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W numerze:

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

INFORMACJA
Wydziału Spraw Obywatelskich
na dzień 31 grudnia 2013 roku

miasto Mińsk Mazowiecki

Stan mieszkańców:
Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały                                    38 541
w tym:      mężczyźni                                                               18 134
                kobiety                                                                    20 407
Mieszkańcy zameldowani na pobyt czasowy                                 1 151

Rejestracja w 2013 roku:
Mieszkańcy zameldowani spoza miasta                                            813
Mieszkańcy wymeldowani poza miasto                                            868
Ilość sporządzonych aktów urodzeń mieszkańców miasta                 503                  
Ilość sporządzonych aktów małżeństw mieszkańców miasta             327               
Ilość sporządzonych aktów zgonów mieszkańców miasta                  349                                           
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Szanowni Państwo.

  Jeszcze nie tak dawno wspólnie witaliśmy 
przed pałacem Dernałowiczów Nowy Rok. Tłumy 
mieszkańców którzy przybyli na miejski sylwester 
„pod chmurką” utwierdziły mnie w przekonaniu, że 
ten, rozpoczęty na początku kadencji zwyczaj, należy 
kontynuować, może nawet z większym niż dotychczas 
rozmachem. 
  Choć święta już za nami, dopiero teraz 
nawiedziła nas świąteczna aura. Opady śniegu z ja-
kimi mamy do czynienia w ostatnich dniach, wyma-
gają wielkiego zaangażowania miejskich służb odpo-
wiedzialnych za zimowe utrzymanie dróg i placów 

miejskich. Zapewniam, że dokładamy wszelkich starań, aby miejskie ulice były 
przejezdne, a spacery po mieście nastręczały jak najmniej problemów. Mapę 
odśnieżania przedstawiam Państwu na odwrocie, można ją też znaleźć  na stro-
nie internetowej miasta www.minsk-maz.pl. Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek 
uwagi dotyczące odśnieżania, to można je zgłaszać osobiście w urzędzie miasta, 
telefonicznie czy pocztą elektroniczną.  
 Ze śniegu na pewno cieszą się dzieci, przed którymi okres ferii zimo-
wych. Miejskie instytucje przygotowały, jak co roku, bardzo szeroką ofertę ak-
tywnego spędzenia wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. 
 W połowie stycznia miasto wzbogaciło się o nowe tereny. Dzięki po-
zytywnej decyzji Wojewody Mazowieckiego Pana Jacka Kozłowskiego, możli-
wym stało się przekazanie przez Skarb Państwa, reprezentowany przez Starostę 
Mińskiego, na rzecz miasta, nieruchomości na rogu ulic Siennickiej i Szpitalnej.  
 Na przekazanym w drodze darowizny gruncie, miasto zobowiązało się 
wybudować drogę gminną – przedłużenie ulicy Limanowskiego do Szpitalnej oraz 
parkingi tak potrzebne znajdującej się nieopodal szkole podstawowej i miejskie-
mu gimnazjum. Zmiany te znacząco poprawią przepustowość w obrębie przejazdu 
kolejowego i zapewnią rodzicom, odwożącym dzieci do szkoły, bezpieczne miej-
sca parkingowe. Komunikację w tej części miasta poprawią również budowane  
w tym roku prawoskręty w ciągu ulic Limanowskiego i Mrozowskiej.
 Wszystkim Państwu, którzy nie przepadają za zimową aurą, życzę ry-
chłego nadejścia wiosny, zaś zwolennikom białego szaleństwa - ośnieżonych  sto-
ków i udanego wypoczynku podczas nadchodzących ferii. 

Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich                                                                       
mgr inż. Magdalena Zagórska
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Mapa odśnieżania miasta
Sprawy dotyczące odśnieżania miasta można zgłaszać w Urzędzie Miasta pod nr tel. 25 759 53 27,  
a po godz. 15.00 na nr tel. 660 631 711.
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22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecz-
nej Pomocy za nami. W tym roku Funda-
cja Jerzego Owsiaka zbierała pieniądze 
na zakup specjalistycznego sprzętu dla 
dziecięcej medycyny ratunkowej i po 
raz drugi na godną opiekę seniorów. Or-
kiestra zagrała również w naszym mie-
ście. Sztab zorganizowany został przez 
Hufiec ZHP „Mazowsze” pod wodzą An-
drzeja Soćko i pod patronatem Burmi-
strza Miasta. 50 wolontariuszy zebrało 
42287,28 zł, to 12 tys. więcej niż rok 
temu.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej przy-
gotowanych było przez wydawnictwo 
„Kwiaty Orientu” i pracownię Peppo moc 
atrakcji dla najmłodszych, a od 16.00 na 
Placu Stary Rynek rozbrzmiewały roc-
kowe dźwięki występujących zespołów: 

Nivels, Hoap, Breadfan i Alamo. Impre-
zę prowadzili Ania Endzelm z komendy 
Hufca ZHP „Mazowsze” oraz prezenter  
i dziennikarz telewizyjny Andrzej Kozera. 
Podczas koncertu licytowane były orkie-
strowe gadżety.

W Miejskim Domu Kultury można było po-
dziwiać wystawę modelarską, gdzie do 

obejrzenia były modele kartonowe zwie-
rząt, budowli i pojazdów wykonane przez 
członków pracowni modelarskich z GCK 
Mrozy, SM Przełom i MDK oraz modelarzy 
niezrzeszonych.

Do akcji orkiestrowego grania włączyli 
się ratownicy z OSP Ładzyń prezentując 
szybki kurs pierwszej pomocy oraz ryce-
rze z Bractwa Rycerskiego Ziemi Mińskiej, 
którzy urządzili pokaz strzelania z łuku. 
Miński Uniwersytet Trzeciego Wieku prze-
kazał na rzecz WOŚP pieniądze pochodzą-
ce ze sprzedaży prac swoich słuchaczy.

Orkiestrowanie granie o godz. 20.00  
zakończyło tradycyjne „Światełko do  
Nieba”. (red)

fot. UM,  MDK

22. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy
TEMAT NUMERU
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15 grudnia Mińskie Towarzystwo Mu-
zyczne wraz z Miejską Komisją Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
zorganizowało koncert „Rex Mundi”. 
Stało się to już tradycją, że w okresie 
jesienno – zimowym w naszym mieście 
można usłyszeć dużą formę wokalno - 
instrumentalną. Jak co roku skład wy-
konawców się nie zmienił: Unplugged 
Orchestra, Chór Parafii NNMP Cantate 
Domino i Chór Kameralny Mińskiego 
Towarzystwa Muzycznego. W tym roku 
zdecydowano się na tytułowe „Rex 
Mundi”. 

Autorem tej formy jest młody, współcze-
sny kompozytor Bartosz Kowalski. Urodził 
się on 7 marca 1977 roku w Warszawie. 
Wymienianie wszystkich miejsc, w któ-
rych uczył się, czy wyróżnień, które 
otrzymał rozsadziłoby ramy tego artyku-
łu, dlatego tylko wspomnę, że uważany 
jest za czołówkę kompozytorów w Polsce. 

REX MUNDI w kościele pw. NNMP w Mińsku Mazowieckim

Jako swoiste preludium do tej formy wo-
kalno – instrumentalnej Chór Kameralny 
MTM wykonał dwa utwory a’cappella : 
„Pater noster” - tworzącego i mieszkają-
cego w Mińsku Mazowieckim kompozytora 
Grzegorza Duchnowskiego oraz „Lauda 
anima mea” Mariana Sawy. Zaś Unplug-
ged Orchestra wykonała „Pawanę” żyją-
cego na przełomie XIX i XX w. wybitnego 
francuskiego kompozytora, nazywanego 
mistrzem małych form - Gabriela Faure. 

W samym zaś „Rex Mundi” Bartosz Kowal-
ski zdecydował się na wykorzystanie frag-
mentów tekstów liturgicznych Gloria i Te 
Deum. Wybrane przez siebie teksty, a ści-
ślej ich niewielkie fragmenty, postanowił 
połączyć w sposób sobie właściwy, a więc 
dowolnie, nie zachowując oryginalnej 
kolejności. W wielu miejscach ingeren-
cja w tekst idzie jeszcze dalej. Bartosz 
Kowalski łączy ze sobą słowa pochodzące 
z różnych wersów lub różnych tekstów,  

tworząc nową logiczną jakość. A całość 
podzielona jest na 5 części, każda niesie 
ze sobą inny klimat. Utwór jest bardzo 
efektowny i niezwykle emocjonalny. I co 
najważniejsze, występujące przed licznie 
zgromadzoną publicznością zespoły sta-
nęły na wysokości zadania i w pełni oddały 
ducha tego utworu, co rzeczona publicz-
ność nagrodziła zasłużonymi oklaskami. 
Należy dodać w tym miejscu, że było to 
jedne z pierwszych publicznych wykonań 
tego utworu. Prawykonanie „Rex Mundi” 
odbyło się w niedzielę 25 listopada 2013 
roku w Sali Koncertowej Uniwersytetu 
Muzycznego Fryderyka Chopina w Warsza-
wie. Organizatorzy oraz muzycy dziękują 
Miastu Mińsk Mazowiecki za mecenat nad 
tym wydarzeniem artystycznym. 

Rafał Ostrowski
fot. Leszek Siporski minskmaz.com

Chyba żadne miasto w Polsce nie może się 
pochwalić regularnie wydawanymi płyta-
mi archiwizującymi dorobek lokalnej sce-
ny muzycznej. Ale Mińsk tak. Stowarzy-
szenie „Niezależna Inicjatywa Kulturalna” 
po raz trzeci postanowiło zebrać dorobek 
artystyczny mińskiej sceny muzycznej. 
Obecna kompilacja jest kontynuacją wy-
danych w 2007 i 2010 krążków. Wydaw-
nictwo ma na celu promocję zespołów  
i wykonawców muzycznych działających 
w 2013 roku na terenie Mińska Mazowiec-
kiego i okolic.

 Na ogłoszenie umieszczone 
w lokalnych mediach odpowiedziało łącz-
nie 25 zespołów i solistów. Odzew był dużo 
większy niż w poprzednich latach, co tylko 
dowodzi, że lokalna scena rozwija się, po-
wstają nowe zespoły, a i dobrze znane ban-
dy nadal tworzą i odnoszą kolejne sukcesy. 

Zgłoszone zespoły reprezentują różne style 
muzyczne, od poezji śpiewanej po trash 
metal.
 - Z uwagi na ograniczoną pojem-
ność płyty CD Audio, planowano selekcję 
nadesłanego materiału. Po wielu dysku-
sjach, udało nam się znaleźć rozwiązanie 
pozwalające na uwzględnienie wszystkich 
nadesłanych utworów. Tym samym, pod ko-
niec 2013 roku, światło dzienne ujrzało wy-
dawnictwo Mińskie Zagłębie Muzyczne 2013 
zawierające 25 utworów umieszczonych na 
dwóch płytach audio. Materiał podzielono 
pod względem stylistycznym. CD1 zawiera 
muzykę tworzoną przez „cięższych” re-
prezentantów Mińska, na płycie 2 znalazły 
się bardziej kojące utwory - mówi Marcin 
Szczepaniak, koordynator projektu. 
 Jak będzie można zdobyć wydaw-
nictwo? Zarówno poprzez media lokalne, 
Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa Kul-

turalna, bezpośrednio od zespołów, któ-
rych numery znalazły się na płycie, przede 
wszystkim zaś podczas koncertu promu-
jącego płytę, który odbędzie się 8 lutego  
w mińskim Mjuzik Pubie. 
 Już teraz zapraszamy na kon-
cert, na którym wystąpią przedstawiciele 
Mińskiego Zagłębia Muzycznego. Do biletu 
będzie dołączona darmowa płyta MZM2013. 
Jednocześnie, na stronie www.minskieza-
glebiemuzyczne.pl umieszczono ankietę, 
za pomocą której dowiemy się, który ze-
spół lub wykonawca cieszy się największym 
uznaniem wśród kolegów z innych kapel. 
Zespoły głosują na inne zespoły! Wyniki 
konkursu ogłoszone zostaną podczas kon-
certu. 
 Płyta „Mińskie Zagłębie Muzyczne” 
ma charakter promocyjny i nie jest przezna-
czona do sprzedaży. Projekt sfinansowano ze 
środków Miasta Mińsk Mazowiecki. 

