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 Nadeszła wiosna, a wraz z nią czas na wiosenne po-
rządki. Jeszcze przed Świętami Wielkanocnymi PGK 
Sp. z o.o. ma zakończyć pozimowe sprzątanie ulic,  
a od początku kwietnia rozpoczyna gruntowne sprzątanie 
chodników i placów. W tym roku miasto zadba również  
o nową jakość zieleni miejskiej, która mam nadzieję 
przypadnie Państwu do gustu. 

 Na ostatniej sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki rozdy-
sponowana została znaczna część nadwyżki budżetowej 

z poprzedniego roku, z przeznaczeniem głównie na nowe zadania inwestycyjne. 
Miasto zleci wykonanie projektu budowy nowego Przedszkola Miejskiego nr 5 
„Tęczowa Dolina”. Nowa placówka będzie nowoczesnym, ekologicznym i w pełni 
funkcjonalnym przedszkolem na miarę XXI wieku.

 Po wielu latach starań mam dla mieszkańców Mińska Mazowieckiego 
propozycję budowy bezkolizyjnego przejazdu kolejowego w ciągu ulic Grzeszaka  
i Klonowej. W tym roku opracujemy koncepcję takiego rozwiązania, które w przy-
szłości połączy dwie przedzielone torami części miasta. 

 Niewątpliwym sukcesem będzie też zaplanowana na ten rok inwestycja 
drogowa realizowana razem z mińskimi przedsiębiorcami w obrębie ulic Rudzkie-
go i Dźwigowej. O szczegółach tego projektu przeczytacie Państwo na 9 stronie 
MIMu.

 

	

	 Zbliżają	się	Święta	Wielkiej	Nocy	i	z	tej	okazji	pra-
gnę	 złożyć	 Państwu	 najserdeczniejsze	 życzenia:	 zdrowia,		
radości,	 smacznego	 jajka,	 mokrego	 dyngusa,	 mnóstwa		
wiosennego	optymizmu	oraz	samych	sukcesów.	
	 Niech	 ten	 czas	 refleksji	 i	 radości	 zostanie	 przez		
wszystkich	dobrze	spożytkowany.	

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski
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Szanowni  Mieszkańcy Miasta Mińsk Mazowiecki !
Telekomunikacja Polska S. A. planuje na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki inwestycję, polegającą na 
budowie sieci dostępowej do szerokopasmowego internetu. Jeśli jednak chcemy, aby ta inwestycja 
została zrealizowana w naszym mieście i mieszkańcy mieli dostęp do nowoczesnej, szerokopasmowej 
sieci Internet o wysokiej przepustowości, zapraszam wszystkich do wyrażenia swojego poparcia dla 
tego projektu poprzez składanie wniosków i uwag do dnia 10 kwietnia 2012 roku na adres e-mail: 

Komunikacja.Inwestycje@telekomunikacja.pl 

Aktywność mieszkańców naszego miasta w tej kwestii może spowodować, że zostanie podjęta decyzja 
o kontynuacji lub zaniechaniu tej inwestycji.

Burmistrz Miasta
/-/ Marcin Jakubowski  

Informujemy, że w ramach porozumie-
nia Telekomunikacji Polskiej z Urzędem 
Komunikacji Elektronicznej powstała 
koncepcja modernizacji infrastruktury 
telekomunikacyjnej TP, między innymi 
na terenie Mińska Mazowieckiego.

Zgodnie z założeniami przewiduje 
ona budowę nowych węzłów sieci TP  
i zwiększenia dostępu do usług szero-
kopasmowych internetu  dla wszystkich 
obecnych abonentów na terenie gminy 
oraz rozbudowę sieci w rejonach no-
wego budownictwa gdzie takowa infra-
struktura TP jeszcze nie istnieje.

Jeszcze w  2011 roku ruszyły planowe 
prace projektowe. Obecnie jednak na 
mocy ustaleń  TP z UKE prace te zostały 
wstrzymane, celem przeprowadzenia 
konsultacji społecznych.

Do 10.04.2012 TP i UKE zbierać będą 
wnioski oraz uwagi płynące od władz 
gmin i mieszkańców. Na podstawie zain-
teresowania lokalnych społeczności TP  
i UKE podejmą decyzję o kontynuacji 
lub zaniechaniu poszczególnych inwe-
stycji. Informacje na ten temat są do-
stępne w Internecie na stronie: 

http://www.hurt-tp.pl/prt/pl/ope-
ratorzy/oferta_krajowa/690868/

Zgodnie z informacją tam zawartą 
szczegółowe pytania oraz informacje  
o popycie należy kierować na adres:
Komunikacja.Inwestycje@telekomuni-
kacja.pl

podając w temacie:  konsultacje i iden-
tyfikator zadania: SCR_1028840

  Radosław Całka
Kierownik Projektu

SZYBKI INTERNET DLA MIESZKAŃCÓW !
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Pan Marcin Jakubowski - Burmistrz Miasta,  
Pani Iwona Dróżdż - Dyrektor Gimnazjum 
Miejskiego nr 1, Pan Robert Smuga - Dyrek-
tor Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
oraz Pan Sławomir Gromek - Prezes Mię-
dzyszkolnego Klubu Sportowego „Olimp” 
podpisali we wtorek list intencyjny doty-
czący współpracy przy tworzeniu i funk-
cjonowaniu klas sportowych w GM nr 1.

Szkoła bierze na siebie odpowiedzialność 
prowadzenia klas sportowych ze specjal-
nością piłka siatkowa – dziewczęta i piłka 
nożna – chłopcy, ponieważ posiada nowo-
czesne obiekty i urządzenia niezbędne do 
szkolenia sportowego. Bliskie sąsiedztwo 
bazy MOSiR-u również sprzyja powstaniu 
oddziałów sportowych właśnie w gimna-
zjum przy ulicy Kopernika.

Podpisany w dniu 28 lutego 2012r. przez 
Burmistrza Miasta, Prezesa „Olimpu”  
i Dyrektorów miejskich  jednostek list in-
tencyjny rozpoczyna współpracę na rzecz 
stworzenia uzdolnionej młodzieży klas 
sportowych, właściwych warunków do 
rozwijania swoich talentów i pasji, a tak-
że zdobywania wiedzy i umiejętności nie-

zbędnych do nauki w gimnazjum i ukoń-
czenia szkoły z najlepszymi wynikami. 

Podjęta wspólna inicjatywa przekłada się 
na realne korzyści dla uczniów klas sporto-
wych w zakresie opieki trenerskiej, zdro-

Luty i marzec to okazja do wspominania 
wielu rocznic patriotycznych, także o wy-
miarze lokalnym. Uczniowie z Gimnazjum 
Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku 
Mazowieckim spotkali się na wieczornicy 
12 marca, by pamięć o wydarzeniach i lu-
dziach z czasów II wojny światowej prze-
trwała.

Młodzież z klasy 1f i 2d pod kierunkiem 
nauczycielki historii Lilli Kłos oraz polo-
nistki Izabeli Saganowskiej przygotowała 

poetycko-historyczny montaż dotyczący 
historii Armii Krajowej, ze szczególnym 
uwzględnieniem wydarzeń z obwodu 
„Mewa – Jamnik – Kamień”. 14 lutego bo-
wiem przypadła 70. rocznica utworzenia 
rozkazem gen. Władysława Sikorskiego 
Armii Krajowej – najlepiej zorganizowa-
nej i najskuteczniejszej armii podziemnej 
w tamtych czasach w Europie. Na terenie 
powiatu mińskiego w działania lokalne 
AK włączyło się – jak podawał komendant 
Ludwik Wolański ps. „Lubicz” – około 10 
tys. zaprzysiężonych i niezaprzysiężonych 
osób. 

Gimnazjaliści przygotowali prezentacje 
multimedialne pokazujące historię AK 
oraz najsłynniejsze akcje AK na terenie 
Mińska i okolic. Wspominano o rodzinie 
Saźyńskich, Popielów, o akcjach sabota-
żowych i dywersyjnych, a także o aresz-
towaniach ludzi podziemia w wyniku 
„Wielkiej wsypy”. Symboliczna dekora-
cja, poruszająca muzyka, piękna recyta-
cja i ciekawe prezentacje – to wszystko 
stało się tłem do głównego elementu pa-
triotycznej wieczornicy.

