na sali uczestnikom poczuć 
magię i radość z przebywania razem.
Oczywiście nie byłoby to możli-
we bez wsparcia finansowego, któ-
rego udzielił Urząd Marszałkowski  
i Mazowieckie Centrum Poli-
tyki Społecznej w Warszawie.

Ewa Gierat
Fot. z arch.  Stowarzyszenie „Koniczynka” 
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29 listopada 2011 r. w Zespole Szkół   
w Siennicy w ramach Roku Andriolle-
go na Mazowszu odbyła się impreza 
dla dzieci i młodzieży  mająca na celu  
przekazywanie wiedzy o regionie. 
Historyczne mury szkoły, specjalnie 
zaprojektowana scenografia,  gościn-
na atmosfera  to powody, dla których 
Regionalny Turniej Turystyczno -  Kra-
joznawczy  Tropami Andriollego odbył 
się w siennickiej szkole. W  turnieju 
spotkało się  15  trzyosobowych drużyn  
z powiatu mińskiego i otwockiego, któ-
re podążały  

TROPAMI ANDRIOLLEGO … DO SIENNICY 

      Turniej Turystyczno - Krajoznaw-
czy to impreza o 40- letniej tradycji  
w PTTK. Jest formą upowszechniania 
idei krajoznawstwa wśród dzieci i mło-
dzieży, zachęcania  do poznawania hi-
storii i tradycji regionu. Przez wiele lat 
z powodów organizacyjnych turniej na 
naszym terenie nie odbywał się, ale po-
wrócił  do programu działań w ramach 
Roku Andriollego i to w najlepszym 
stylu, jako impreza międzypowiatowa. 
Turniej swoją obecnością uświetnili,  
Leszek Celej – Dyrektor  Muzeum Ziemi 
Mińskiej, radny Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego, Robert Lewandowski 
Prezes Fundacji Andriollego, Joanna Ja-
nicka z Oddziału PTTK w Mińsku Maz. 
Jerzy Smoliński - Prezes Stowarzyszenia 
Absolwentów Szkół w Siennicy,  Mał-
gorzata Podstawka  - dyrektor szkoły. 
Nagrody dla uczestników  przekazali: 
Starostwo Powiatowe w Mińsku, Urząd 
Miasta Mińsk Mazowiecki  Urząd Gminy  
w Siennicy, PTTK, Muzeum Ziemi Miń-
skiej, Fundacja Andriollego.  W turnieju 
wzięło udział 45 uczniów oraz 15 opie-
kunów.   

       Celem turnieju było upowszech-
nienie wiedzy o życiu i  twórczości                           
E. M. Andriollego oraz promocja szlaku 
turystycznego, co składa się na budo-
wanie wizerunku i marki produktu tu-
rystycznego Ziemia Andriollego, przed-
sięwzięcia zapoczątkowanego w 2009 r. 
przez PTTK  w Mińsku Maz.   Spotkanie 
środowisk szkolnych z powiatu mińskiego  
i otwockiego stało się  okazją do zapre-
zentowania walorów tych terenów i spo-
sobem na rozwijanie umiejętności twór-
czych uczniów, a także do  pokazania 

nowoczesnego oblicza szkoły w Siennicy 
obchodzącej w tym roku  jubileusz 145. 
lat istnienia.  
      W turnieju wzięły udział drużyny: 
Szkół Podstawowych:  z Grzebowilka, 
Jakubowa, z Kałuszyna, oraz z  drużyny   
z Mińska Maz.  Szkoły Podstawowej nr 6  
i Szkoły Podstawowej nr 5 . 
W kategorii gimnazjów zaprezentowa-
ły się drużyny:  Gimnazjum im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Mińsku Maz., Gim-
nazjum w Siennicy, Gimnazjum w Jaku-
bowie, Gimnazjum w Stanisławowie oraz 
Gimnazjum, nr 4 z Otwocka  oraz Gimna-
zjum z Kołbieli. 