„Mińskie Zagłębie Muzyczne” po raz trzeci!
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         Tradycyjnie od mszy świętej roz-
poczęły się w naszym mieście obchody 
rocznicy wybuchu  powstania stycznio-
wego.  22.01.2014 roku minęło  151 lat 
od tych tragicznych dla narodu polskie-
go wydarzeń. 

   „Nie świętujemy klęski powsta-
nia, tylko czcimy pamięć tych, co odda-
li życie za Ojczyznę”. Słowa proboszcza 
kościoła Nawiedzenia Najświętszej Marii 
Panny Marka Sędka wypowiedziane pod-
czas homilii na mszy świętej w sposób 
jasny i prosty oddały sens corocznych ob-
chodów tej rocznicy. Proboszcz porównał 
walkę Polaków z Rosjanami do pojedynku 
Dawida z Goliatem. „Mieli odwagę – mó-
wił - przeciwstawić się silniejszemu za-
borcy i oddać życie za  wolność ojczyzny. 
Ich postawa dała siłę i nadzieję do walki 
o niepodległość następnym pokoleniom”.
 Po mszy uczestnicy obchodów 
powstania przeszli ulicą Siennicką do Ze-
społu Szkół nr 2, gdzie złożyli kwiaty pod 

pomnikiem mińskich bohaterów powsta-
nia styczniowego.
 Po oficjalnej części goście weszli 
do  budynku szkoły, aby obejrzeć program 
artystyczny przygotowany przez młodzież 
i nauczycieli. Do auli wprowadzono sztan-
dary i głos zabrał dyrektor szkoły Miro-
sław Samociuk, który powitał przybyłych. 
Wśród szacownych gości znaleźli się: wi-
cestarosta Krzysztof Płochocki, zastępca 
burmistrza Krzysztof Michalik, prezes 
oddziału ZNP Stanisław Mejszutowicz, 
przewodniczący Rady Powiatu ds. kom-
batantów Tomasz Górny, prezes Związ-
ku Inwalidów Wojennych Józef Jedynak, 
radni miasta Mińsk Mazowiecki: Izabela 
Rombel, Tomasz Płochocki, reprezentan-
ci służb mundurowych, dyrektorzy szkół 
i przedszkoli. Oprócz przedstawicieli 
władz i organizacji aulę wypełnili ucznio-
wie Gimnazjum Miejskiego nr 3 i Szkoły 
Podstawowej nr 4, nauczyciele i rodzice.
  Publiczność z wielką powagą, 
w skupieniu przypatrywała się historycz-
nemu zarysowi powstania styczniowe-
go. Młodzi artyści przypomnieli heroizm  
i tragedię powstańców.  Recytację przy 
dźwiękach muzyki Chopina zagranej 
przez uczennicę Alę Czubską uzupełniały 
prezentacje multimedialne z pieśniami 
patriotycznymi oraz scenami walk po-
wstańczych opracowane przez nauczy-
cielkę historii Monikę Skurską. Piękne 
polskie krajobrazy, wymowne słowa pio-
senek oraz muzyka potrafiły wzruszyć 
niejedno wrażliwe serce.  Nad oprawą ar-
tystyczną akademii czuwała nauczycielka 
historii Joanna Cygan i polonistka Beata 
Wójcicka. Widzom szczególnie podobał 
się mazur zatańczony przez najmłodszych 
uczniów szkoły przygotowanych przez 
Agnieszkę Nowosielską i Barbarę Szmidt.
 W dalszej części uroczystości 
głos zabrał prezes Związku  Kombatantów 
Wojennych pan Józef Jedynak. Podkreślił 
on zasługi dyrektora, pedagogów i mło-
dzieży GM3 w pielęgnowaniu w pamięci 
mieszkańców miasta wydarzeń historycz-
nych.  Za upowszechnianie bohaterskich 
czynów Wojska Polskiego, za kształtowa-

nie etosu obrońców Ojczyzny, za wzbu-
dzanie czci, za odwagę, ofiarność i wier-
ność Narodowi Polskiemu Zarząd Oddziału 
Związku Inwalidów Wojennych RP w Miń-
sku Mazowieckim uhonorował Sztandar 
Gimnazjum Miejskiego nr 3 złotym krzy-
żem za zasługi dla Związku Inwalidów Wo-
jennych RP. Medal został umieszczony na 
sztandarze szkoły.  
 Kolejna rocznica obchodów 
wybuchu Powstania Styczniowego była 
okazją do zadumy nad zbiorowym obo-
wiązkiem wobec Ojczyzny. Licznie zgro-
madzeni  w auli gimnazjum uczestnicy 
uroczystości godnie oddali hołd tym, któ-
rzy poświęcili  życie w walce o wolną Pol-
skę dawno temu.
                                                                                                               

Beata Wójcicka
fot.   UM

W hołdzie powstańcom styczniowym

Z ŻYCIA MIASTA

 - Powoli staje się tradycją, że co 
3 lata nasze Stowarzyszenie wydaje pły-
tę „MZM”. Chcielibyśmy, by wszyscy mie-
li świadomość, że te płyty to wyjątkowy 
materiał promocyjny naszego miasta. Przy 
okazji wydawania kolejnych krążków stara-
my się podkreślać, że dotychczasowa twór-
czość muzyków nie zawsze jest rejestrowa-
na i archiwizowana, przez co ma charakter 
ulotny. Prowadzi to do bezpowrotnej utraty 
muzycznych dokonań zespołów młodzieżo-
wych, które stanowią istotny element kul-
turalnego pejzażu miasta – dodaje Agniesz-
ka Kaźmierczak, rzecznik Stowarzyszenia 
„NIK”.

Stowarzyszenie „NIK”
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Gwiazdka pod palmami
 Koniec grudnia upłynął nam  
w nastroju bożonarodzeniowym, a zara-
zem egzotycznym. Co się jada w wigilijny 
wieczór na przykład w... Wenezueli? Czy 
jest tam szopka? A choinki? I co się na nich 
wiesza? Dziecięca pomysłowość w zada-
waniu pytań i ciekawość świata nie znają 
granic, a tym razem można było uzyskać 
wiele bardzo ciekawych odpowiedzi!  
I to od osoby świetnie poinformowanej: 
Efraula Gonzaleza, gościa z Wenezueli. 
Warsztat międzykulturowy Fundacji Roz-
woju Międzykulturowego EBU „Gwiazdka 
w Wenezueli” organizowany 28 grudnia 
okazał się wesołym spotkaniem z kara-
ibskimi tradycjami bożonarodzeniowymi. 
Były tańce, wspólne śpiewanie i zabawy, 
własnoręczne robienie kolorowych szopek 
pod palmami i przygotowywanie smako-
witych hallacas, tradycyjnej wenezuel-
skiej potrawy świątecznej. 

 Okazji do wielu przemyśleń do-
starczyło spotkanie autorskie z Kirą Gał-
czyńską, które odbyło  się 9 stycznia. 
Najnowsza książka autorki, zatytułowana 
„Jeszcze nie wieczór”, stała się punktem 
wyjścia dla rozmowy na tematy uniwer-
salne. Córka Konstantego Ildefonsa i Na-
talii Gałczyńskich, emanująca spokojem 
i optymizmem, ciepłem i poczuciem hu-
moru, nierzadko autoironicznym, pięk-
nie mówiła o tym, co naprawdę ważne, 
podkreślała rolę, jaką w naszym życiu 
pełni pamięć i to, jak bardzo warto pytać  
o przeszłość, póki nie jest za późno.  
O tym, jak silnie jej słowa trafiły do 
uczestników, najlepiej świadczy długa 
kolejka po autografy, jaka ustawiła się po 
zakończeniu rozmowy. „Jeszcze nie wie-
czór” jest powieścią z kluczem, co sta-
nowi nowość w dotychczasowym dorobku 
pisarki znanej przede wszystkim jako au-
torka znakomitych biografii rodziców.

Spotkanie z Kirą Gałczyńską 
– ciepłe, refleksyjne, wyjątkowe
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Publicznej
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej

KULTURA

Gramy z WOŚP!
 W niedzielę, 12 stycznia, wzię-
liśmy udział w Wielkiej Orkiestrze Świą-
tecznej Pomocy. W Oddziale dla Dzieci 
panował ruch i gwar – najmłodsi czytel-
nicy świetnie się tu bawili na koreańskich 
warsztatach wydawnictwa Kwiaty Orientu 
i pracowni Peppo. Kultura koreańska uka-
zana została w sposób tyleż przystępny, 
co atrakcyjny! Rozbrzmiewała współcze-
sna muzyka orientalna, najmłodsi mo-
gli zaprzyjaźnić się z kotami z powieści 
„Szkoła kotów”, ochoczo malowali buzie, 
z zapałem grali na bębnach, uczyli się 
jeść pałeczkami i wycinali fantastyczne 
koty. W bibliotece swój punkt spotkań 
mieli także wolontariusze WOŚP, a ratow-
nicy pokazywali, jak udzielać pierwszej 
pomocy – uczyli się i mali, i duzi.

Żywiołowa podróż na 
Cabo Verde
 16 stycznia mocno sypnęło śnie-
giem, ale u nas panowała atmosfera pla-
żowa. Perspektywa wyprawy na Wyspy 
Zielonego Przylądka w środku zimy oka-
zała się dla czytelników bardzo kuszą-
ca. Wielu gości przyciągnęło spotkanie  
z autorką przewodnika po tym bajecznie 
pięknym zakątku – Elżbietą Sieradziń-
ską, dyrektor MBP, podróżniczką i liderką 
grupy CostaNova (jej członkowie zadbali  
o akcenty muzyczne – niespodzianki).  
Obfitość wspomnień, opowieści i aneg-
dot, film o Cesarii Evorze, oglądanie 
zdjęć na bieżąco komentowanych przez 
autorkę sprawiły, że spotkanie było barw-
ne i spontaniczne – podobnie jak jego bo-
haterka! Książka „Wyspy Zielonego Przy-

lądka” to znacznie więcej niż przewodnik 
– jest potoczystą opowieścią o fascynują-
cych miejscach i gościnnych Kabowerdyj-
czykach, dla których muzyka jest esencją 
życia.

Już wkrótce ...
Nie lada gratka czeka wielbicieli aktor-
skiego talentu Janusza Gajosa! Spotkanie 
ze znakomitym aktorem i Elżbietą Ba-
niewicz, autorką jego wydanej niedaw-
no biografii „Gajos”, odbędzie się już  
w lutym.