Gimnazjaliści mieli bowiem okazję spo-
tkać się z panią Joanną Nojszewską, 
emerytowaną nauczycielką Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika  
w Mińsku Mazowieckim, która czasy II 
wojny światowej pamięta z perspektywy 
kilkunastoletniej dziewczynki. Jej bracia 

przyjaźnili się z synami państwa Sażyń-
skich, ona sama została już po wojnie 
powierniczką pani Stefanii Sażyńskiej – 
jedynej, która z całej rodzina wróciła do 
Mińska po aresztowaniach rozpoczętych 
17 lutego 1944 roku.

Wspomnienia były niezwykle wzrusza-
jące, szczere. Pokazały, że nie tylko  
w „Kamieniach na szaniec” możemy szu-
kać wzorów młodych patriotów. Oni żyli 
tu, na naszej ziemi i o tym nie wolno 
nam zapominać. Pani Joanna Nojszewska 
wystosowała do młodzieży apel o godne 
uczczenie pamięci Janka Paruzela, mło-
dego, niespełna 16-letniego chłopaka, 
który aresztowany przez gestapo 14 lu-
tego 1944 roku, torturowany, okrutnie 
przesłuchiwany – nikogo nie wydał i był 
najmłodszą ofiarą „Wielkiej wsypy”.

Na zakończenie patriotycznego spotka-
nia wystąpili przed młodzieżą absolwen-
ci gimnazjum – Miłosz Dzienio i Damian 
Trynkiewicz, którzy należą do grupy re-
konstrukcyjnej odtwarzającej działania 
wojenne plutonu „Jeleń”, czyli zakon-
spirowanego 7 Pułku Ułanów Lubelskich. 
Namawiali, by w ten oryginalny i cieka-
wy sposób uczyć się historii, zgłębiać ją 
i propagować. „Naród bez korzeni ginie”.

Izabela Saganowska
Fot. z arch. GM Nr2

wotnej, socjalnej i zaplecza sportowego. 
Więcej na temat oferty edukacyjnej i re-
krutacji do klas pierwszych GM1 na rok 
szkolny 2012/2013 na stronie interneto-
wej szkoły: www.gm1minskmazowiecki.
szkolnastrona.pl (red.)

Klasa sportowa w GM nr1 – podpisano list intencyjny

Patriotyczne spotkanie

Z ŻYCIA MIASTA

Fot. z arch. UM
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13 marca w Szkole Podstawowej Nr 5  
w Mińsku Mazowieckim odbyła się kon-
ferencja naukowa pod hasłem „Kompe-
tencje trzecioklasistów oraz ich szkolne 
uwarunkowania w świetle badań”. Adre-
satem spotkania były nauczycielki eduka-
cji wczesnoszkolnej z terenu miasta  oraz 
gminy Mińsk Mazowiecki i powiatu miń-
skiego.  Konferencję honorowym patro-
natem objął Pan Karol Semik, Mazowiecki 
Kurator Oświaty oraz Pan Marcin Jakubow-
ski - Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.  

O prelekcje poproszeni zostali wykła-
dowcy Uniwersytetu Warszawskiego 
oraz koordynatorzy i członkowie Zespo-
łu Badawczego Ogólnopolskiego Badania 
Umiejętności Trzecioklasistów - dr hab. 
Małgorzata Żytko i dr Mirosław Dąbrow-
ski oraz mgr Ewa Wiatrak. Na konferen-
cję składały się dwa panele: wykładowy i 
warsztaty metodyczne. W części wykłado-
wej prelegenci przedstawili wyniki badań 
dotyczące kompetencji trzecioklasistów  
w dwóch najważniejszych sferach edu-
kacji: językowej i matematycznej. In-
formacje te stanowią nieocenione źródło  
w diagnozowaniu jakości nauczania na 
pierwszym etapie edukacyjnym, a także 
ujawniają jakie rzeczywiste możliwości 
uczniowie posiadają, a które nie są przez 
wszystkie szkoły i nauczycieli należycie 
wykorzystywane. Część wykładowa za-
mknięta została prezentacją przedstawia-
jącą sposoby pracy z dziećmi w klasach I 
– III polegające m. in. na oddaniu im ini-
cjatywy  oraz pozostawieniu uczniom sze-
rokiego pola do działania. 

W części warsztatowej nauczyciele mogli  
w sposób praktyczny przekonać się, jak 
wiele można osiągnąć z uczniami dając im 
szerokie pole do aktywności i uwzględnia-
jąc możliwości dzieci zarówno matema-
tyczne jak i językowe.

Konferencja odbyła się dzięki zaanga-
żowaniu wielu osób. Dziękuję Panu Mar-
cinowi Jakubowskiemu - Burmistrzowi 
Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Panu Ka-
rolowi Semikowi - Mazowieckiemu Kura-
torowi Oświaty za objęcie patronatem 
honorowym konferencji. Szczególne po-
dziękowania kieruję dla p. Jadwigi Fre-
lak - przewodniczącej Miejskiej Komisji 
Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz p. Jerzego Gryza - radnego Miasta 
Mińsk Mazowiecki, których zainteresowa-

nie i nieoceniona pomoc przyczyniły się 
do sfinalizowania całego przedsięwzięcia.

Dziękuję Panu Antoniemu Januszowi  Pie-
choskiemu - Wójtowi Gminy Mińsk Mazo-
wiecki oraz Pani Wandzie Izabeli Rombel  
i Panu Waldemarowi Mireckiemu - Radnym 
Miasta Mińsk Mazowiecki  za zaintereso-
wanie naszym przedsięwzięciem i uczest-
niczenie w nim. 

Dziękuję wszystkim nauczycielom 
naszej „Piątki”, którzy bardzo ak-
tywnie włączyli się w  organizację 
i  wzięli czynny udział w konferencji, 
 a szczególnie Pani Ewie Brodzie za podsu-
nięcie znakomitego pomysłu.
 

Ewa Szczerba  
Fot. z arch. SP Nr 5

Konferencja naukowa w SP Nr5

Czwartek pierwszego dnia marca dla 51 
młodych szachistów zapowiadał się eks-
cytująco. Jadący z całej Polski zawodnicy 
nie starsi niż 12 lat nie wiedzieli dokład-
nie, co ich czeka. Wiedzieli tylko, że jadą 
do Parlamentu RP, gdzie czeka ich spotka-
nie przy szachownicy z parlamentarzysta-
mi. Wiedzieli też, że jadą tam dlatego, że 
wzięli udział w końcówce zeszłego roku w 
akcji „Szachiści grają dla Polonii”  i repre-

zentowali miasta, w których rozgrywano 
zawody, a w których w sumie uczestniczy-
ło ponad 2000 szachistów. 

Do  Ogólnopolskiej akcji przyłączyły się 
również dzieci z Mińska Mazowieckie-
go. Mińskie Towarzystwo Szachowe i Ze-
spół Szkół Salezjańskich w Mińsku Ma-
zowieckim przy wsparciu Urzędu Miasta 
zorganizowało turniej szachowy, z które-

go dochód został przekazany 
na wypoczynek dzieci Pola-
ków mieszkających na Litwie  
i Białorusi. Miasto nad Srebrną 
reprezentowało dwóch zawod-
ników: Magdalena Harazińska 
ze Szkoły Podstawowej nr 173 
z Wesołej i Damian Koseski ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dą-
brówki w Mińsku Mazowieckim.

W Senacie zawodnicy-reprezen-
tanci z całej Polski spotkali się 
z parlamentarzystami, repre-
zentowanymi przez Poseł Mał-

Finał akcji „Szachiści grają dla Polonii” – Senat RP

gorzatę Adamczak, Senatora Marka Borow-
skiego, Posła Andrzeja Derę, Posła Łukasza 
Gibałę oraz Posła Grzegorza Matusiaka. 
Kancelarię Senatu, która aktywnie zaanga-
żowała się w przeprowadzenie spotkania 
reprezentował Dyrektor Andrzej Dziubecki  
z Biura Komunikacji Społecznej. Za-
proszeni zawodnicy zwiedzili Parla-
ment oraz rozegrali turniej szachowy,  
w którym  brali udział Parlamentarzyści.
 
Około godziny 17:30 odbyła się ceremonia 
zakończenia, podczas której zawodnicy 
otrzymali pamiątkowe dyplomy, upominki 
od Polskiego Związku Szachowego, Mar-
szałków Senatu oraz Sejmu i wszyscy za-
dowoleni rozjechali się do domów. 