W kategorii szkół ponadgimnazjalnych 
wystąpiły drużyny:  Technikum Obsługi 
Turystycznej w Siennicy, Liceum Pla-
stycznego  w Mińsku Maz., Technikum 
Ekonomicznego w Mińsku Maz. i Zespołu 
Szkół Agrotechnicznych z Janowa. 
 W ramach turniejowych zmagań 
odbyły się konkurencje.
 Rozwiązanie testu wiedzy  
o życiu i twórczości Andriollego. Wyko-
nanie ilustracji do wybranego utworu  
uczniowskiego prezentowanego w książ-
ce   J. Janickiej Ziemia Andriollego. Uło-
żenie hasła reklamującego  Szlak tury-
styczny  im. Andriollego. Występy w roli 
przewodnika po wybranej miejscowości. 
Uczniowie zwiedzili Muzeum Szkół  Sien-
nickich, a w czasie przerwy podczas tur-

niejowych zmagań gościli się w  spe-
cjalnie zaaranżowanej kawiarence 
Andriollówka. Działania uczniów oce-
niało jury w składzie: Beata Bieniek 
– Siennica, Aneta Bartnicka – Kołbiel, 
Iwona Kokoszka – SP nr 5, Wioletta 
Izdebska - Liceum Plastyczne, Małgo-
rzata Tomkiewicz – SP nr 6 Małgorzata 
Michalik – Siennica.      
 Turniej przebiegał przede 
wszystkim w atmosferze dobrej 
wspólnej zabawy. Szczególne zaan-
gażowanie drużyn dało się zauważyć 
podczas wykonywania   ilustracji, 
najbardziej żywiołowy przebieg  mia-

ły  wystąpienia w roli przewodników oraz 
prezentacje haseł reklamowych. Pojawi-
ły się utalentowane krasomówczo osoby 
z Otwocka, Grzebowilka, Jakubowa,  SP 
nr 5 w Mińsku Maz. W ilustratorstwie 
wyróżnili się uczniowie z Liceum Pla-
stycznego, ale oprócz nich zachwyciła 
pracą reprezentacja  Kołbieli i SP Nr 6. 
Drużyny biorące udział w turnieju wyka-
zały się znakomitą znajomością tematu, 
jedni byli najlepsi w konkurencji wiedzy, 
inni  jako przewodnicy czy ilustratorzy. 
Ujawniły się prawdziwe talenty  w tych 
dziedzinach. Wyniki drużyn: 
Szkoły Podstawowe: 1. SP nr 6 , 2. SP nr 
5, 3. SP Grzebowilk. Nagroda specjalna  
i wyróżnienie przypadały  najmłodszej 
drużynie, uczniom kl. IV Szkoły Podstawo-
wej w Jakubowie w składzie: Jakub Ziół-
kowski, Martyna Parol, Anna Ślusarczyk. 
Krasomówczo zabłysnął Jakub Ziółkowski.   
Gimnazja: 1. Gimnazjum w Kołbieli oraz 
Gimnazjum w Siennicy 2. Gimnazjum  
nr 4 w Otwocku  3. Gimnazjum w Stani-
sławowie.
Szkoły ponadgimnazjalne: 1. Techni-
kum Obsługi Turystycznej w Siennicy,               
2. Zespół Szkól Ekonomicznych, 3. Zespół 
Szkół Agrotechnicznych w Janowie. 
     Drużyny mówiły o udziale  
w turnieju w przyszłym roku, bo jak za-
powiedziała J. Janicka  Turniej Turystycz-
no-Krajoznawczy  powraca jako stała 
impreza programowa PTTK oraz działanie 
szkoły w Siennicy.

Joanna Janicka
Fot. z arch. PTTK o. Mińśk Mazowiecki

TROPAMI ANDRIOLLEGO DO 
SIENNICY
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Serdecznie zaprasza-
my dzieci, młodzież, 
dorosłych oraz wielo-
pokoleniowe rodziny 
do wspólnego kolędo-
wania na IV Festiwa-
lu Kolęd i Pastorałek 
„Kolędowe Serce Ma-
zowsza”.

W dniach 4 stycz-
nia – 2 lutego 2012 r. 
odbędzie się IV Festi-
wal Kolęd i Pastora-
łek „Kolędowe Ser-
ce Mazowsza 2012” 
obejmujący swoim 
zasięgiem cały obszar 
Województwa Mazowieckiego. 

Przesłuchania konkursowe zaplanowano 
w 6 kategoriach: 
• szkoły podstawowe kl. I-III, 
• szkoły podstawowe kl. IV-VI, 
• gimnazja, 
• szkoły ponadgimnazjalne, 
• rodziny i dorośli,
• chóry.

Uczestników będzie oceniało jury pod 
przewodnictwem p. prof. Krzysztofa Ku-
siela-Moroza (Uniwersytet Muzyczny im. 
F. Chopina w Warszawie).