Rusza konkurs dla dzieci NARYSUJ I NA-
ZWIJ NASZĄ PANDĘ – chętni mogą wybrać 
imię i stworzyć portret pandy, która od 
lat widnieje w naszym logo. Szczegó-
ły konkursu dostępne są w Oddziale dla 
Dzieci.

Zapraszamy przedszkola i klasy I-III szkół 
podstawowych na „100 urodziny Tove 
Jansson, autorki Muminków” – zajęcia 
tematyczne poświęcone pisarce i boha-
terom jej baśniowego świata. Prosimy  
o wcześniejszy kontakt telefoniczny z Od-
działem dla Dzieci (tel. 25 740 50 87).

Ferie w bibliotece to całe mnóstwo nie-
spodzianek i atrakcji dla najmłodszych. 
W dniach 15-28 lutego odbędą się m.in. 
zajęcia z gośćmi z Portugalii i Hiszpanii, 
pokazy filmów w naszej Kinotece, wystę-
py teatrzyku i Bal w Dolinie Muminków. 
Serdecznie zapraszamy!

Miejska Biblioteka Publiczna
fot. arch. MBP



10 MIM styczeń 2014www.minsk-maz.pl

KULTURA

Muzeum Ziemi Mińskiej 
MZM w nowym roku

Kadry z Majorki
Kolejny rok swej działalności Muzeum 
Ziemi Mińskiej otworzyło wystawą pod 
tytułem „Śladami Chopina na Majorce”. 
Stanowi ona, by tak rzec, ukłon w stronę 
hobbystycznych pasji mińszczan. Autorką 
prezentowanych w willi hrabiny Łubień-
skiej fotosów jest Joanna Nowik – nauczy-
cielka z Miejskiej Szkoły Artystycznej, 
która wyprawiła się na tę piękną hiszpań-
ską wyspę w poszukiwaniu echa pobytu 
Fryderyka Chopina. Pamięć o zimowych 
miesiącach na przełomie lat 1838 – 39, 
spędzonych w nadmorskim mieście Val-
ldemosa przez wielkiego kompozytora u 
boku George Sand i jej dzieci, wciąż jest 
tam żywa. A nawet – jak można przeczy-
tać w licznych artykułach – uległa daleko 
idącej mitologizacji.
 Chopin i Sand udali się na Po-
łudnie, by uciec od dusznego zgiełku 
Paryża, ale przede wszystkim z powodu 
wątłego zdrowia syna zrewoltowanej pi-
sarki – Maurycego. Początkowo idylliczna 
podróż, szybko przerodziła się w udrę-
kę, gdy okazało się, że wilgotny klimat 
nie służy choremu na gruźlicę artyście. 
Spartańskie warunki w dawnym klaszto-
rze kartuzów, gdzie Sand i Chopin wynaj-
mowali zakonne cele, oraz coraz większa 
niechęć wyspiarzy do nich – w dzieci Sand 
rzucano nawet kamieniami – przysporzyły 
im jeszcze dodatkowych cierpień.
 Mimo to, jak Sand wyznawała 
w jednym z listów, ich wzajemna więź 
pogłębiła się, a stan Maurycego znacznie 
się poprawił. Czas zaś wygładził kanty, 
wyzłocił wspomnienia i okrył cały epizod 
welonem baśniowości. Taki klimat ema-
nuje ze zdjęć Joanny Nowik.

Ekspozycja została zainaugurowana wer-
nisażem, który odbył się 12 stycznia. 
Złożył się nań koncert utworów Chopina 
oraz fragmenty listów jego i do niego z 
różnych okresów, nie tylko, a nawet nie 
głównie, z Valldemosy. Całość wykonali 
uczniowie MSA we współpracy z kolega-
mi i koleżankami ze Społecznej Szkoły 
Muzycznej w Wesołej. Wśród wielu mniej 
i bardziej znanych epistoł przeczytano 
m.in. tę, w której kompozytor sławi uroki 
hiszpańskiej wyspy. Impreza przyciągnęła 
istny tłum słuchaczy podziwiających ta-
lent muzyczny i recytatorski początkują-
cych artystów.
 Po miesiącu (09.02.2014 godz. 
16.00) wystawę zamknie kolejny koncert 
– tym razem bardziej w tonacjach roman-
tyczno-walentynkowych.

A skoro przy zapowiedziach…
… zarysujmy w kilku zdaniach, co w MZM 
będzie się działo w najbliższym półroczu. 
Oczywiście przede wszystkim będą to 
imprezy cykliczne, już utrwalone w ka-
lendarzu kulturalnym Mińska. Czeka nas 
kolejny Dzień Katyński – tym razem przy-
gotowywany przez uczniów z Gimnazjum 
Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II. Obcho-
dzić będziemy też święto 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich (współorganizowane z Towa-
rzystwem Pamięci 7 PUL), podczas któ-
rego zostanie odsłonięta reszta popiersi 
dowódców. A bliżej Wielkanocy kolejna 
edycja targu świątecznego - Stragan Sen-
domierski. Marzec przywita nas wystawą 
malarstwa Małgorzaty Lucyny Kłoszew-
skiej zorganizowaną w ramach projektu 
„Malarze mińscy”.
 Nie zawiodą się miłośnicy noc-
nego obcowania z kulturą – wspólnie  

z Miejską Biblioteką Publiczną i Miejskim 
Domem Kultury MZM zorganizuje kolejną 
Noc Muzeów. Jeśli zaś idzie o wystawy, 
to w planach jest kolejna edycja Dzi-
kiej Przyrody Świata, czyli pokonkursowy 
pokaz najlepszych fotografii natury, od 
trzech lat prezentowany w Mińsku, jako 
jednym z dwunastu miast w Polsce przez 
agencję Zegart.
 W końcówce półrocza rarytasy 
czekają miłośników białej broni. Będzie 
to widowiskowy turniej Jana z Gościań-
czyc, organizowany wspólnie z  Bractwem 
Rycerskim Ziemi Mińskiej,  a także praw-
dziwy hit: ekspozycja świetnie wykona-
nych replik polskiego uzbrojenia z połowy 
XVI oraz XVII i XVIII wieku.
 Rok 2014 to też rok kilku okrą-
głych rocznic, ważnych dla historii nasze-
go kraju: Okrągły Stół, wybory z 4 czerw-
ca, Powstanie Warszawskie czy wybuch II 
Wojny Światowej. Lecz także setna rocz-
nica polskiego czynu niepodległościowego 
związanego z I Wojną Światową.
 Część z tych rocznic zostanie 
uczczona przez MZM w pierwszym pół-
roczu. Szerzej będziemy o nich pisać  
w naszej rubryce.

Marcin Królik 
fot. z arch. MZM

Wydawniczo
Właśnie z okazji czynu niepodległościo-
wego ukaże się kolejny numer „Mińskich 
Zeszytów Muzealnych” poświęcony temu 
zagadnieniu na terenie ziemi mińskiej. 
W tym miejscu warto przypomnieć, że 
MZM już teraz może pochwalić się prężną 
działalnością wydawniczą, oto wybrane 
tytuły:
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Z IMPREZ MDK
Kobieta 
optymistyczna
 Zaraźliwym śmiechem i dy-
stansem do siebie Krystyna Janda wy-
znaczyła kierunek całemu koncertowi 
w niedzielny wieczór, 12 stycznia. Sala 
kameralna Miejskiego Domu Kultury  
z trudem pomieściła tego dnia wszyst-
kich wielbicieli talentu wybitnej  
aktorki.  

 Najsłynniejsze przeboje ze 
spektakli: „Biała Bluzka”, „Marlena”  
i „Kobieta zawiedziona” w interpreta-
cji  Krystyny Jandy złożyły się na wy-
jątkowy spektakl muzyczny „Piosenki 
z teatru”. Zabawnymi komentarzami 
i wspomnieniami artystka opatrywała 
piosenki Agnieszki Osieckiej, Jeremiego 
Przybory i Wojciecha Młynarskiego. Na 
spektakl „Kobieta zawiedziona” na przy-
kład psychologowie wysyłali swoje grupy 
terapeutyczne i prosili przed spektaklem  
o położenie nacisku na wybrany pro-
blem. Sama aktorka była zapraszana 
do programów radiowych jako ekspert  
w sprawach relacji damsko-męskich. 
Wojciech Młynarski napisał dla niej tłu-
maczenie tekstu piosenki Marleny Die-
trich. Zrobił to w dwadzieścia minut, ale 
prosił, aby wszystkim mówiła, że praco-
wał nad tym 2 miesiące. Te i wiele innych 
historii Krystyna Janda ciekawie wpla-
tała między piosenki. Na scenie towa-
rzyszyli jej wspaniali muzycy Wojciech 
Borkowski – fortepian, Andrzej Łukasik 
– kontrabas, Marek Wroński – skrzypce, 
Adam Lewandowski – perkusja.

 Fenomenalna aktorka teatral-
na i filmowa, reżyserka, autorka ksią-
żek i felietonów mińskiej publiczności 
zaprezentowała się w optymistycznej 
odsłonie. Emocjonalne interpretacje 
„Wariatki tańczącej”, „Na zakręcie”, 
„Mojego blond maleństwa” i wielu in-
nych utworów, które na stałe wpisały 
się w kanon przebojów polskiej piosen-
ki zachwyciły publiczność. Po niespełna 
półtorej godzinnym koncercie pozostał 
miły niedosyt.

Walny-teatr – inny od wszystkich, te-
atr-zjawisko, wydarzenie teatralne, 
happening.    W tym teatrze jest miej-
sce na mądrego widza, na indywidual-
ną interpretację, na odczytanie znaku 
przedstawionego ruchem przedmiotów 
wykonanych z drewna, muszelek, ka-
myków, szkła, sznurka… z szarego pa-
pieru… 

  „Śmieszność życia, często eks-
ponowana w lalce, nabiera odmiennego 
kontekstu  w  perspektywie nadziei... 

Głupiec z bożej łaski dywaguje z lalką 
nad wcielonym Słowem: dobry pasterz 
szuka zagubionej owcy aż znajdzie, lecz 
kto pójdzie szukać zagubionego paste-
rza…”
 „Misterium” – spektakl o cudzie 
narodzin: z bezpłodnej Elżbiety, z niepo-
kalanej Maryi – pozostawił widzów w za-
dumie, w niedopowiedzeniu wyciosanym  
z prostych pytań  o sprawy nieproste…  
w świątecznym nastroju wyczekiwania na 
ciąg dalszy…
     
   (Na podst. materiałów autorskich opr. M.S.)

 „Misterium” – spektakl o cudzie narodzin



13MIM styczeń 2014 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
KULTURA

Schyłek roku kalendarzowego  przyniósł 
urodzaj koncertowy w Miejskiej Szkole 
Artystycznej. Odbyło się mnóstwo audy-
cji poszczególnych klas jak i większych 
wydarzeń artystycznych, podczas któ-
rych uczniowie mogli zaprezentować 
się od najlepszej z możliwych stron. 

 7. 12.2014 to dzień wspania-
łej prezentacji   klasy fletu Pani Beaty 
Kierzkowskiej. Ponieważ liczy ona sobie  
aktualnie 12 uczniów zaprezentowany 
repertuar  wyróżniał się ogromnym  zróż-
nicowaniem  stylistycznym.  Mogliśmy 
usłyszeć utwory zarówno z kanonu muzy-
ki klasycznej, kolędy oraz utwory stricte 
rozrywkowe. Flecistom przy fortepianie 
towarzyszył Pan Jacek Nazarczuk. Zwień-
czeniem koncertu było wspólne wykona-
nie kolędy „Cicha noc” przez wszystkich 
uczestników.  