Andrzej Koseski
Fot. z arch. MTSz
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Nowy Klub Kolarski 
V-MAX…
 
20 marca w sali Konferencyjnej Miejskiej 
Biblioteki Publicznej odbyła się uroczysta 
prezentacja zawodników nowego klu-
bu kolarskiego V-Max Mińsk Mazowiec-
ki. Przy ciekawej oprawie artystycznej  
i  medialnej (impreza była relacjonowana 
„na żywo” za pośrednictwem minskmaz.
com – Wirtualny Mińsk Mazowiecki), po 
raz pierwszy młodzi zawodnicy klubu za-
prezentowali się przed liczną i dostojną 
publicznością.

Prezes i trener nowego kolarskiego te-
amu Pan Jacek Tomkiewicz z nieskrywaną 
dumą zaprezentował swój zespół złożony 
w większości z najmocniejszych zawod-
ników reprezentujących ziemię mińską. 
Faktycznie, młodzież ubrana w klubowe, 
limonkowo-granatowe trykoty, prezento-
wała się znakomicie.

Imprezę objął patronatem Burmistrz Mia-
sta Mińsk Mazowiecki – Pan Marcin Jaku-
bowski, a wśród przybyłych osobistości 
nie zabrakło także innych sympatyków 
kolarstwa: Starosty Powiatu Mińskiego - 
Pana Antoniego Jana Tarczyńskiego, Z-cy 
Dyrektora MOSiR-u – Pana Henryka Kulha-
wika, Dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej – 
Pana Leszka Celeja, reprezentantów Rady 
Miasta, wójtów gmin Mrozy, Halinów, 

Dębe Wielkie, Jakubów i Mińsk Mazowiec-
ki, oraz dyrektorów placówek oświato-
wych w powiecie mińskim. Obecni byli 
ponadto pełni emocji rodzice młodych 
sportowców oraz wiele twarzy reprezen-
tujących środowiska sportowe, jak i przy-
jaciół kolarstwa.

W trakcie wystąpień  gości, którzy nie 
szczędzili słów uznania dla działalności 
Jacka Tomkiewicza, padły także dekla-
racje dalszego wspierania przyszłych 
projektów Klubu V-MAX, zarówno przez 
sponsorów, jak i władze Miasta i Powia-

tu Mińskiego. W dalszym ciągu sporto-
wy mecenat na nową formacją kolarską 
sprawował będzie Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji Mińsk Mazowiecki, który już 
od kilku lat ściśle współpracuje organi-
zując wielkie kolarskie przedsięwzięcia. 
Kolejnym takim, miejmy nadzieję, rów-
nie atrakcyjnym nie tylko dla kolarzy, ale 
również dla mieszkańców miasta będzie 
majowy „Memoriał Romana Siemińskie-
go” oraz sierpniowe „IV Kolarskie Kryte-
rium Uliczne im. F. Rawskiego”.

Agata Szuba 
Fot. z arch. MOSiR

Mszą świętą w Kościele Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny rozpoczęto w dniu 25 
marca Święto 7. Pułku Ułanów Lubelskich. 
Na Starym Rynku zainscenizowano wyda-
rzenie sprzed 91 lat, kiedy to w  Kraśniku  
22    marca 1921 roku ,  ks. prałat Józef  
Scipio del Campo poświęcił sztandar puł-
kowy, a następnie przekazał go generałowi 
Kazimierzowi Sosnkowskiemu (ówczesne-
mu szefowi pułku); ten zaś oddał go w ręce 
dowódcy majora Zygmunta Piaseckiego,  
a dalej przeszedł w ręce majora Wojcie-
cha Jankowskiego. Uroczystość upamięt-
niającą to historyczne wydarzenie prowa-
dził Janusz Kuligowski. (red.)

Święto 7. Pułku

Fot. z arch. UM
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Uczniowie Szkoły  Podstawowej nr 2  im. 
Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim już po 
raz drugi zostali laureatami konkursu 
ekologiczno – filmowego Tesco dla Szkół 
– Ekorewolucja,  zorganizowanego przez 
firmę Tesco Polska pod patronatem Mi-
nistra Edukacji Narodowej, Ministerstwa 
Środowiska  oraz magazynu  O szkole.pl.

Zespół uczniów z klasy VIf pod nazwą 
EKOMUSZKIETERZY Z DĄBRÓWKI w skła-
dzie: Kamila Koseska, Paweł Dworecki, 
Damian Koseski, Łukasz Opala i Jakub 
Wołosiewicz, przeprowadził akcję eko-
logiczną i udokumentował jej przebieg 
krótkim  ekofilmikiem, który wziął udział 
w konkursie.

Dzięki głosom oddanym przez internau-
tów w ogólnopolskim głosowaniu EKO-

29 marca 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 Liliana 
Rossa z klasy V c Szkoły Podstawowej  
Nr 6 w Mińsku Mazowieckim.

Lista osób nagrodzonych i wyróżnio-
nych:

MUSZKIETERZY zakwalifikowali się do 
grona 15 laureatów I etapu, pokonując 
prawie 350 innych zespołów z całej Pol-
ski. Wygrali tym samym nagrodę dla na-
szej Szkoły – pracownię multimedialną 
o wartości 12 000 zł oraz nagrody indy-
widualne - czytniki książek elektronicz-
nych.

Nagrody zostały wręczone podczas 
uroczystej Gali Finałowej w dniu 1 mar-
ca 2012 r. w pasażu CH Tesco Gocław  
w Warszawie, na której doskonale bawili 
się laureaci z województwa mazowiec-
kiego i podlaskiego wraz z nauczycielami, 
rodzicami i organizatorami konkursu.

Nasz ekofilmik można obejrzeć na stronie 
internetowej Tesco pod adresem http://
www.tescodlaszkol.pl/f/525.

Wszystkim, którzy przyczynili się do suk-
cesu EKOMUSZKIETERÓW Z  DĄBRÓW-
KI i pomogli wygrać dla naszej Szkoły 
drugą już pracownię multimedialną,  
a szczególnie rodzicom członków zespołu 
projektowego, serdecznie dziękujemy.
                                                                                                       

                 Marzena Reda – opiekun zespołu
Fot. z arch. prasowego Organizatorów

Ekomuszkieterzy z Dąbrówki

Kategoria wiekowa kl. I – III:

Nagroda główna:
1. Adrian Maguza – klasa III – SP Nr 1
2. Klaudia Tomporowska -  kl.  I – SP Nr 2
3. Kasia Frelek – klasa IIIa – SP Nr 5

Wyróżnienia:
1. Amelia Kańczuga – kl.  Ia SP Nr 1
2. Julia Kędzierska – klasa Ib – SP Nr 5
3. Bartłomiej Sadurski – klasa III – SP Nr 1
4. Marta Jankowska – klasa III – SP Nr 1
5. Julia Sado – klasa IIIb – SP Nr 5

 Kategoria wiekowa kl. IV – VI:

 Nagroda główna:
1. Liliana Rossa – klasa Vc – SP Nr 6
2. Paulina Rybińska – klasa Vc – SP Nr 6
3. Martyna Kowalczyk – klasa VIc – SP Nr 6

Wyróżnienia:
1. Magdalena Grzelczak – klasa Vf – SP Nr 2
2. Maja Linosz – klasa VI – SP Nr 1
3. Kaja Linosz – klasa VI – SP Nr 1
4. Weronika Gąsior – klasa Vg – SP Nr 2
5. Marta Obłoza – klasa IVe – SP Nr 2

Świąteczne Kartki dla Miasta
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Od wielu lat stan infrastruktury sieci 
sanitarnej i deszczowej oraz podbu-
dowy i nawierzchni dróg w obrębie 
ulic Dźwigowej i Rudzkiego w Miń-
sku Mazowieckim znajduje się poni-
żej minimum krytycznego i wymaga 
niezwłocznej interwencji. Niedrożna 
sieć kanalizacji deszczowej i sanitar-
nej nie zabezpiecza odprowadzenia 
ścieków bytowych oraz wód opa-
dowych; pozarywana i pozapadana 
jezdnia o strukturze nawierzchni 
zbliżonej do błotnistego traktu unie-
możliwia odpowiedni standard ruchu 
pojazdów, natomiast ruch pieszych 
czyni niemożliwym. Tym samym bie-
żąca działalność przedsiębiorstw 
związana z obsługą podmiotów,  
w których bezpośrednie zatrudnienie 
znajduje ponad 600 osób, odbywa się 
w warunkach skrajnie uciążliwych 
dla użytkowników; dodatkowo  nie-
szczelna sieć kanalizacji deszczowej 
wpływa degradująco na środowisko 
naturalne.