Promocja kultury i tradycji świątecz-
nych Mazowsza będzie możliwa dzięki 
ogromnemu zaangażowaniu władz sa-
morządowych i ośrodków kultury, w któ-
rych zaplanowano przesłuchania kon-
kursowe: Garwolin, Kałuszyn, Łosice, 
Mińsk Mazowiecki, Mrozy, Siedlce, So-
kołów Podlaski, Sulejówek, Warszawa, 
Węgrów, Zegrze.

Harmonogram przesłuchań konkurso-
wych:
• 4-13 stycznia – eliminacje miejskie  
i powiatowe:
- 4 stycznia (Mińsk Mazowiecki),
- 9 stycznia (Zegrze, Łosice, Sulejówek),
- 10 stycznia (Garwolin, Sokołów Podla-
ski, Kałuszyn),
- 11 stycznia (Mrozy, Warszawa),
- 11-12 stycznia (Siedlce),
- 13 stycznia (Węgrów),
• 13-14 stycznia – finał wojewódzki (Sie-
dlce),
• 17 stycznia – ogłoszenie wyników, 
• 2 lutego – koncert laureatów (Siedlce).

Krzysztof Grzegorz Boruta – kierownik 
artystyczny festiwalu:
tel.: 0-602-180-305;  
e-mail: k.boruta@poczta.fm

Sekretariat Miejskiego Ośrodka Kultury  
w Siedlcach,
ul. Pułaskiego 6, 08-110 Siedlce;  
fax: (25) 632-27-50,
www.mok.siedlce.pl

Sekretariat Centrum Kultury i Sztuki  
w Siedlcach
ul. Bpa I. Świrskiego 31, 08-110 Siedlce;  
fax: (25) 644-56-46, 
www.ckis.siedlce.pl

Szczegółowe informacje o festiwalu: 
regulamin, karta zgłoszenia, harmono-
gram przesłuchań dostępne na stronie: 
www.koledowesercemazowsza.sacro.pl

Nazwa inicjatywy „Kolędowe Serce Ma-
zowsza” w bardzo piękny i konkretny 
sposób promuje świąteczne i noworocz-
ne tradycje regionu, a co najważniejsze 
angażuje artystycznie i społecznie wie-
lu mieszkańców województwa mazo-
wieckiego. O sukcesie przedsięwzięcia 
- Festiwalu Kolęd i Pastorałek „Kolędo-
we Serce Mazowsza” świadczy ogromna 
popularność jaką osiągnęła III edycja. 
Wzięło w niej udział ponad 1200 uczest-
ników oraz 5000 widzów z obszaru Woje-
wództwa Mazowieckiego.

Organizowany i prowadzony w rodzinnej 
atmosferze festiwal co roku dostarcza 
słuchaczom niezapomnianych wrażeń ar-
tystycznych, jest doskonałym sposobem 
na ukojenie codziennych trosk i pozwala 
oddać się nastrojowi wspólnego kolędo-
wania, poczuć na nowo atmosferę Świąt 
Bożego Narodzenia. Nasz festiwal to spo-
sób na pielęgnowanie pięknej, polskiej 
rodzinnej tradycji, uczenie społecznej 
aktywności oraz integrowanie lokalnych 
środowisk. To jedna z najlepszych wizy-
tówek kulturalnych naszego regionu.