 Uczniowie byli świetnie przygo-
towani i zrobili bardzo dobre wrażenie na 
przybyłych rodzicach, dziadkach oraz ko-
legach. Rodzice mogli być bardzo dumni 
ze swoich pociech. Po koncercie odbył się 
poczęstunek, pełen słodyczy, uśmiechów, 
rozmów i dobrej przedświątecznej aury.

 10 grudnia w sali numer 216 przy 
Kopernika zaprezentowali się uczniowie 
klasy Pana Mariusza Adamczaka. Młodzi 
pianiści wykonywali utwory od popular-
nych melodii takich jak „Wlazł kotek” 
po  arcydzieła literatury fortepianowej 
( Brahms, Chopin). Podczas audycji wy-
stąpili: uczennice klasy 1- Amelia Jackie-
wicz i Aleksandra Krzemińska , Aleksan-
dra Krupa i Tomasz Tkacz z klasy 2, Agata 
Forys z klasy 3, Magdalena Stochmiał, 
Wiktoria Wróbel i Bogusława Chybicka  
z klasy 4, Anna Bartkiewicz z klasy 5 oraz 
Artur Kłoczewiak. W programie pojawiły 
się również kolędowe nawiązania.
 
 17 grudnia swoje artystyczne 
siły połączyły klasy fortepianu Pani Anny 
Kornackiej, pianiści Pani Joanny Nowik, 
klasa teorii Pani Anny Mazaj oraz perku-
siści z klasy Pani Jagody Jabłonowskiej. 
Sala 216 w szkole przy Kopernika pękała 
w szwach. Młodzi wykonawcy oraz kibicu-
jący im znajomi, przyjaciele oraz rodzina 
zgromadzili się tłumnie w sali 216 przy  
ul. Kopernika. 
 
 W nastroju świątecznym i reflek-
syjnym zostały wykonane kolędy na różne 
składy wokalno- instrumentalne. Każdy  
z artystów nagradzany był gromkimi bra-
wami. Niektórzy uczniowie występowali 

przed tak ogromną publicznością pierw-
szy raz w życiu, ale wszyscy zaprezento-
wali się fantastycznie i opanowali tremę, 
która im towarzyszyła. Po koncercie odbył 
się świąteczny poczęstunek, podczas któ-
rego uczniowie różnych klas instrumen-
talnych mogli zintegrować się ze sobą, 
podzielić się opłatkiem z nauczycielami 
i życzyć sobie Wesołych Świąt. 
 
 Kulminacyjnym momentem  
w życiu koncertowym Miejskiej Szkoły 
Artystycznej jest zawsze Doroczny Kon-
cert Kolęd, który w tym roku odbył się 
21 grudnia, w ostatnią przedświątecz-
ną sobotę. Koncert uświetniły występy 
niezliczonej ilości świetnie przygotowa-
nych, multiinstrumentalnych zespołów, 
Orkiestry Kameralnej, Orkiestry i Chóru 

Szkolnego, Szkolnej Orkiestry Dętej oraz 
solistów. Podczas koncertu zabrzmiały 
chyba wszystkie kolędy, które wraz z ar-
tystami śpiewali ze śpiewników zgroma-
dzeni goście. Wydarzenie to uświetniły 
również występy pedagogów Miejskiej 
Szkoły Artystycznej, którzy z wielką ra-
dością występowali w towarzystwie swo-
ich muzycznych podopiecznych. Koncert 
poprowadził Pan Roman Wachowicz oraz 
Pani Joanna Nowik.  Pozytywne świątecz-
ne nastroje rozbrzmiewały w każdej ko-
lędzie i każdym utworze wykonanym na 
gęsto zapełnionej artystami scenie. 

Jagoda Jabłonowska
fot. z arch. MSA

MSA koncertowo
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W zimowe, niedzielne popołudnie  
19 stycznia roku w Miejskim Domu Kul-
tury pojawili się wraz rodzicami i opie-
kunami uczestnicy przeglądu talentów 
odbywającego się w ramach V Spotkania 
Integracyjnego. Organizatorem impre-
zy, nad którą honorowy patronat objęli: 
pan Marcin Jakubowski - Burmistrz Mia-
sta Mińsk Mazowiecki, pan Antoni Jan 
Tarczyński - Starosta Miński i pan Karol 
Semik - Mazowiecki Kurator Oświaty, 
było Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana 
Pawła II w Mińsku Mazowieckim. 

 W czasie tegorocznej uroczysto-
ści, oprócz niezwykłego dorobku gościa 
honorowego, którym była Orkiestra Dęta 
z Zespołu Szkół w Łajskach, pragnęliśmy 
pokazać dokonania utalentowanych dzie-
ci, zdolnej młodzieży, a także uzdolnio-
nych dorosłych z terenu naszego miasta  
i powiatu.
 Pomysł ten narodził się w czerw-
cu ubiegłego roku, kiedy zorganizowali-
śmy w naszej szkole „Wieczór Talentów” 
dla uczniów o specjalnych potrzebach 
edukacyjnych. Uświadomił on nam 
ogromne zapotrzebowanie na tego rodza-
ju projekty na naszym terenie. Dlatego 
też postanowiliśmy włączyć w nasze spo-
tkanie jak najwięcej lokalnych talentów. 
Zainteresowanie okazało się tak duże, że 
z bólem serca musieliśmy weryfikować 
liczbę uczestników. 
 Mamy świadomość, że dzieci, 
młodzież o specjalnych potrzebach edu-
kacyjnych też są utalentowane i chcą 
swoje zdolności pokazać światu. 
 W atmosferę wieczoru wpro-
wadziła wszystkich Kinga Grabowska 
uczennica III klasy integracyjnej naszego 
gimnazjum, porywając całą publiczność 
energetycznym tańcem, do którego sama 
ułożyła choreografię. 

 Następnie głos zabrała pani wi-
cedyrektor Urszula Ćwiek, która powita-
ła przybyłych gości, przedstawicieli lo-
kalnych władz (Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki pana Marcina Jakubowskiego 
i Starostę Powiatu Mińskiego pana Anto-
niego Jana Tarczyńskiego), dyrektorów 
zaprzyjaźnionych placówek, dziennikarzy 
i przede wszystkim samych uczestników 
„Wieczoru Talentów”. Odczytała również 
list Mazowieckiego Kuratora Oświaty pana 
Karola Semika skierowany do organizato-
rów i gości spotkania. Uroczystość otwo-
rzył pan Starosta Antoni Jan Tarczyński, 
życząc wszystkim niepowtarzalnych wra-
żeń artystycznych.
 Podczas tego niedzielnego wie-
czoru na scenie wystąpiło prawie stu 
uczestników z dziesięciu placówek z po-
wiatu mińskiego i dwóch znajdujących się 
poza naszymi granicami.
  Wystąpiły między innymi przed-
szkolaki z grupy integracyjnej „Sarenki” 
z Przedszkola Miejskiego nr 4 w Miń-
sku Mazowieckim w przedstawieniu pt.  
„W Aniołkowie”. Michał Deneko z Punktu 
Przedszkolnego „Mrówkolandia” w Miń-
sku Mazowieckim wyrecytował wiersz 
Włodzimierza Gajdy pt. „Auto taty”.  
Po prezentacji małego artysty uczniowie 
z Zespołu Szkół w Ignacowie wykonali na 
instrumentach perkusyjnych utwór pt.: 
Somebody I used to know zespołu Goty-
’e. Jako kolejny wystąpił przedstawiciel 
Szkoły Podstawowej w Starogrodzie: Bar-
tłomiej Oskroba z klasy II. Wykonał pio-
senkę „Tup, tup po śniegu”. Następna ar-
tystka - Wiktoria Książek, uczennica klasy 
IV integracyjnej ze Szkoły Podstawowej  
w Rudzienku,  wykonała piosenkę z re-
pertuaru Eleni pt. „Troszeczkę ziemi, 
troszeczkę słońca” przygotowaną pod 
kierunkiem mamy. Michał Mejka, uczeń 
Zespołu Szkół nr 2 w Sulejówku, zapre-
zentował nowoczesny taniec nagrodzony 
gromkimi brawami publiczności. Kolejną 

uczestniczką była uczennica V klasy inte-
gracyjnej SP nr 6 Magdalena Stochmiał, 
która zagrała nam Poloneza Jana Seba-
stiana Bacha. 
 Następnie wystąpił Krzysztof 
Ciółkowski, recytując wiersz Juliana Tu-
wima pt. „Dwa wiatry”, a po nim Maksy-
milian Świętochowski uczeń IV klasy za-
tańczył do utworu Austina Mahone „What 
about love”. Po występach młodych ar-
tystów swoje nieprzeciętne talenty za-
prezentowali dorośli. Na scenie pojawił 
się pan Kamil Zieleniewski z Powiatowe-
go Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Mińsku Mazowieckim i zaśpiewał 
utwór z repertuaru Grzegorza Turnaua 
pt „Między ciszą a ciszą”. Pani Agnieszka  
Makowska, która reprezentowała Stowa-
rzyszenie na rzecz Dzieci i Młodzieży z 
Mózgowym Porażeniem Dziecięcym „Krok 
dalej” w Mińsku Mazowieckim, wykonała 
utwór Andrzeja Kurylewicza pt. „Lalka”. 
Przedstawienie oparte na twórczości Ju-
liana Tuwima pt. „A to Pan zna” wykonali 
artyści z Warsztatów Teatralnych w Klu-
bie Absolwenta Centrum Rehabilitacji, 
Edukacji i Opieki Towarzystwa Przyjaciół 
Dzieci z Helenowa. Pokonali wszystkie 
bariery architektoniczne i z wdziękiem 
bawili publiczność zgromadzoną na wi-
downi.
 Swoistą wisienką na torcie był 
brawurowy występ Orkiestry Dętej z Ze-
społu Szkół w Łajskach. Młodzież wykona-
ła pięć utworów. Przez chwilę mogliśmy 
poczuć klimat karnawału w Rio de Jane-
iro, słuchając rytmów samby wygrywa-
nych na bębnach.
 W trakcie imprezy, w formie 
mini wernisaży, zaprezentowane zostały 
również prace plastyczne utalentowanych 
uczniów: Karoliny Zaremby - uczennicy 
klasy IV Szkoły Podstawowej nr 6, Pawła 
Sulewskiego - ucznia klasy I Gimnazjum 
Miejskiego nr 2, Aleksandra Bodo z Pry-
watnego Przedszkola „Świat odkrywców”, 

V Spotkanie Integracyjne – „Wieczór Talentów”
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          „Hej kolęda, kolęda…” brzmiało 
w mojej szkole  wiele razy w pierwszym 
tygodniu 2014 roku. Jakże się zdziwiłam, 
gdy dobiegały mnie z korytarza słowa 
świątecznej piosenki. Jeszcze bardziej 
się zdumiałam, gdy w środę 8 stycznia do 
klasy wkroczył uroczyście ubrany  ksiądz 
dyrektor Ryszard Woźniak w otoczeniu 
ministrantów i scholanek. Tak, to była 
prawdziwa kolęda! Odmówiliśmy wspól-
nie modlitwę, nawet zachowaliśmy po-
wagę podczas świątecznego okadzania 
sali. Celebrans pobłogosławił nas oraz 
miejsce, by dobrze nam się tu pracowało  
w czasie całego roku. Woń kadzidła przy-
pominała nam jeszcze przez kilka lekcji 
o niecodziennych gościach.