W dniu 27 marca 2012r. w Urzędzie 
Miasta Mińsk Mazowiecki zawarte 
zostało porozumienie pomiędzy Mia-
stem  Mińsk Mazowiecki, reprezen-
towanym przez Burmistrza Miasta 
Marcina Jakubowskiego, a Przedsię-
biorstwem Wodociągów i Kanalizacji 
Sp. z o.o.  z siedzibą w Mińsku Mazo-
wieckim, Przedsiębiorstwem Usługo-
wym Transmet Chodkiewicz&Lipiński 
z siedzibą w Mińsku Mazowieckim, 
Fabryką Urządzeń Dźwigowych S.A. 
w Mińsku Mazowieckim, Lucchini Po-

land Sp. z  o.o.  z siedzibą w Mińsku 
Mazowieckim, Przedsiębiorstwem 
Produkcyjno – Handlowo - Usługowym 
Polbud Invest  z siedzibą w Mińsku Ma-
zowieckim, Przedsiębiorstwem Pro-
dukcyjnym Stan Plus Sp.j. z siedzibą  
w Mińsku Mazowieckim, w sprawie 
ustalenia obowiązków i charakteru 
działań  w zakresie: rozbudowy dróg,  
budowy  oświetlenia, a także roz-
budowy sieci kanalizacji  sanitarnej 
oraz  budowy kanalizacji deszczowej   
w ulicach Rudzkiego i Dźwigowej  
w Mińsku Mazowieckim.

Przedmiotem niniejszego porozu-
mienia jest rozbudowa części ulic 
Dźwigowej  i Rudzkiego. Na mocy 
porozumienia Przedsiębiorcy zobo-
wiązali się do wykonania i przebudo-
wy sieci kanalizacyjnej, sanitarnej  
i deszczowej na podstawie dokumen-
tacji projektowej opracowanej przez 
firmę „TRYBOŃ” i pana Bartłomieja  
Małetkę. Miasto natomiast ze swej 
strony zobowiązało się na podstawie 

Inwestycyjne porozumienie 
z przedsiębiorcami

dokumentacji projektowej, do roz-
budowy części dróg wraz z budową 
oświetlenia ulicznego. Łączny koszt 
inwestycji to ok. 5 milionów złotych, 
z czego 50 % pokryje Miasto Mińsk 
Mazowiecki, drugą zaś połowę mińscy 
przedsiębiorcy. 

To historyczne porozumienie jest do-
skonałym przykładem na to, iż wspól-
nymi siłami można przezwyciężyć 
problemy, jakie od wielu lat pozosta-
wały bez rozwiązania.

Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski

Fot. z arch. UM
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

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 został przeniesiony do Miejskiego Ośrodka 
Pomocy Społecznej, ul. Kościuszki 25A, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
Wydział Spraw Społecznych rozpatruje i rozstrzyga w sprawach:
- zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu alimen-
tacyjnego, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, dodatków mieszkaniowych.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

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 marca 2012 r. ustaliłem, a w dniu 19 marca 2012 r. podałem do publicznej 
wiadomości wykaz obejmujący stanowisko handlowe Nr 15 położone na targowisku miejskim w Mińsku Mazowieckim przy ul.Cheł-
mońskiego 2c, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym.
          Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3-go Maja 1 na okres 
od dnia 19 marca 2012 roku do 10 kwietnia 2012 roku.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

I N F O R M A C J A

 Informuję, iż w dniu 21 marca 2012 r. ustaliłem, a w dniu 26 marca 2012 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz 
obejmujący nieruchomości lokalowe położone w Mińsku Mazowieckim przy ul. Miodowej 4 (lokal nr 16) i pl. Stary Rynek 5  (lokal 
nr 13) przeznaczone do sprzedaży w drodze bezprzetargowej  na  rzecz do-tychczasowych najemców lokali.
 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 
od dnia 26  marca 2012 r. do dnia  16 kwietnia 2012 r. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

I N F O R M A C J A

 Zawiadamiam, że w dniu 21 marca 2012 r. ustaliłem, a w dniu 26 marca 2012 r. podałem do publicznej wiadomości 
wykaz obejmujący działki gruntu, położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki, oznaczone 
numerami: 2544/3 przy ul. 1-go Pułku Lotnictwa Myśliwskiego „Warszawa” 2A, 3940/21 przy ul. Tadeusza Kościuszki 2, 3940/18 
przy ul. Warszawskiej 86 i 705/3 przy ul. Topolowej 12, przewidziane do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich do-
tychczasowych użytkowników wieczystych.
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji 3 Maja 
1 od dnia 26 marca 2012 r. do dnia 16 kwietnia 2012 r. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

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

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

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

Dane i informacje dotyczące przedsiębiorców udostępniane przez CEIDG są jawne. 

Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zaświadczenia o wpisie do CEIDG 
mają obecnie formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG. 

Więcej informacji na stronie CEIDG – www.ceidg.gov.pl

I N F O R M A C J A
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WYDZIAŁ INWESTYCJI

URZĄD MIASTA INFORMUJE

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Budowa 3 segmentów budynku komunalnego przy ul. Chełmońskiego.
 W latach 2012-2013 planowana jest budowa 3 segmentów budynku komunalnego przy ul. Chełmońskiego 75 w Mińsku 
Mazowieckim. Przedmiotowe segmenty zostaną dobudowane do zasiedlonych w poprzednich latach 2 segmentów. W ramach zada-
nia zostanie dobudowanych 36 lokali mieszkalnych wraz z pomieszczeniami technicznymi i komunikacją.  Powierzchnia użytkowa 
mieszkań będzie wynosiła od 31,58m2 do 53,32 m2. 
 W dniu 1 lutego br. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski podpisał umowę z Bankiem Gospodarstwa  
Krajowego na udzielenie finansowego wsparcia w kwocie 1.832.215,18 zł na realizację tego przedsięwzięcia. (red.)

       Działając zgodnie z art. 12 ust. 
5 ustawy z dnia 7 czerwca 2001r.  
o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę  
i zbiorowym odprowadzaniu ścieków 
(tj. Dz. U. z 2006r. Nr 123, poz. 858 
ze zm.) podaję do wiadomości ocenę 
jakości wody sporządzoną przez Pań-
stwowego Powiatowego Inspektora 
Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim 
na podstawie próbek wody pobra-
nych dn. 18.01.2011r. (Nr protokołu 
HKN-600-1-MIŃ/11), dn.15.03.2011r. 
(Nr protokołu HKN-600-23-MIŃ/11), 
dn.07.04.2011r. (Nr protokołu HKN-
600-31-MIŃ/11),dn.05.05.2011r.
(Nr protokołu HKN-600-36-MIŃ/11), 
dn.24.05.2011r. (Nr protokołu HKN-
600-38-MIŃ/11),dn.07.07.2011r. 
(Nr protokołu HKN-600-46-MIŃ/11), 
dn.22.09.2011r. (Nr protokołu HKN-
600-61-MIŃ/11), dn.24.11.2011r. 
(Nr protokołu HKN-600-78-MIŃ/11)  
z wodociągu publicznego Mińsk Mazo-
wiecki: 
- woda podawana do sieci                               

- sieć – Stojadła, „KAMIX” 
- sieć - Mińsk Maz ul. Żwirowa 18 
- sieć – Mińsk Maz. ul. Małopolska 
- sieć – Mińsk Maz. ul. Szarych Szere-
gów,
- sieć – Marianka 23
- sieć – Mińsk Maz. Pl. Kilińskiego 10
- sieć – Mińsk Maz. ul. Popławskiego 51
- sieć – Mińsk Maz. ul. Kusocińskiego 51
-    sieć – Mińsk Maz. ul. Chróścielewskiego 6,                                                                                                                                               
 po rozpatrzeniu wyników zawartych 
w sprawozdaniach z badań wody wy-
konanych zgodnie z wymaganiami Za-
łącznika nr 9 do rozporządzenia Mini-
stra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r.  
w sprawie jakości wody przeznaczo-
nej do spożycia przez ludzi (Dz. U.  
z 2007 Nr 61, poz. 417 z późn. zm.)
- Nr OL/LBW.6002-25-27/11 z dn.24.0
1.2011r.                                                                   
- Nr OL/LBW.6002-473-475/11 
  z dn.17.03.2011r.       
- Nr OL/LBW.6002-646/11 
  z dn.12.04.2011r.       
- Nr OL/LBW.6002-734-736/11 

INFORMACJA O JAKOŚCI WODY
  z dn.11.05.2011r.
- Nr OL/LBW.6002-834/11
  z dn.30.05.2011r
- Nr OL/LBW.6002-835/11
  z dn.27.05.2011r
- Nr OL/LBW.6002-836/11 
  z dn.14.06.2011r
- Nr 601 z dn. 30.05.2011r
- Nr HKL.600-4760/P/2011
   z dn.03.06.2011r     
- Nr OL/LBW.6002-1049-1051/11
  z dn.14.07.2011r
- Nr OL/LBW.6002-1495-1496/11
  z dn.04.10.2011r
- Nr OL/LBW.6002-1814-1816/11
  z dn.05.12.2011r

Państwowy Powiatowy Inspektor  
Sanitarny w Mińsku Mazowieckim 
stwierdził przydatność wody do spo-
życia przez ludzi z wodociągu pu-
blicznego Mińsk Mazowiecki.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

    Mińsk Mazowiecki, dnia 22.02.2012r.