Krzysztof Boruta

FESTIWAL 
KOLĘD I PASTORAŁEK

KALENDARZ IMPREZ

We wtorek 22 listopada w Szkołach 
Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim 
odbyło się ciekawe wydarzenie mu-
zyczne. Od kilkunastu już lat „Cecylia-
da” to szkolny przegląd oryginalnych 
utworów i prezentacja nowoodkrytych 
talentów muzycznych na cześć św. Ce-
cylii- patronki muzyki kościelnej.
 W tym roku prezentowane pio-
senki pochodziły z repertuaru zespo-
łu „Lady Pank”, rockowej kapeli z lat 
80- tych. Uczestnicy przedstawiali dwa 
utwory. Jeden zespołu ”Lady Pank” i dru-
gi dowolny. Mottem spotkania był cytat 
z piosenki: „A maraton trwa- bierzesz  
z życia co się tylko da, płyniesz wciąż 
pod prąd, czerpiąc siły nie wiadomo 
skąd”.
 Tegoroczną edycję „Cecyliady”  
zdecydowanie zdominowali  najmłodsi 
uczniowie. Wystąpili min.: duet- Zuzan-
na Żuk z tatą - gitarzystą, Ola Górecka 
z kl. II SP, duet- Tomasz Tkacz i Maria 
Witowska z kl. II SP. Gabriela Popis, Da-
mian Kułak, Katarzyna Goławska, Michał 
Michna z kl. IIISP, oraz Basia Majewska 
z kl. I gimnazjum. W przerwie pomiędzy 
występami swoim tańcem, „Cecyliadę” 
uświetnili licealiści : Anna Dróżdż i Piotr 
Baronowski z kl. II, wykonujący  szalone-
go rock’n’rolla.
 Rywalizacja była zacięta, a po-
ziom wykonania każdego z uczestników 
bardzo wysoki. Trudno więc było wybrać 
zwycięzcę. Ostatecznie jury (w składzie: 
Dyrektor Szkół Salezjańskich - Ksiądz Ry-
szard Woźniak , p. Teresa Niedźwiecka, 
p. Małgorzata Szczęsna )  przyznało na-
grodę Gabrysi Popis . Natomiast Nagrodę 
Publiczności otrzymała  Basia Majewska. 
Oprócz tego przyznano aż trzy  wyróż-
nienia.
 W ten jeden wyjątkowy wieczór 
możemy usiąść w gronie przyjaciół i po-
słuchać naprawdę dobrych, rockowych 
kawałków w wykonaniu zarówno  mło-
dych, jak  i tych nieco starszych dobrze 
zapowiadających się artystów.
Mamy nadzieję, że w kolejnych latach 
chętnych do prezentacji swoich talen-
tów muzycznych  nie zabraknie i kolejna 
edycja przeglądu  będzie równie udana 
jak  „Cecyliada 2011”.

W SALEZJAŃSKIEJ 
WSPÓLNOCIE

Małgorzata Wąsiewicz
  Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego
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KALENDARZ IMPREZ

Miejski Dom Kultury 
07.01. - godz. 8-16 Mistrzostwa MDK 
w szachach
14.01. - godz. 18 Koncert kolęd Sin-
fonia Viva 
16-28.01. - Zimowe pojedynki z nudą 
17.01. - godz. 10 Bajkolandia „Podróż 
do Błękitnego Zamku” Teatr Wielkie 
Koło
19.01. - godz. 18.30 wernisaż wysta-
wy malarstwa Zygmunta Magnera
27.01. - godz. 11 pokaz filmu dla 
dzieci „Zemsta futrzaków”
28.01. - godz. 11-13 Bal karnawałowy 
dla dzieci „Disco walizeczka” 
29.01. - godz. 19 Kabaret Skeczów 
Męczących

Miejska Biblioteka Publiczna
Do 14.01.- kontynuacja wystawy 
„Czas Apokalipsy”
25.01.- godz. 18.30 spotkanie z Marią 
Czubaszek

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
03.01., 10.01., 31.01.- Liga Tenisa 
Stołowego Mińskich Zakładów Pracy
07.01. - godz. 10 Otwarte Grand Prix 
Mińska Mazowieckiego w Tenisie Sto-
łowym sezon
2011/2012 - SP nr 5 przy ul. Małopol-
skiej w Mińsku Mazowieckim
07.01. - godz. 14 II Grand Prix Miń-
ska Mazowieckiego w pływaniu -  
Aquapark Miejski przy ul. Wyszyń-
skiego 56 
08.01. - godz. 9.30 kobiety i dzieci, 
godz. 11.30 OPEN Grand Prix w Bad-
mintonie - hala sportowa w SP nr 2 
przy ul. Dąbrówki w Mińsku Mazo-
wieckim

STYCZEŃ 2011

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 

URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Burmistrz Miasta lub Zastępca Burmistrza przyjmują interesantów
w każdą środę w godz. 12.00-17.00. 

W każdą pierwszą środę miesiąca od dnia 1 stycznia 2012 r.
przyjmowani będą interesanci  

w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową.

Uprzejmie informujemy, 
że korespondencję

do Radnych Rady Miasta  
Mińsk Mazowiecki

można kierować na adres 
e-mail:

radamiasta@umminskmaz.pl 

W sprawach dotyczących 
Rady Miasta

można kontaktować 
się pod nr. tel.: 

(25) 758 33 35, 759 53 39.

Przewodniczący Rady Miasta oraz 
Wiceprzewodniczący

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

natomiast  radni pełnią dyżury,
w każdą środę

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