        Z kolei   w czwartkowy wieczór, 
9 stycznia spotkaliśmy się wraz z rodzi-
cami (kto mógł), rodzeństwem lub tylko 
z koleżankami i kolegami. W sali pierw-
szoklasistów dostawiono wiele krzeseł. 
Zabawnie to wyglądało, gdy dorośli sie-
dzieli na niskich krzesełkach wraz z ma-
luchami. Nie to było jednak najważniej-
sze. Pragnęliśmy w tym pięknym czasie 
razem trwać w świątecznym, bożonaro-
dzeniowym nastroju. Salę szczelnie wy-
pełniły dzieciaki, rodzice, dziadkowie, 
księża i nauczyciele. Po krótkim powi-
taniu wychowawczyni klasy IV (pani Ewy 
Majewskiej) repertuar kolęd nasuwał się 
sam. Nikt niczego nie narzucał. 

 Po zaśpiewaniu „Przybieżeli do 
Betlejem”, następne intonowali sami 
zebrani. Pan Daniel Gałązka i jego syn 
Maciek pięknie towarzyszyli nam na in-
strumentach (gitara, bębny). Wzruszy-

łam się, gdy o narodzeniu małego, Bożego 
Dzieciątka, które przyszło na świat wiele 
tysięcy lat temu, grał na akordeonie kla-
sowy kolega Maksymilian Matasek.
          

 Po wspólnym kolędowaniu praw-
dziwą niespodziankę przygotowali rodzi-
ce. Przedstawili zebranym, dotąd ściśle 
utrzymywane w tajemnicy, „nietypowe” 
jasełka. Oprócz Maryi, Józefa, Jezuska 
– na klasową scenę wkroczyli burmistrz, 
murarz, pielęgniarka, nauczycielka i po-
licjant. Z przedstawienia wynikało jasno, 
że anioł objawia wciąż kolejnym pokole-
niom narodzenie Chrystusa. Szczególnie 
zadziwiały efekty specjalne: gra świateł, 
dźwięki rodem z piekła, no i pomysłowe 
stroje. Aktorom dziękowaliśmy na stoją-
co, brawami. Występ zakończyła jedna  
z mam, pani Anna Niemczak, która zapro-
siła nas na poczęstunek i wspólne spotka-
nie za rok. To już od kilku lat jest trady-
cją mojej szkoły.

Oliwia Grzyb, 
uczennica klasy IV 

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

Sylwestra Kwaśniewskiego z Zespołu Szkół 
nr 2 w Sulejówku, Rafała Rucińskiego  
z III klasy gimnazjum z Zespołu Szkół  
w Ignacowie oraz pani Agnieszki Dusz-
czyk i pani Anny Czajki z Powiatowego 
Środowiskowego Domu Samopomocy  
w Mińsku Mazowieckim. 
 Na zakończenie V Spotkania 
Integracyjnego przedstawiciele publicz-
ności wylosowali z czarodziejskiej kuli 
karteczki z nazwiskami dwóch uczestni-
ków, którzy wystąpią na uroczystej gali 
II Przeglądu Mińskich Talentów organizo-
wanym wkrótce przez nasze gimnazjum. 
Szczęście uśmiechnęło się do Magdaleny 
Stochmiał i Pawła Sulewskiego. Gratulu-
jemy.
 Organizacja naszego przedsię-
wzięcia nie byłby możliwa, gdyby nie 
darczyńcy. Dzięki ich ofiarności nasi go-
ście mogli delektować się domowymi cia-
stami w bufeciku, a uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i drobne upomin-
ki. Bardzo dziękujemy Państwu Marioli 
i Pawłowi Jaworowskim z Mazowieckiej 
Korporacji Finansowej spółka z o.o., 
którzy wsparli nas już kolejny raz oraz 
Państwu Agnieszce i Piotrowi Piotrkowi-
czom, Jolancie i Maciejowi Twardowskim 
z firmy Cart Poland, a także Marzannie 
i Tomaszowi Cudnym oraz Renacie i Ma-
riuszowi Parolom. Bez waszego wsparcia 
wspólna zabawa byłaby niemożliwa.
 Cieszymy się, że coraz wyraź-
niej udaje nam się przekonywać lokalną 
społeczność i władze samorządowe do 
zasadności idei integracji. Obiecujemy, 
że w naszej szkole i w naszych sercach 
dzieci o specjalnych potrzebach eduka-
cyjnych będą miały zawsze swoje ważne 
miejsce.

Iwona Reszelska-Maćkowiak, 
Marzena Borucka

nauczycielki wspomagające 
w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II 

w Mińsku Mazowieckim

Radosne kolędowanie 
u Mińskich Salezjanów
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Po przerwie świąteczno-noworocznej nasi 
mińscy pływacy wrócili do rywalizacji 
sportowej. W dniu 12 stycznia na basenie 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji od-
była się2 runda IV Grand Prix Mińska Ma-
zowieckiego w pływaniu.  Na starcie sta-
nęło 170 zawodników reprezentujących 
kluby Orki Ostrów Mazowiecka, Ósemka 
Siedlce, Delfin Garwolin, MTS Zambrów, 
MG Sports, UKS Wilanowia, zawodnicy 
niezrzeszeni  i oczywiście KS Barakuda 
Mińsk Mazowiecki.

 Przerwa świąteczna nie wpłynę-
ła na poziom sportowy zawodników, ry-
walizacja przebiegała na wysokim pozio-
mie, czego wynikiem było wiele rekordów 
życiowych uzyskiwanych przez zawodni-
ków. Bardzo dobrze wypadli nasi pływacy 
zajmując drugie miejsce w klasyfikacji 
medalowej za klubem z Orka Ostrów Ma-
zowiecka.
 Na wynik ten złożyły się miejsca 
na podium zdobyte przez naszych zawod-
ników:
W kategorii I (2004 – 2006):
Milena Bakuła - 1 miejsce na 25 m stylem 
grzbietowym, 2 miejsce na 50 m stylem 
dowolnym i 3 miejsce na 25 m stylem do-
wolnym;
Maja Nowicka - 3 miejsce na 25 m stylem 
grzbietowym.
W kategorii II (2001 – 2003):
Aleksandra Radomińska - 1 miejsce na 50 m 
stylem dowolnym i grzbietowym 
i 2 miejsce na 100 m stylem zmiennym;
Radosław Marczak  - 1 miejsce na 100 m 
stylem dowolnym i 50 m  stylem motylko-
wym, 2 miejsce na 100 m stylem zmiennym;
Michał Tarczyński - 2 miejsce na 50 m  
stylem klasycznym;
Wiktoria Wójcik - 2 miejsce na 50 m  sty-
lem klasycznym;

Michalina Ulicka - 2 miejsce na 100 m  
stylem dowolnym i 3 miejsce na 50 m sty-
lem motylkowym;
Piotr Łuszczyk - 2 miejsce na 50 m  stylem 
motylkowym i 3 miejsce na 50 m stylem 
klasycznym i 100 m stylem zmiennym.
W kategorii III (1998 – 2000):
Martyna Bakuła - 3 miejsce na 100 m sty-
lem dowolnym;
Mikołaj Komorek - 3 miejsce na 50 m sty-
lem grzbietowym;
Natalia Kuć - 2 miejsce na 100 m stylem 
dowolnym i 3 miejsce na 50 m stylem mo-
tylkowym;
Arkadiusz Marczak - 1 miejsce na 200 m 
stylem dowolnym;
Sylwia Stupnicka - 1 miejsce na 100 m 
stylem dowolnym i 2 miejsce na 50 m  
stylem grzbietowym i 100 m stylem 
zmiennym;

IV Grand Prix Mińska Mazowieckiego 
w pływaniu – 2 runda

Karol Wydra - 2 miejsce na 200 m stylem 
dowolnym.
 Bardzo dobrze zaprezentowały 
się sztafety zajmując we wszystkich wy-
ścigach miejsca na podium.
 Na wyróżnienie zasługują Alek-
sandra Radomińska i Radosław Marczak, 
którzy zostali zwycięzcami w kategorii 
najlepszy zawodnik i zawodniczka w ka-
tegorii II. Kolejna 3 runda Grand Prix Miń-
ska Mazowieckiego odbędzie się 16 marca 
2014 roku.

MOSiR Mińsk Mazowiecki
fot. z arch. MOSiR
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Późne początki prawdziwej zimy, a na 
mińskim basenie prawdziwie gorąca  
atmosfera za sprawą Maratonu Aqua  
Aerobiku. 
 
19 stycznia prawie pięćdziesięciu chęt-
nych przystąpiło do dwugodzinnej, wspól-
nej zabawy. Wśród uczestników prze-
ważała płeć piękna, wśród której nie 
zabrakło przysłowiowych „rodzynków” 
w liczbie 3. Maraton podzielony był na 4 
bloki tematyczne – Aqua Fun, Aqua Relax, 
Aqua Duet i Aqua Zumba, a każdą z tych 
części prowadzili pojedynczo lub wspól-

nie wykwalifikowani instruktorzy (Mar-
lena Kamińska, Dominika Budzikur oraz 
Ewelina Kaska-Łobodowska). W trakcie 
imprezy, przy dźwiękach energetycznej 
muzyki i przy użyciu przyrządów do gim-
nastyki wodnej spalono całą masę kalorii. 
Do tej korzyści dołączyły nagrody, przygo-
towane w takiej ilości, iż każdy z uczest-
ników wyszedł obdarowany upominkiem 
lub gadżetem przygotowanym przez or-
ganizatorów. Bogactwo nagród było nie-
samowite - poprzez sanki, książki, sprzęt 
gimnastyczny, karnety na basen, aż po ka-
lendarze, bidony, gadżety reklamowe czy 

scrabble. Dodatkowo ZDROFIT ufundował 
karnety na aqua aerobik. Po grudniowym, 
Mikołajkowym Maratonie Fitness jest to 
kolejny sukces, a koncepcja organizo-
wania tego typu przedsięwzięć będzie 
się rozwijać. Mamy nadzieję już wkrótce 
zaproponować Państwu kolejny Maraton,  
a tymczasem zachęcamy do zapoznania 
się z feryjną oferta MOSiR Mińsk Mazo-
wiecki – szczegóły już wkrótce na 

www.mosir.org.pl.

MOSiR Mińsk Mazowiecki
fot. z arch. MOSiR

Maraton Aqua Aerobiku
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Brydż sportowy 
 W trwającej od października 2013 roku rywalizacji sportowej w ramach II ligi w brydżu sportowym, w trakcie do-
tychczas rozegranych w Mierkach k/Olsztynka 3 dwudniowych zjazdów, drużyna Mińskiej „Mazovii” po 15 meczach zajmuje 
wysokie, trzecie miejsce wśród 16 zespołów.

 Wynik ten po zakończeniu pierwszego etapu rozgrywek i rozegraniu 15 spotkań ze wszystkimi rywalami umożliwia naszym 
brydżystom wraz z pozostałymi drużynami z miejsc 1-6 walkę o pierwsze miejsce w rozgrywkach premiowane awansem do I ligi. 

 Brydżyści „Mazovii” zwyciężyli w 10 spotkaniach z ekipami: Spójnią Warszawa, Masovia Płock, Vęgoria Węgorzewo, Het-
man Białystok, Geosta Olsztyn, Enigma Mińsk (Białoruś), Spójnia Gdańsk, Lazaron Białystok, Alfa Compensa Gdynia oraz Wimpel 
Gdańsk,  doznając też 5 porażek  z drużynami K2 Raszyn, Kosmeteria Żukowo, SDK Tczew, ETB Prim Ełk oraz K2 Oldersi Raszyn. 
 