INWESTYCJE  2012 cz.II

Informujemy, że usterki dotyczące oświetlenia drogowego na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki 
można zgłaszać do Urzędu Miasta pod nr tel. 25 759 53 27

Fot. z arch. UM
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UCHWAŁA NR XVII/142/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 marca 
2012 r. w sprawie zmian w budżecie 
Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012

Niniejsza uchwała wprowadziła zmiany 
do uchwały Nr XIV/121/11 Rady Miasta 
z dnia 19 grudnia 2011 roku w sprawie 
uchwalenia budżetu miasta na rok 2012 
dotyczące:
1. planu dochodów miasta, który ule-
ga podwyższeniu o kwotę 258.540 zł.  
w  dziale 80195 – Pozostała działalność. 
2. planu wydatków budżetu miasta, który 
ulega zwiększeniu  o kwotę 5.221.358 zł.

W związku ze zmianami w planie do-
chodów, które ustala się na kwotę 
102.697.558 zł  oraz ustaleniem planu 
wydatków w wysokości 124.847.216 zł, 
wynik budżetu jest ujemny i zamyka się 
wielkością – 22.149.658 zł. Nie ulegają 
zmianie planowane rozchody tj. zostają 
na poziomie kwoty 4.962.818 zł.

Ulegają zaś zwiększeniu planowane 
przychody  o kwotę 4.962.818 zł,  pocho-
dzące z wolnych środków z lat ubiegłych.
Wolne środki za rok 2011, stanowiące 
nadwyżkę środków pieniężnych na ra-
chunku bieżącym Miasta, określone zo-
stały na kwotę 6.520.556,91zł.  

Pozostała  kwota wolnych środków z lat 
ubiegłych w wysokości  1.557.738,91 zł 
zostanie przedstawiona Radzie Miasta do 
wykorzystania w terminie późniejszym.

UCHWAŁA NR XVII/143/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 marca 
2012 r. w sprawie zmian Wieloletniej 
Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Ma-
zowiecki na lata 2012-2022
 
Podjętą uchwałą zaktualizowano pozycje 
Prognozy Finansowej Miasta na rok 2012 
w celu doprowadzenia do zgodności z bu-
dżetem Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 
2012.

UCHWAŁA NR XVII/144/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 marca 
2012 r. w sprawie udzielenia pomocy 
finansowej Powiatowi Mińskiemu

Na podstawie powyższej uchwały udzie-
la się z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki 
pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu
z przeznaczeniem na realizację zadania 
„Dokumentacja na przebudowę drogi nr 
2223 W - Mińsk Mazowiecki - Wólka Czar-
nińska z budową chodnika”.

Pomoc finansowa, o której mowa, zosta-
nie udzielona w formie dotacji celowej 
ze środków budżetu na 2012 rok, w wyso-
kości 10 000,00 zł. Szczegółowe warunki 
udzielenia pomocy finansowej oraz prze-
znaczenie i zasady rozliczenia środków 
określone zostaną w umowie pomiędzy 
Powiatem Mińskim a Miastem Mińsk Ma-
zowiecki.

UCHWAŁA NR XVII/145/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 marca 
2012 r. w sprawie określenia Programu 
opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
oraz zapobiegania bezdomności zwie-
rząt w Mińsku Mazowieckim
 
Uchwałą przyjmuje się Program opieki 
nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapo-
biegania bezdomności zwierząt w Mińsku 
Mazowieckim w brzmieniu określonym  
w załączniku do niniejszej uchwały.

UCHWAŁA NR XVII/146/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 marca 
2012 r. w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia zmiany miejscowego pla-
nu zagospodarowania przestrzennego 
miasta Mińsk Mazowiecki

Na mocy uchwały postanawia się 
przystąpić do zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania prze-
strzennego miasta Mińsk Mazowiecki, 
obejmującego osiem obszarów zlo-
kalizowanych na terenie miasta t.j.: 
pomiędzy ul. Florencja i Wenecką,  
pomiędzy ul. Tartaczną i Warszaw-

ską, pomiędzy ul. Marii Grochowskiej  
i Rodziny Łubieńskich, pomiędzy  
ul. Florencja, Szczepankowskiej i Ko-
lejową, pomiędzy ul. Królewiecką, 
Klimaszewskiego i Boczną, pomiędzy 
ul. Kazimierza Wielkiego, Kościelną  
i Warszawską, pomiędzy ul. Kosmiczną  
i Śniadeckich, a także przy ul. Łupiń-
skiego.

UCHWAŁA NR XVII/147/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 marca 
2012 r. zmieniająca uchwałę w spra-
wie ustanowienia Tytułów: „Honorowy 
Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki”  
i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazo-
wiecki” oraz przyjęcia Regulaminu za-
sad i trybu nadawania oraz pozbawia-
nia tych Tytułów

Powyższa uchwała wprowadziła zmia-
ny w Regulaminie zasad i trybu nada-
wania oraz pozbawiania Tytułów: 
„Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Ma-
zowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk  
Mazowiecki dotyczące brzmienia § 10,  
§ 13, § 14 ww. Regulaminu.

UCHWAŁA NR XVII/148/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 marca 
2012 r. w sprawie upamiętnienia Naro-
dowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych
 
W treści uchwały czytamy: „Z uwagi na 
przypadający w dniu 1 marca Narodo-
wy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych – 
Rada Miasta Mińsk Mazowiecki uchwala, 
co następuje: 

1 marca 1951 r. zostali zamordowani 
członkowie IV Zarządu Zrzeszenia „Wol-
ność i Niezawisłość” na czele z ppłk Łu-
kaszem Cieplińskim „Pługiem” (w 2007 r. 
odznaczonym pośmiertnie Orderem Orła 
Białego).
Aby upamiętnić to zdarzenie 1 marca 
obchodzimy Narodowy Dzień Pamięci 
Żołnierzy Wyklętych. Składamy hołd 200 
tysiącom żołnierzy podziemia walczą-
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Pełna treść uchwał Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki oraz załączniki do uchwał, 
znajdują się do wglądu na stronie in-
ternetowej BIP  Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki: 
www.minskmaz.b ip -gov. in fo .p l 
oraz w Biurze Rady Miasta p. 116  
w Urzędzie Miasta.

INFORMACJA O DYŻURACH RADNYCH 
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

w kwietniu 2012 r.

poniedziałki w godz. 13.00 - 14.00 – Przewodniczący RM
środy w godz. 15.00 - 17.00 – pozostali Radni

 
4 kwietnia 2012 r. (śr.) - Bogusław Zwierz
11 kwietnia 2012 r. (śr.) - Waldemar Mirecki      
16 kwietnia 2012 r. (pon.) - Leon Jurek
18 kwietnia 2012 r. (śr.) - Kazimierz Markowski
23 kwietnia 2012 r. (pon.) - Sesja Rady Miasta
25 kwietnia 2012 r. (śr.) - Krystyna Milewska-Stasinowska
30 kwietnia 2012 r. (pon.) - Michał Góras

  

cym w antykomunistycznym powstaniu 
w latach 1944-1955. Około 20 tysięcy  
z nich zginęło w walce, 8 tysięcy skazano 
na wyroki śmierci, z których wykonano 
4,5 tysiąca. Ostatni ukrywający się żoł-
nierz został zamordowany w paździer-
niku 1963 r. Wielu z nich do dzisiaj nie 
ma swoich grobów. Żołnierze Wyklęci za 
wierność niepodległej Polsce płacili nie 
tylko swoim życiem. Ci którzy zdołali 
opuścić PRL-owskie więzienia, byli prze-
śladowani przez dziesiątki lat, niektórzy 
aż do 1989 r. Komunistyczne władze za-
kłamały ich pamięć, a represje dotknęły 
także ich rodziny. 