 W wyniku zmian regulaminowych w zakresie ustalania wyników meczy od bieżącego sezonu w danym meczu obie rywali-
zujące drużyny uzyskują w sumie 20 pkt, a punktowa ocena każdego rozdania ustala wynik do dwóch miejsc po przecinku. Zmiany 
te wprowadzone w światowych rozgrywkach drużyn w 2013 r. przyczyniają się do bardziej ostrej rywalizacji, w której liczy się 
każda dodatkowa lewa, wywalczona przez daną parę brydżową, preferują wyższy poziom wyszkolenia zawodników, niż było to  
w dotychczasowym systemie punktowym. 
 
 W drużynie „Mazovii” występują: Krzysztof Kulka, Krzysztof Roguski, Andrzej Ogłoblin, Cezary Przasnek, Jan Nadaj, Maciej 
Modrzejewski, Andrzej Potyński, Zbigniew Szostak, Władysław Izdebski, Jerzy Orzeł, Tadeusz Kościesza, Andrzej Osiński, Kazimierz 
Samoder.
 Kolejny zjazd brydżystów na przełomie stycznia i lutego, w trakcie którego drużyna Mazovii rozegra kolejnych 5 spotkań, 
wyłoni cztery drużyny, które będą walczyły systemem Play – Off o awans do pierwszej ligi. Mamy nadzieję, iż wśród tej czwórki 
będą nasi brydżyści reprezentujący barwy „Mazovii”. 
        Krzysztof Roguski 
       Kapitan Drużyny Brydża Sportowego MKS „Mazovia”

fot. z arch.  MKS „Mazovia”

Aktualna tabela wyników przedstawia się następująco: 

Miejsce    Drużyna                      VP
1.              K2 Raszyn                      214.20
2.              KOSMETERIA Żukowo         194.68
3.              MKS MAZOVIA Mińsk Maz.        192.41
4.              SPÓJNIA-ALK Warszawa        176.03
5.              SDK Tczew                     173.83
6.              MASOVIA Płock                     173.48
7.              VĘGORIA WCK Węgorzewo     171.03
8.              HETMAN Białystok       164.69
9.              GEOSTA Olsztyn        158.14
10.            ETB PRIM Ełk                      151.86
11.            K2 OLDERSI Raszyn        150.86
12.            ENIGMA Mińsk (Białoruś)       116.94
13.            SPÓJNIA Gdańsk        105.09
14.            LAZARON Białystok          93.41
15.            ALFA-COMPENSA Gdynia         82.14
16.            WIMPEL Gdańsk          63.62 
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W dniu 18 stycznia w Mińsku Mazowiec-
kim odbyły się długo oczekiwane przez 
fanów sportów walki zawody sportowe 
„II Mistrzostwa Polski Sztuk Walk” pod 
federacją WFMC. Organizatorem tego 
wydarzenia był Kamil Chłopik wraz z za-
wodnikami  klubu Walhalla Fight Club, 
którego jest trenerem i właścicielem. 
Była to już trzecia impreza w Mińsku 
organizowana przez KS Walhalla. 

 Na turniej przybyło prawie 200 
zawodników z 24 klubów z całej Polski 
m.in. z Wejherowa, Gorzowa Wielkopol-
skiego czy Świdnicy. Zawodnicy rywali-
zowali ze sobą na 3 planszach oraz ringu 
w 6 konkurencjach – walki semi-contact, 
light-contact oraz full-contact, a także 
formy przy muzyce, formy z bronią oraz 
układy stylowe. Impreza była dużą moż-
liwością na wymianę doświadczeń oraz 
poglądów pomiędzy zawodnikami i tre-
nerami różnych sztuk i sportów walki ta-
kich jak Karate, Kickboxing, Muay Thai, 
Taekwon-do, Tang Soo Do, Wu shu oraz 
Kung-Fu. 
 Mińsk Mazowiecki reprezen-
towały 2 kluby KS. Wega – Agnieszka 
Abramowska IV m-ce light –contact oraz 
Michał Kuźma II m-ce light-contact oraz 
gospodarze imprezy Walhalla TEAM klasy-
fikując się na 3 miejscu w Polsce. Mińscy 
Kickboxerzy zajęli następujące miejsca: 
– Mirosław Urbański I m-ce (Full-contact 
senior – 90 kg), Radosław Sitnicki I m-ce 
(Full-contact senior +90 kg), Kamil Rokic-
ki – II m-ce (Full-contact senior -85 kg), 
Piotr Bielak – II-m-ce (Full-contact junior 
-80kg), Piotr Główka (junior),  
– I m-ce (light – contact -65 kg), III m-ce 
(semi-contact - 65kg), III m-ce (semi con-
tact -70 kg), Mateusz Główka (senior), 
– I m-ce (light contact -80 kg), II m-ce 
(semi-contact -80kg), III m-ce (semi-con-
tact +80kg), Adrian Cencora II m-ce (light 
– contact -60kg), Natalia Kowalczyk (ju-
nior) I m-ce (light-contact -60kg), I m-ce 
(junior OPEN), Konrad Walecki (senior) II 
m-ce (semi-contact -90 kg), II m-ce (se-
mi-contact +90 kg), III m-ce (light contact 
-90kg), Agnieszka Wąsak III m-ce (light-
contact senior -60 kg).
 Chcielibyśmy również szcze-
gólnie podziękować sponsorom imprezy 
– Miastu Mińsk Mazowiecki, Gminie Mińsk 
Mazowiecki, Gimnazjum Miejskiemu nr 3  
w  Mińsku Mazowieckim,  firmie Majster-
pol, Fast Travels – firmie przewozowej, 
Studium Języków Obcych, Stadninie Koni – 
Wielgosówka, Elitmat – firmie edukacyjno-
wydawniczej, Astra-Video, MOSiR Mińsk 
Mazowiecki, Konradowi Winieckiemu oraz 
agencji fotograficznej Nasze-ślubne.
 Podsumowując zawody, trener 
Kamil Chłopik powiedział: „Przygotowań 
do zawodów było bardzo dużo, poczyna-
jąc od sponsorów, a kończąc na przywi-

„II Mistrzostwa Polski Sztuk Walk”

taniu znakomitych zawodników podczas 
turnieju. Tradycyjnie w dniu imprezy 
wspomagali mnie zawodnicy z klubu oraz 
przyjaciele i rodzina. Ale najbardziej cie-
szę się z moich zawodników, którzy poka-
zali wspaniałą formę i ducha walki co jest 
efektem wielu  godzin treningu”.

 Wszystkich sympatyków sportów 
walki zapraszamy na treningi do Walhalla 
GYM na zajęcia kickboxingu – K1, boksu 
oraz rekreacji Fit-Kick, wszelkie informa-
cje na stronie www.walhallafc.za.pl.

Kamil Chłopik
fot. z arch.  WFC
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Lista Partnerów, którzy przystąpili do Programu „Rodzinny Mińsk” i wspólnie 

Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA MIARY % ZNIŻKI UWAGI

1 Przedszkole Prywatne 
„KRASNOLUDEK”

ul. Nadrzeczna 4/2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-714-327

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

50% zniżki Zniżka obliczana jest 
 od kwoty 350 zł 

2 Przedszkole Prywatne 
„KRASNALEK”

ul. Paderewskiego 8 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-714-327 
(25)759-10-56

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

50% zniżki Zniżka obliczana jest 
 od kwoty 350 zł 

3 Przedszkole Prywatne 
„MINI RAJ”

ul. Warszawskie Przedmieście 32 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
602-471-741

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

100% zniżki Zniżka dotyczy trzeciego  
i kolejnych dzieci 

4 Apteka ul. Konstytucji 3 Maja 2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-62-05

zakup leków 10% zniżki

5 „Szkoła Pływania 
Delfin”

ul. Wyszyńskiego 56 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
530-777-537

www.delfin-club.pl

rekreacja  
– nauka  
i doskonalenie 
pływania

opłata miesięczna 20% zniżki Zniżka obowiązuje przy 
zapisie minimum dwóch 
członków rodziny  
wielodzietnej

6 Gabinet Lekarski 
lek.med. Halina Pajk 
lek.med. Anna Pajk 
lek.med. Krzysztof 
Pajk

ul. Kazikowskiego 42 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-48-89 
602-330-616

usługa  
medyczna

wizyta lekarska +

badanie USG

50% zniżki Zniżka przysługuje  
wszystkim członkom  
rodziny wielodzietnej

7 Euro – School Szkoła 
Języków Obcych

ul. Piękna 7A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)759-69-69

www.euroschool.edu.pl 
www.facebook.com/euroschool.
edu

1. Kursy języka 
angielskiego

2.Pozostałe 
kursy

opłata miesięczna

 
opłata miesięczna

1. 
25%zniżki – pierwsza osoba 
50% zniżki – druga osoba 
75% zniżki - trzecia osoba 
2. 
20% zniżki dla każdego członka 
rodziny wielodzietnej

8 Przedszkole Prywatne 
Montessori  
„DELFINEK”

ul. Świętokrzyska 23 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
662-955-685

usługa  
oświatowa 

czesne 25% zniżki

9 Poradnia Stomatolo-
giczna „STOMAX” 
lek. stom. Ewa Gusiew 
lek. stom. Małgorzata 
Kucharska

ul. Cicha 2 lok. 1 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
601-413-488

usługa  
stomatologiczna

25% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów mlecznych 
10% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów stałych 
50% zniżki - usuwanie zębów  
mlecznych 
25% zniżki - profilaktyka  
(lakowanie) 
100% zniżki - przeglądy uzębienia

10 Punkt Przedszkolny-
„PUCHATKOWO”

ul. J. Łupińskiego 2A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-27-62

www.przedszkole-puchatkowo.pl 
www.facebook.com/puchatkowo.
przedszkole

usługa  
oświatowa 

czesne 50% zniżki Zniżka obliczana jest  
od kwoty 350 zł

11 Salon Fryzjersko – 
Kosmetyczny 
„FRYZULA”

ul. Gen. Sosnkowskiego 12 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
668-338-580

usługa fryzjerska 15% zniżki -strzyżenie dzieci  
10% zniżki – strzyżenie męskie 
i damskie

12 Prywatna Praktyka 
Lekarska 
Gabinet Ginekologicz-
no – Położniczy 
Małgorzata Szpetnar

ul. Cicha 15 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
503-385-875

usługa  
medyczna

wizyta lekarska 20% zniżki
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Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA MIARY % ZNIŻKI UWAGI

13. AKS „SAMIR” 
Sławomir 
 Ambroszczyk

ul. Warszawska 239 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
602-364-212

www.samir.pl

rekreacja – 
siłownia

10% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 1 miesiąc

15% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 3 miesiące

20% zniżki przy zakupie wejścia 
jednorazowego (1,5h)

Zniżka obliczana jest 
od kwot:
130 zł - cena karnetu 
pełnego na 1 miesiąc,
390 zł - cena karnetu 
pełnego na 3 miesiące,
20 zł – cena wejścia 
jednorazowego (1,5h)