Biuro Rady Miasta 
uprzejmie informuje, 

że korespondencję
do Radnych Rady Miasta  

Mińsk Mazowiecki
można kierować na adres 

e-mail:
radamiasta@umminskmaz.pl

lub 
Rada Miasta Mińsk Mazowiecki 

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

W sprawach dotyczących 
Rady Miasta

można kontaktować 
się również pod nr. tel.: 

(25) 758 33 35, 759 53 39.

Przewodniczący Rady Miasta 
oraz Wiceprzewodniczący
pełnią dyżury w  Urzędzie 

Miasta w pok. nr 117
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 

OFERTA MIŃSKIEGO PUNKTU 
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO NA 2012 ROK 

MIEJSKA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

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

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

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

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
- Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej oraz
- Grupa dla członków rodzin z problemem alkoholowym
Terminy  spotkań:  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.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 (papie-
rosy, alkohol, narkotyki)
Terminy  spotkań: 30.VI-01.VII, 29-30.IX, 27-28.X

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

MKRPA

BIURO RADY MIASTA
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MIEJSKA SZKOŁA  
ARTYSTYCZNA

KONCERTY MTM

Dziadkowie i babcie uczniów Miejskiej 
Szkoły Artystycznej otrzymali od swo-
ich wnuczków i wnuczek piękny prezent  
z okazji swego święta. Podczas czwart-
kowej audycji klasy skrzypiec, którą 
przygotowała pani Urszula Chrulska za-
brzmiały przygotowane specjalnie na tę 
okazję utwory skrzypcowe. 

 Audycja najmłodszych w MSA 
skrzypków uświetniła czwartkowy lu-
towe popołudnie. Już przed godziną 
17 obserwować można było ogromne 
poruszenie wśród uczniów, którzy wy-
korzystywali ostatnie chwile przed kon-
certem, by rozgrzać palce i struny ma-
leńkich instrumentów.
 Koncert rozpoczęła recytacja 
wiersza „Ta moja babunia” . Marta Król 
zadedykowała go wszystkim obecnym 
na sali koncertowej dziadkom oraz bab-
ciom.  Następnie piosenkę „Babciu, dro-
ga Babciu” wykonała Olga Bakuła, która 
później również specjalnie dla wszyst-
kich dziadków przedstawiła wiersz ”Dla 
Dziadka”. 
 Audycja skrzypcowa z powo-
dzeniem połączyła elementy recytacji, 
śpiewu oraz gry na skrzypcach. Niektó-
rzy uczniowie bowiem podczas gry na 
skrzypcach akompaniowali sobie głosem. 
W wykonaniu najmłodszych  adeptów 

sztuki skrzypcowej mogliśmy usłyszeć 
następujące kompozycje: „Moderato” 
skomponowane przez Ewę Iwan, „Z górki 
na pazurki”, „Kokoszki”, „Kajtusia na ku-
cyku” Doroty Obijalskiej, piosenkę „Mój 
kochany miś” oraz „Piosenkę Irlandzką”, 
którą wykonali wspólnie wszyscy ucznio-
wie .
 Duet skrzypcowy w składzie: 
Mateusz Łuniewski i Julia Radzio za-
prezentowali też swoją interpretację 
„Kajtusia na kucyku” Doroty Obijalskiej. 

DZIEŃ BABCI I DZIADKA W MSA

 
 Niedziela 19 lutego to dwa 
koncerty, kończące czas zimowej rado-
ści i zabawy w tradycji katolickiej, zor-
ganizowane przez Mińskie Towarzystwo 
Muzyczne dzięki wsparciu finansowemu 
Miasta Mińsk Mazowiecki i Miejskiej Ko-
misji Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych. 

„Wiara, Nadzieja i…”
 O godz.17. w kościele p.w. 
NNMP: „Wiara, Nadzieja i…” - koncert  
z muzyką Marka Ałaszewskiego.
- Wieczór poświęcony muzyce Marka 
Ałaszewskiego – malarza, kompozytora, 
autora tekstów, instrumentalisty i wo-
kalisty, jednym słowem człowieka rene-
sansu - tymi słowami powitał miłośników 

muzyki wokalno - instrumentalnej Rafał 
Ostrowski.
 Marek Ałaszewski urodził się  
w 1942 roku w Warszawie. Ukończył war-
szawską Akademię Sztuk Pięknych, otrzy-
mując dyplom w 1974 roku. Studiował  
u takich sław jak profesorowie Jan Cybis, 
Aleksander Kobzdej czy Stefan Gierowski.
Od 1974 roku tworzy poszukując własne-
go języka malarskiego.
 Opracował wiele cyklów tematycz-
nych opartych na obserwacji natury, prze-
twarza pejzaż doskonaląc swój warsztat.  
W ten sposób powstały „Impresje wenec-
kie”, „Pejzaż polski” czy obrazy związane 
tematycznie z muzyką jak np. Fortepian 
Symfonia.
 Brał udział w licznych wystawach 
w kraju i zagranicą. Jest twórcą legen-

darnej grupy KLAN. Skomponował muzykę 
do SNU NOCY LETNIEJ Szekspira, musicalu 
granego z wielkim powodzeniem na de-
skach teatru ROMA w Warszawie jak i Me-
tropoltheater w Berlinie w latach 1983-85 
oraz musicalu MROWISKO. Nagrał 3 płyty;  
„ Z brzytwą na poziomki”-1970
„ Mrowisko”-1971
„ Po co mi ten raj”-1992.
 Muzyka Marka Ałaszewskiego wy-
myka się wszelkim próbom kategoryzacji 
czy szufladkowania. Głęboko osadzona  
w tradycji muzyki europejskiej, w której 
ma swoje źródło, łączy się z elementa-
mi jazzu, bluesa i rocka. Ałaszewski jako 
kompozytor daleki jest nowinkarstwa  
i taniego efektu. Wszystkie te elemen-
ty tworzą razem niezwykle oryginalną  
i spójną całość. Przystępną ale niebanalną.
  

Podczas koncertu usłyszeć mogliśmy  
również Julię Dworecką oraz  Karolinę 
Brzozowską.  

 Młodzi skrzypkowie zostali przy-
gotowani do występu przez panią Urszu-
lę Chrulską, która akompaniowała im 
na fortepianie. Uwieńczeniem koncertu 
było zaśpiewane  przez wszystkich bra-
wurowe  „100 lat”, po którym nastąpiło 
uroczyste złożenie życzeń. 

Jagoda Jabłonowska 
Fot. z arch. MSA
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 UNPLUGGED ORCHESTRA pod dy-
rekcją Michała Śmigielskiego, Chór Kame-
ralny Mińskiego Towarzystwa Muzycznego 
oraz Chór „ Cantate Domino” z par. NNMP 
w Mińsku Mazowieckim – zespoły, przy-
gotowane przez chórmistrzów: Tomasza 
Zalewskiego i Dariusza Maćkowiaka, wy-
konały wspólnie z orkiestrą utwory skom-
ponowane przez Marka Ałaszewskiego:   
• Podróż trzech króli – utwór skompo-
nowany do wiersza Thomasa Stearnsa 
Eliota, poety i dramaturga głoszącego 
powrót do moralności i wartości chrześci-
jańskich. W utworze tym muzyka podąża 
ze słowem. Oddaje nastrój i barwę. Jest 
nośnikiem słowa, daje mu przestrzeń do 
zaistnienia i wybrzmienia. Kompozytor 
rolę narratora powierza raz soliście, in-
nym razem jednemu z głosów chóralnych 
a w momentach najistotniejszych, naj-
bardziej dramatycznych i wymownych 
całemu zespołowi.
 Pierwsze wykonanie tego utwo-
ru miało miejsce 6 stycznia 2011 roku  
w kościele Nawiedzenia Najświętszej 
Marii Panny w Warszawie. W wykonaniu 
udział wzięli: Marek Ałaszewski – solista,  
Chór Kameralny Mińskiego Towarzystwa 
Muzycznego Chór Parafii p.w. Narodzenia 
Najświętszej Marii Panny w Mińsku Mazo-
wieckim oraz UNPLUGGED ORCHESTRA, 
całość poprowadził Michał Śmigielski.
Warto podkreślić, że 19 lutego 2012 roku 
mińska publiczność uczestniczyła po raz 
pierwszy w światowym prawykonaniu 
Tryptyku oraz modlitwy Ojcze nasz. 
• Tryptyk – kompozycja instrumentalna, 
na którą składają się następujące części:
Kołysanka, Siedem dębów oraz Podmuch 
wiatru. Kołysanka stanowi preludium ca-
łego cyklu. Kompozytor wykorzystuje tu 
solistyczne brzmienie gitary i basu. Wpro-
wadza nas w nastrój zadumy i oczekiwa-
nia. W kolejnej części tryptyku do soli-
sty dołącza orkiestra smyczkowa, której 
brzmienie dopełnia flet. Rozpoczyna ją 
solo gitary będące jakby kontynuacją po-
przedniej części i myślą przewodnią tej, 
którą rozpoczyna. Kompozytor zestawia 

ze sobą metra parzyste z nieparzystymi. 
Motywy często kończy fermatą-zatrzyma-
niem jak by chciał postawić znak zapyta-
nia a może myślnik.
 Podmuch wiatru, ostatnia część 
tryptyku jest zarazem najbardziej rozbu-
dowana jego częścią. W niej to kompozy-
tor operuje największym zakresem dyna-
micznym i barwowym. W niej też słychać 
charakterystyczne dla muzyki rockowej 
czy bluesowej zwroty melodyczne. 
Koncert zakończyła modlitwa 
• Ojcze nasz - Spokojna, pełna refleksji 
i nadziei inwokacja do Stwórcy – Boga – 
Ojca. Główną rolę w tym utworze kom-
pozytor powierzył chórowi, który niejako 
recytuje tekst tej Pramodlitwy – modlitwy 
modlitw, modlitwy wszystkich chrześci-
jan. Nie można znaleźć lepszego finału, 
lepszego dopełnienia koncertu, którego 
tytuł brzmi: Wiara, Nadzieja i… 

Tomasz  Zalewski
Fot. z arch. UM

„Ta ostatnia niedziela”

 W Miejskiej Szkole Artystycz-
nej, o godz. 19. ostatecznie pożegnała 
karnawał Miejska Orkiestra Kameralna 
koncertem „Ta ostatnia niedziela...”.
 Licznie przybyła publiczność  
z zaciekawieniem słuchała historii o mu-
zyce i tańcach karnawałów XVIII, XIX i XX- 
wiecznych, które opowiadał prowadzący 
koncert  P. Jerzy Maciejewski. Orkiestra 
zilustrowała to popularnymi, dworski-
mi utworami: „Menueta” walców: „Nad 
pięknym, modrym Dunajem” „Fale Du-
naju”  „Róże Południa” i „Walca Nr 2”, 
„Serenady” i „Poloneza”, francuską po-
lką „Rusałka” i zabawną „Flirciarką” Ko-
złowskiego.  Cała sala nuciła „Feelings” 
M. Alberta i „Yesterday” The Beatles . 
Głośno śpiewano utwory „Nie kochać  
w taką noc...”, „Chryzantemy złoci-
ste...”, „Tango Milonga”. A wielki aplauz 
wzbudziła wiązanka melodii z ulic war-
szawskopraskich, brawurowo wykonana  
przez Romana Wachowicza na akordeonie,  
z towarzyszeniem fortepianu Wenatego 

M. Domagały. Tylko brak miejsca w sali 
koncertowej powstrzymał widownię od 
tanecznego pożegnania karnawału przy 
„El Tango Moulin Rouge” De Roxanne. 
 Nastrój doskonałej, karnawało-
wej zabawy to zasługa świetnych muzy-
ków Orkiestry Kameralnej, którą tworzą: 
Piotr Grabowicz, Andrzej Franczuk, Karol 
Chyliński  - skrzypce, Urszula Chrulska 
- altówka, Ewa Szymańska-Kopcińska - 
wiolonczela, Bartłomiej Łuszczyk, Michał 
Rokicki - klarnety, Arkadiusz Mizdalski - 
puzon, Marta Sosińska, Krzysztof Bakuła - 
flety, Jarosław Zalewski, Sławomir Tkacz 
- trąbki, Dariusz Glanas - kontrabas, 
Zbigniew Nojszewski - perkusja, Paulina 
Rzewuska-Korycińska - fortepian. Dyry-
genci to Roman Wachowicz oraz Wenanty 
Maciej Domagała. Scenariusz niedziel-
nego rozstania z karnawałem opracował  
W. M.Domagała oraz J. Maciejewski. 

 
Oprac. MTM

 Fot.z arch. UM
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

MARZEC W BIBLIOTECE

Ślub po kreolsku 
 Najpierw zakochali się w sobie, 
a potem w Wyspach Zielonego Przyląd-
ka!  Kolejność miała znaczenie o tyle, 
że mieli czas na zaplanowanie ślubu 
na przepięknej plaży i spędzenie kilku  
„miodowych” tygodni  właśnie na Cabo 
Verde, wciąż mało znanego archipelagu, 
leżącego 600 km od zachodnich wybrzeży 
Afryki. Urzeczeni krajobrazami,  klima-
tem,  kulturą i przede wszystkim ludź-
mi Zosia Korbasiewicz i Marek Stefaniak  
postanowili  uwiecznić swe impresje  
w niewielkim, ale ładnie wydanym al-
bumiku „No.Stress. Cabo Verde”.  Z nim 
właśnie i  mnóstwem zdjęć  przyjechali  
do Biblioteki, wprowadzając do zimowej 
aury nieco afrykańskiego słońca.    
 Było więc o  wulkanach, pira-
tach, grogu, iście brazylijskim karna-
wale,  bezkresnych plażach, morskich 
prądach i oczywiście o sakramentalnym 
„tak” w tłumaczeniu z kreolskiego na 
angielski.  Piękne zdjęcia Marka i żywe, 
dowcipne komentarze Zosi bez wątpie-
nia zachęciłyby do prób zaplanowania 
urlopu na Wyspach Zielonego Przylądka 
gdyby nie …dość wysoka  cena dojazdu, 
czy raczej „dolotu”. 

Ale po to właśnie 
mamy drugi po Mu-
zowym  cykl spo-
tkań autorskich: 
Bibliotekę Podró-
ży. Spotkania nie 
zastąpią wpraw-
dzie wyjazdu na 
egzotyczne wyspy, 
ale  podobnie jak 
niezmiennie popu-
larne podróżnicze 
książki dadzą nam 
posmakować tego, 
co moglibyśmy 
przeżyć, gdyby to 
na nasz kupon To-

tolotka  padła czteromilionowa wygrana!

Gdańsk czy Poznań? 
 Gdańsk, ponieważ tam właśnie 
dzieje się akcja kolejnej powieści Han-
ny Cygler „Bratnie dusze”.  To kolejna 
przedstawicielka polskiej literatury ko-
biecej, która czerpie swe  literackie in-
spiracje w naszej codzienności: zwykłej, 
niełatwej, w której nasze oczekiwania 
wobec życia i innych ludzi  poddawa-
ne są ciągłej, czasem ostrej  korekcie. 
Zawodowe ambicje, trudne partnerskie 
relacje, wchodzące w dorosłość dzieci, 
środowiskowe zazdrości i oparcie w przy-
jaźni czyli samo życie.  Ile w tej powieści 
jest z naszego życia? Wystarczy sięgnąć 
po kolejną już , po „Dobrych genach”  
„Odmianie przez przypadki” i innych, 
książkę Hanny Cygler.
 A dlaczego Poznań? Poznański 
Rebis to świetne, prężne wydawnictwo, 
które zdaje się zadomawiać na dobre 
przy Piłsudskiego 1a. Mamy nadzieję, że 
nasza współpraca zaowocuje ciekawymi 
spotkaniami. Kto wie, kogo Rebis przy-
wiezie do nas następnym razem? 
   

Wy c z a r u j 
święta! 
Zima trzymała 
długo, więc cza-
rowanie wiosny  
rozpoczęliśmy już 
na początku mar-
ca!  Wiosny, a wraz  
z nią Świąt Wiel-
kanocy, które nie-
odmiennie kojarzą 
nam się ze wszyst-
kim, co na nowo 
budzi się do życia. 
Wycinanki  to nie 

tylko wiekowa tradycja. świetna zabawa 
dla całej rodziny, sposób na  wyrabianie 
umiejętności manualnych dziecka, ćwi-
czenie  wyobraźni  i koncentracji.  Po-
dobnie jak pisanki  wycinanki mogą być 
świetną ozdobą naszego świątecznego 
stołu, ale także  … Oddziału dla Dzieci. 
W marcu ogłosiliśmy    konkurs na wiel-
kanocne wycinanki. Liczyć się będzie 
pomysł, samodzielność i sposób wyko-
nania pracy, choć technika jest oczywi-
ście dowolna.  Rozstrzygnięcie konkursu?   
W kwietniu. Nagrody? Obowiązkowo! 