14. Przedszkole 
Niepubliczne  
„MICHAŁEK”

ul. Dąbrówki 41A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
604-515-306

usługa  
oświatowa

całodzienny pobyt 
w przedszkolu wraz 
z wyżywieniem 

i zajęciami dodat-
kowymi

50% zniżki

100% zniżki

Zniżka dotyczy pierw-
szego 
i drugiego dziecka 

Zniżka dotyczy trzeciego 
i kolejnych dzieci

15. Gabinet  
Stomatologiczny 
Stanisława Miłkowska

ul. Florencja 8a 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25) 758-36-59

usługa  
stomatologiczna

50% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów (plomba) 
50% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów (kanałowe) 
25% zniżki – ekstrakcja zęba 
25% zniżki – badanie jamy ustnej  
i inne zabiegi

16. PERSS

T. Zybała,  
E. Drabarek Sp. J.

ul. Miodowa 4 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-66-50 
(25)758-88-34 
602-487-496

5% zniżki na cały asortyment  
(nie objęty innymi promocjami)

15% zniżki na usługę szycia

17. Przedszkole 
 Niepubliczne 
KLUB MALUCHA

ul. Nadrzeczna 22 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)759-32-57 
510-077-550

www.klubmalucha.edu.pl

usługa  
opiekuńczo 
- dydaktyczno- 
wychowawcza

czesne 20% zniżki

18. Sklep wielobranżowy-
FOR YOU 
B. Kowalik 

ul. Warszawska 90 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
698-685-999

obuwie dla dzieci 
do rozmiaru 35 
obuwie damskie  
i ubiory 
obuwie męskie 
torby i dodatki

10% zniżki

5 % zniżki

5 % zniżki 
5 % zniżki

19. KULTURALNY 
BAR    KEBAB 
W. Wesołowski

ul. Kościuszki 2  lok. B 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
516-929-930

usługa  
gastronomiczna

zestaw obiadowy

zupa

Kebab „L”

10% zniżki

10% zniżki

5 % zniżki

20. MAZOWIANKA 
BAR & RESTAURACJA

M. Kostusiewicz

ul. Piłsudskiego 32 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-26-16 
793-323-222

www.facebook.com/Mazowianka

usługa  
gastronomiczna

dania z karty - 
porcja

20% zniżki

21. OFFICE 1 
ARTYKUŁY BIUROWE 
I SZKOLNE

ul. Warszawska 163 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-19-21

zakup artykułów 
papierniczych

artykuły  
papiernicze

10% zniżki

22. LA BELLA ul. Piłsudskiego 21 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)749-29-09

usługa gastrono-
miczna

dania z karty 20% zniżki Zniżka dotyczy dań 
spożywanych 
w lokalu o łącznej 
wartości 
powyżej 30 zł

z Samorządem Miasta Mińsk Mazowiecki realizują cele i wartości tego Programu. 
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23. KLUB WALKI  
GRAPPLER

ul. Piłsudskiego 11A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
692-238-240 
793-298-095 
www.klub-grappler.pl

rekreacja fitness (karnet 
miesięczny)

sztuki walki (kar-
net miesięczny)

zajęcia sportowe 
dla dzieci (karnet 
miesięczny)

25% zniżki

 
25% zniżki

 
25% zniżki

24. BARTEK S.A. ul. Warszawska 63A 
Stojadła 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
506-397-953

buty dziecięce 
BARTEK

10% zniżki przy zakupie dwóch lub 
więcej par butów

Promocje nie 
łączą się

Dotyczy wybranych 
modeli z kolekcji

25. KWIAT LOTOSU 
STUDIO PIĘKNEJ 
SYLWETKI

ul. Kościuszki 25 lok. 16 (II piętro) 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
696-052-122 
(25)-756-10-21

rekreacja, 
usługa  
kosmetyczna

masaż

 
siłownia – karnet

 
kosmetyka-zabieg

30% zniżki

 
30% zniżki

 
30% zniżki

26. STREFA ROZWOJU ul. Kopernika 1 m.3

05-300 Mińsk Mazowiecki

502-070-413

zajęcia eduka-
cyjne

opłata za zajęcia 
indywidualne lub 
grupowe

15% zniżki

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM; Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. 
Adres Gazety: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  25 759  53 31, fax  25 758 40 25,  
e-mail:info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. Fot. z archiwum Urzędu Miasta, MOSiR.

Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów,  tel. 22  760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.

24.01.2014, Mińsk Mazowiecki

INFORMACJA
dot. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki przypomina o obowiązku regulowania opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi – bez wezwania – raz na kwartał, w każdym roku kalendarzowym w terminie do:
• 15 marca za I kwartał,
• 15 czerwca za II kwartał,
• 15 września za III kwartał,
• 15 grudnia za IV kwartał.
Wysokość wnoszonej opłaty kwartalnej winna być zgodna z kwotą wyliczoną w złożonej deklaracji o wysokości 
opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, z zastrzeżeniem: 
Zobowiązani korzystający z programu „Rodzinny Mińsk”, którym przyznano dopłatę do ww. opłaty, winni zadekla-
rowaną opłatę pomniejszyć o kwotę dopłaty. 
   
Wpłat z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy dokonywać na indywidualny numer  
rachunku bankowego, nadany dla każdego zobowiązanego, wskazany w - otrzymanym w 2013 r. - zawiadomieniu 
lub w kasie Urzędu Miasta. 

INFORMACJA
dot. doręczania decyzji podatkowych

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że decyzje w sprawie wymiaru podatków lokalnych, doręczane 
będą przez pracowników Urzędu Miasta posiadających identyfikatory.  
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Szanowni Państwo,

Uznając za ważne działania na rzecz 
mińskich rodzin wielodzietnych, szcze-
gólnie w obliczu narastającego niżu 
demograficznego oraz mając na uwa-
dze wysiłek, jaki rodziny wielodzietne 
wkładają w wychowanie mieszkańców 
Mińska Mazowieckiego, w czerwcu b. r. 
Rada Miasta Mińsk Mazowiecki uchwaliła 
Program „Rodzinny Mińsk”. 

 Program dotyczy mińskich ro-
dzin wielodzietnych z trojgiem lub więk-
szą liczbą dzieci  w wieku do 18 lub 24 
lat (jeżeli dziecko jeszcze uczy się lub 
studiuje).
 Miasto Mińsk Mazowiecki oferu-
je tym rodzinom ulgi w wysokości 50% do 

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO PRZEDSIĘBIORCÓW

cen biletów wstępu na imprezy i zajęcia 
organizowane przez Miejski Dom Kultu-
ry, Muzeum Ziemi Mińskiej oraz Miejską 
Bibliotekę Publiczną, 50% ulgi do cen bi-
letów wstępu na basen  i lodowisko Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 25% 
ulgi w opłacie za świadczenia miejskich 
(samorządowych) przedszkoli w zakresie 
przekraczającym podstawę programową 
oraz dopłatę do opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
 Zwracam się do Państwa z pro-
pozycją przystąpienia do Programu „Ro-
dzinny Mińsk” i zaoferowania zniżek na 
swoje produkty i usługi. Przystępując do 
Programu w szczególności Państwo zy-
skacie:
• stworzycie pozytywny wizerunek swojej 
firmy jako przyjaznej rodzinie,

• zyskacie nowych, stałych klientów,
• prawo do informowania o swoim part-
nerstwie i o zakresie zadeklarowanych ulg 
we własnych materiałach informacyjnych 
i promocyjnych, a także w miejscach pro-
wadzenia działalności,
• na stronie internetowej Miasta Mińsk 
Mazowiecki, w gazecie samorządowej MIM 
oraz w materiałach informacyjnych doty-
czących tego Programu zostanie zamiesz-
czona informacja o Państwa partnerstwie 
w Programie „Rodzinny Mińsk”.
 Państwa udział w Programie 
przyczyni się do wzmocnienia rodzi-
ny wielodzietnej oraz wpłynie na pro-
rodzinny wizerunek mińskiego biznesu 
oraz Mińska Mazowieckiego. Partnerstwo  
w Programie to nie tylko wspieranie ro-
dzin wielodzietnych, ale również uzasad-
niona ekonomicznie decyzja biznesowa.
 Aby stać się partnerem należy 
wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miasta 
przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku 
Mazowieckim deklarację przystąpienia do 
Programu „Rodzinny Mińsk”. Deklaracja 
dostępna jest na stronie internetowej: 
www.minsk-maz.pl.
 Członkowie Rodzin upraw-
nieni do korzystania z Programu „Ro-
dzinny Mińsk” będą posiadali imien-
ną Mińską Kartę Dużej Rodziny  
z unikalnym numerem i okresem ważno-
ści. Karty te okazane wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość (dokument 
ze zdjęciem) będą uprawniały do ko-
rzystania z ulg w miejskich instytucjach 
oraz u tych przedsiębiorców, którzy złożą 
deklarację przystąpienia do Programu. 
Każdy przedsiębiorca będący partnerem 
Programu otrzyma wzór karty oraz infor-
mację o aktualnej liczbie wydanych kart.
 Liczę, że przyjmą Państwo  
z aprobatą propozycję udziału w Progra-
mie na rzecz mieszkańców Miasta Mińsk 
Mazowiecki.
 Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 25 759 
53 33, mailowo: sandra.galazka@ummin-
skmaz.pl oraz w Urzędzie Miasta przy  
ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazo-
wieckim pokój 215.
 Program „Rodzinny Mińsk” do-
stępny jest na stronie internetowej: 

www.minsk-maz.pl

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zaprasza inne podmioty  
do przystąpienia do Programu „Rodzinny Mińsk”

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO
Dowody osobiste wydane w 2004 roku tracą ważność w tym roku. Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane osobom 
niepełnoletnim w 2009 roku.

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

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

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

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

Obecnie dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.

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

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

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

Kierownik 
Wydziału Spraw Obywatelskich

      mgr inż. Magdalena Zagórska

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH  

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

                                                                                               Kierownik
                                                                              Wydziału Spraw Obywatelskich
                                                                               mgr inż. Magdalena Zagórska
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Z PRACY RADY MIASTA

 

Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał, znajdują się do wglądu na stronie internetowej 
BIP  Urzędu Miasta http://www.bip.minsk-maz.pl/ oraz w Biurze Rady Miasta p. 115 w Urzędzie Miasta.

Uchwały podjęte  
na Sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki 
w dniu 
27.01.2014r.  

 Poniżej zamieszczamy tytuły uchwał od Nr XXXVIII/364/14 do Nr XXXVIII/371/14 podjętych  
na XXXVIII sesji Rady Miasta, która odbyła się w dniu 27 stycznia 2014 r.: 
1) w sprawie zasad i trybu wydawania oraz rozpowszechniania Gazety Samorządowej „MIM”,
2) w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych zlokalizowanych na terenie miasta Mińsk Mazo-
wiecki, których właścicielem lub zarządzającym jest Miasto Mińsk Mazowiecki, opłat oraz warunków  
i zasad korzystania z tych przystanków,
3) w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków,
4) w sprawie przyjęcia „Programu Promocji Zdrowia Psychicznego w mieście Mińsk Mazowiecki na lata 
2014-2015”,
5) w sprawie sprostowania błędu w ogłoszonym tekście uchwały,
6) w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc Miasta 
Mińsk Mazowiecki w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
7) w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadcze-
nia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspiera-
nia finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020,
8) w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomo-
cy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup  posiłku lub żywności dla osób  
objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc Państwa 
w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
        Projekt uchwały w sprawie ustawienia obelisku-popiersia Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego przeniesiono  
na sesję marcową, która odbędzie się 10 marca b.r.

Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że korespondencję do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
można kierować na adres e-mail: radamiasta@umminskmaz.pl

lub Rada Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 05-300 Mińsk Mazowiecki

W sprawach dotyczących Rady Miasta można kontaktować się pod nr. tel.: 25 758 33 35, 759 53 39
Radni miejscy pełnią dyżury w każdą środę w godz. 15.00-17.00, tel. 25 759 53 72 

Przewodniczący Rady Miasta oraz Wiceprzewodniczącypełnią dyżury w Urzędzie Miasta 
w pok. nr 116 w każdy poniedziałek w godz. 13.00-14.00

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje,

że istnieje możliwość dofinansowania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji, w wysokości do 85% kosztów kwa-
lifikowanych zadań polegających na zdjęciu, zabraniu i unieszkodliwieniu wyrobów za-
wierających azbest, z terenów nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim sta-
nowiących własność osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.  Pozostałą część kosztów kwalifikowanych, 
czyli 15% właściciele nieruchomości zobowiązani będą pokryć ze środków własnych.
 
 W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją planujący usunięcie azbestu w okre-
sie do 30 września 2014 r. winni złożyć wniosek o dotację na realizację tego zadania. Wniosek należy złożyć do 15 marca 
2014 r. w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki.  Wzór wniosku znajduje się na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki  
- www.minsk-maz.pl, w zakładce: Dla Mieszkańca, w kategorii: Do pobrania, w podkategorii: Formularze do pobrania.
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W pierwszych miesiącach 2014 roku prowadzone są działania mające na celu przygotowanie inwestycji  umieszczonych  
w budżecie miasta do realizacji. 

Zbierane są oferty na opracowanie dokumentacji projektowych na budowę nowych punktów oświetlenia ulicznego, utworzenie 
siłowni plenerowych przy placu zabaw w parku miejskim, przy dworcu PKS, przy basenie oraz przy stadionie na ul. Budowlanej.
W trakcie zlecenia jest aktualizacja dokumentacji przebudowy stadionu miejskiego przy ul. Budowlanej.

Złożono wnioski o uzyskanie pozwolenia na budowę  sali gimnastycznej przy Gimnazjum 
Miejskim Nr 2 oraz na rozbudowę Szkoły Podstawowej Nr 5 o pomieszczenia  szatni dla 
uczniów.

Przygotowywany jest również wniosek o uzyskanie decyzji o szczególnych warunkach 
realizacji inwestycji dla rozbudowy ulicy Juliana Grzeszaka wraz z budową ul. Oskara 
Kolberga.

W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg nieograniczony na rozbudowę ul. Królewiec-
kiej na odcinku od ul. Nowy Świat do ul. Arynowskiej, ul. Piasta od ul. Arynowskiej  
do ul. Ziemowita i budowę ul. Ziemowita. Po sprawdzeniu ofert wykluczono 8 oferentów.  Po upływie terminu przewidzianego 
na złożenie odwołania od decyzji o wykluczeniu wybrana zostanie najkorzystniejsza oferta i podpisana zostanie umowa z wyko-
nawcą na realizację robót budowlanych.

OFERTA MIŃSKIEGO PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO NA 2014 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. Wyszyńskie-
go 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 – psycholog (przeciwdziałanie uzależnieniom)  
PIĄTEK – prawnik 

Ponadto w Mińskim Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym kontynuowane będą w 2014 roku zajęcia w następujących grupach 
terapeutycznych:

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
 Grupa edukacyjno – terapeutyczna poświęcona zapobieganiu nawrotom picia - dla osób uzależnionych od alkoholu  
i innych środków zmieniających świadomość
  Program psychoterapii– dla kobiet współuzależnionych
Terminy  spotkań:  04-05.I, 01-02.II, 01-02.III, 05-06.IV, 03-04.V, 07-08.VI, 05-06.VII, 02-03.VIII, 06-07.IX, 04-05.X, 
08-09.XI, 06-07.XII.2014 r. 

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
 Grupa dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowań „Mój problem” – dla osób współuzależnionych 
oraz doświadczających przemocy
 Cykl warsztatów umożliwiających zdobywanie umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu – dla osób uzależnionych od 
alkoholu i innych środków zmieniających świadomość
Terminy  spotkań: 18-19.I, 15-16.II, 15-16.III, 26-27.IV, 17-18.V, 21-22.VI, 19-20.VII, 16-17.VIII, 20-21.IX, 18-19.X, 
22-23.XI, 20-21.XII.2014 r.  

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
 Grupa dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki)
Terminy  spotkań: 25-26.I, 22-23.III, 31.V-01.VI, 25-26.X.2014 r. 

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

WYDZIAŁ INWESTYCJI  

URZĄD MIASTA INFORMUJE



29MIM styczeń 2014 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

Informacja o dyżurach Przedszkoli Miejskich 
w okresie wakacji 2014

1 - 11 lipca 2014r. 
– Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Kościuszki 22
– Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 10
 Do PM Nr 1 w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci 
uczęszczające do PM Nr 1 i 4, a do PM Nr 3 – uczęszczające do PM Nr: 2, 3, 5 i 6.
14 - 25 lipca 2014r. 
– Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2
– Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Warszawska 250/81
 Do PM Nr 4 w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci uczęszczające do PM Nr: 1, 3, 4, 5, a do PM Nr 6  
– uczęszczające do PM Nr 2 i 6.
28 lipca - 14 sierpnia 2014r. 
– Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Rodziny Nalazków 3
– Przedszkole  Miejskie Nr 5 ul. Konstytucji 3 Maja 11 
 Do PM Nr 2 w pierwszej kolejności przyjmowane będą dzieci uczęszczające do PM Nr 2 i 6, a do PM Nr 5 – uczęszczające 
do PM Nr: 1, 3, 4, 5.

 Zainteresowani rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2013/2014 do Przedszkoli Miejskich wszelkie  
formalności dotyczące zapisu dziecka załatwiają bezpośrednio w dyżurującej placówce. 

Zapraszam do skorzystania z oferowanych przez przedszkola usług opiekuńczo – wychowawczych w okresie wakacyjnym. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

o  wyłożeniu do publicznego wglądu 
projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

miasta Mińsk Mazowiecki

  Na podstawie art. 11 pkt. 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  (Dz. 
U. z 12 czerwca 2012r., poz. 647 z późn. zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 w związku z art. 54 ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 3 paź-
dziernika 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń¬stwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) oraz uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
VIII/65/11 z dnia 27 czerwca 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków  zagospoda-
rowania miasta Mińsk Mazowiecki  - zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu studium uwarunkowań i kierunków zago-
spodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki, obejmujące obszar miasta w jego granicach administracyjnych, wraz  
z prognozą oddziaływania na środowisko. 
 Projekt studium oraz prognoza oddziaływania na środowisko wyłożone będą do publicznego wglądu w siedzibie Urzędu 
Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 (pokój Nr 208, II piętro) w godzinach urzędowania (od poniedziałku do 
czwartku od 8.00 do 16.00, w piątki od 8.00 do 15.00) w dniach od 10 lutego 2014 r. do 10 marca 2014 r. 
Ponadto projekt studium wraz z prognozą oddziaływania na środowisko udostępniony zostanie także na stronie internetowej : 
www.bip.minsk-maz.pl .
          Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie studium rozwiązaniami odbędzie się w dniu 4 marca 2014 r. w sali kon-
ferencyjnej nr 6 Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, początek o godz. 17.00.
          Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, każdy, kto kwestionuje ustalenia 
przyjęte w projekcie dokumentu, może wnieść uwagi. 
 Uwagi należy składać w formie pisemnej, ustnie do protokołu lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej bez 
konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na adres boi@umminskmaz.pl, kierując je do Burmistrza  
Miasta  Mińsk  Mazowiecki  na  adres:  05-300 Mińsk  Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 
31 marca 2014 r. 
 Uwaga powinna zawierać nazwisko, imię lub  nazwę jednostki organizacyjnej i adres wnioskodawcy, przedmiot uwagi 
oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.
 Organem właściwym do rozpatrzenia uwag jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.
         
                                                                                                                                 Mińsk Mazowiecki, dnia 22 stycznia 2014 roku 

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI  

URZĄD MIASTA INFORMUJE

ZESPÓŁ DS. OŚWIATY  
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Nowy 2014 rok rozpoczęliśmy 7 stycznia  
wizytą delegacji z niemieckiego miasta 
Magdeburg. Przedstawiciele Bbs1 Eike-
von Repgoow Magdeburg- placówki,  
z którą miński „Mechanik” realizuje 
projekt zawodowy, gościli w  Starostwie 
Powiatowym i w Zespole Szkół Zawodo-
wych nr 2 im. Powstańców Warszawy. 
 Ich wizyta miała na celu przy-
gotowanie  kolejnego wspólnego  pro-
jektu edukacyjno zawodowego w ramach 
Polsko Niemieckiej Wymiany Młodzieży, 
który w roku 2014 będzie ukierunkowa-
ny na obszar informatyki. W spotkaniu w 
Starostwie Powiatowym udział ze strony 
niemieckiej wzięli przedstawiciele: Wal-
ter Riecke - dyrektor BbS1 Eikevon Rep-
gow Magdeburg, Urlich Jordan - koordy-
nator kształcenia zawodowego, Sylvia 
Ast - nauczyciel informatyki.  Władze 
Powiatu  reprezentowali Starosta Miński 
Pan Antoni Jan Tarczyński, Wicestarosta 
Miński Pan Krzysztof Płochocki, Naczelnik 
Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji Pani 
Emilia Piotrkowicz,  zastępca Naczelni-
ka Wydziału Oświaty, Kultury i Promocji 
Pani Urszula Soroka. Jako przedstawi-
ciele ZSZ nr 2 w spotkaniu uczestniczyli: 
koordynatorzy współpracy Pani Marzena 
Staniszewska - nauczyciel przedmiotów 
ekonomicznych i języka angielskiego, Pan 
Tomasz Wróblewski - nauczyciel języka 
niemieckiego oraz dyrektor Zespołu Pan 
Tomasz Płochocki. 
 Delegacja przebywała na tere-
nie Powiatu Mińskiego od 6.01.2014r. do 
8.01.2014r. Starosta Miński zaprezento-
wał niemieckim gościom działalność Po-
wiatu we wszystkich dziedzinach życia 
społecznego i gospodarczego, podkreśla-
jąc rolę placówek oświatowych w rozwo-
ju regionu, a szczególnie rolę kształcenia 
zawodowego.  Kolejna edycja projektu 
edukacyjno zawodowego realizowanego 
w ramach PNWM w Zespole Szkół Zawo-

dowych nr 2 im. Powstańców Warszawy  
przyczyni się do rozwoju  dwóch, współ-
pracujących ze sobą od roku, placówek. 
Odbyło się również oficjalne i robocze 
spotkanie  w Zespole Szkół Zawodowych 
nr 2 im. Powstańców Warszawy, podczas 
którego  omówiono szczegóły realizowa-
nego projektu informatycznego. W maju 
2014 r. grupa młodzieży niemieckiej przy-
jedzie do Mińska, by wspólnie z uczniami 
ZSZ nr 2 rozpocząć realizację projektu. 
Uczniowie „Mechanika” natomiast wyja-
dą we wrześniu do Magdeburga, by konty-
nuować rozpoczętą pracę. Podsumowanie 
projektu roku 2014 nastąpi  podczas ob-
chodów Powiatowego Dnia Edukacji Na-
rodowej oraz jubileuszu 70 -lecia Szkoły 
w październiku, na które to obchody Pan 
Starosta Antoni Jan Tarczyński zaprosił 
naszych partnerów.  

Tomasz Płochocki
fot. z arch. ZSZ Nr2

Wizyta gości z Magdeburga