Mińsk jak Justyna 
Kowalczyk oczywiście.  Choć nie w nar-
ciarstwie.  
 Statystyki biją na alarm.  
W kolejnej dziedzinie Polacy pozostają 
daleko  za innymi krajami. Biją nas na 
głowę Czesi, Francuzi, Anglicy  W czym? 
Nie czytamy! I nie chodzi tylko o książki!  
Badania wciąż wykazują, że aż 66% Po-
laków nie przeczytało ani  jednej  książ-
ki, a 46% ani jednego artykułu dłuższego 
niż trzy strony czy opowiadania, choćby  
w Internecie.  Nie czyta „aż 20% osób 
z wyższym wykształceniem - czyli tych, 
którzy nas uczą, leczą, budują nam 
domy i mosty” - mówi dyrektor BN dr To-
masz Makowski. Nie czyta, czyli  nie pod-
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nosi  i nie aktualizuje swoich kwalifikacji 
zawodowych. 27% uczniów i studentów,  
o zgrozo,  także nic nie czyta!  Krót-
ko mówiąc czytelnictwo w Polsce stoi 
na bardzo niskim poziomie. Deklaracja 
„pracuję w bibliotece” natychmiast wy-
wołuje zatroskany uśmiech rozmówcy  
i pytanie „oj, a w ogóle ktoś do was przy-
chodzi ? A dzieci i młodzież to chyba już 
w ogóle nie, prawda?” 
 Nieprawda!  W Mińsku Mazo-
wieckim  statystyki nie tylko nie są złe, 
tylko dobre, ale na dodatek wciąż  idą w 
górę! Także w kategorii wiekowej, która 
w skali kraju niepokoi najwięcej, czyli 
do lat 15!   Na 100 mieszkańców Mińska   
31 korzysta z naszych zbiorów , więc czy-
ta, słucha lub ogląda książki ( oglądanie 
i  wyciąganie książek z regałów to głow-
nie domena czytelników, którzy nie tylko 
książki, ale i cały świat oglądają  ledwie 
od lat kilku).
 W pierwszym rok działalności 
biblioteki w nowym budynku we wszyst-
kich  rubrykach statystycznych mo-
gliśmy napisać „ więcej o …niż w roku 
ubiegłym”.  Tendencje te utrzymują się  
w roku 2012. 
 Tylko do połowy marca do Od-
działu dla Dzieci zapisało się o 761 czy-
telników więcej niż w roku. poprzednim 
Podobne tempo utrzymuje Wypożyczal-
nia   dla dorosłych, która ma o 970 użyt-
kowników więcej.  Liczba korzystających 
z Czytelni  raz po raz bije własne rekor-
dy-ponad  100 osób dziennie, czego nie 
powstydziłaby się czytelnia na Koszyko-
wej, biblioteki wojewódzkiej i najwięk-
szej biblioteki publicznej w Warszawie. 
Na  miejsce przy komputerze często 
trzeba poczekać. A to dopiero pierwszy 
kwartał! 
 W czym należy upatrywać  przy-
czyn tego niecodziennego w skali kraju 
zainteresowania biblioteką? „Tych przy-
czyn jest kilka mówi Dyrektor Teresa 
Sęktas-Chanke w wywiadzie dla „Strefy 

Mińsk”. -   Z pew-
nością ludzi przy-
ciąga nowy budy-
nek, estetycznie 
urządzony i do-
brze wyposażony. 
Ważne są także 
godziny otwarcia 
biblioteki – od 
poniedziałku do 
czwartku jest ona 
czynna w godz. 
8-20, w piątek 
w godz. 12-20, 
a w każdą sobo-
tę w godz. 8-16. 
Następny powód 
to nowości –  

w ubiegłym roku kupiliśmy ponad 5,6 
tys. nowych książek. Zaczęliśmy również 
wypożyczać audiobooki. Na pewno nie 
bez znaczenia są  imprezy, jakie odby-
wają się w bibliotece – spotkania z pi-
sarzami, podróżnikami, wystawy, filmy. 
Mówiąc brzydko – jedno nakręca drugie, 
np. po jednym z seansów filmowych dla 
dzieci zapisało się 30 nowych czytelni-
ków. To naprawdę bardzo dużo.” 

 Dużo, ale my chcemy jeszcze 
więcej. Przede wszystkim tego, by jak 
największej liczbie ludzi w Mińsku i nie 
tylko budynek przy Piłsudskiego  kojarzył 
się z otwartością na rozmaite potrzeby  
kulturalne  związane ze słowem.  Pisa-
nym, mówionym, słuchanym.  Chcemy 
być jak Kowalczyk  
w polskim narciar-
stwie. W skali kra-
ju posucha, a ona 
wciąż pnie się w 
górę.  Przed nami 
jeszcze więk-
sza część roku    
i mamy nadzie-
ję przyciągnąć 
na Piłsudskiego 
1a  tych, którzy 
jeszcze do nas nie 
zajrzeli i zasko-
czyć tych, którzy 
już  z nami są!  

Gór oszukać się nie da
 Gór oszukać się nie da, ani 
obłaskawić. Żeby ich posmakować, do-
tknąć czy je zdobywać trzeba na to 
zapracować.  Nie wystarczy kupić bilet  
i wylądować w Kathmandu , zatłoczonej  
mekce wspinaczy, globtroterów, trekke-
rów i ciekawskich. Trzeba góry pokochać   
i  chcieć je zrozumieć, a potem ruszyć 

w górę, z rozwagą, ale i nadzieją, że   
Matka Natura nie tylko pozwoli na szczyt 
wejść, ale także  z niego powrócić.

  Michał Makos, mińszczanin, ko-
lejny gość Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w cyklu  „Biblioteka Podróży” w Himala-
je pojechał,  wszedł  na sześciotysięcz-
nik Island Peak i wrócił. Czy je kocha  
i zrozumie?  O tym nie mówił, ale chy-
ba trudno sobie wyobrazić glacjologa, 
któremu góry są obce; przecież pracuje 
głównie w Tatrach. Czy ruszył na szczyt 
z rozwagą? Wyjścia aklimatyzacyj-
ne,      liofilizowana żywność, czekan, 
raki, uprząż, „małpę” i poręczówki w 
plecaku, odpowiednia odzież i namioty,   
wysokokwalifikowany przewodnik nepal-
ski. Wszystko zgodnie z himalajskim, wy-
prawowym „must”.  Nadzieja?  Ta mała, 
że wiatr przepędzi chmury i  ukaże się  
jeden z najsłynniejszych widoków świa-
ta: Everest przesłonięty nieco niższym, 
lecz leżącym bliżej Lothse.  I ta duża, że  
uda się dojść na szczyt i rozwinąć leżącą  
w plecaku biało czerwoną flagę.

 Dla wielu to spotkanie  było 
zaskoczeniem: mińszczanin tak wysoko? 
Przez  ponad półtorej godziny Michał Ma-
kos przykuwał  uwagę publiczności: re-
lacja z wyprawy, zdjęcia,  alpinistyczny 
sprzęt w plecaku, odpowiedzi na pyta-
nia. Za krótko? Życzmy Panu Michałowi 
kolejnych górskich sukcesów; wtedy za-
wita do Biblioteki ponownie! 
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Monodram „Colas Breugnon” w wykona-
niu Stanisława Górki. Monodram na pod-
stawie utworu Romaina Rollanda Colas 
Breugnon z piosenkami Georgesa Brassen-
sa wyreżyserował Tadeusz Wiśniewski.

Utwór Rollanda (laureata Nagrody No-
bla 1915) jest historią starego stolarza, 
który zamyka istotny rozdział swojego 
życia, pełnego zabawy, beztroski, błazno-
wania, ale i niespełnień, rozczarowań. 
Jego wspaniała pogoda ducha daje wyraz 
temu, że wszystko jest sprawą in-
terpretacji zdarzeń, ludzi, rzeczy. 
Sposobem Colasa na życie jest 
dobroduszność, kpina, lekceważe-
nie – trochę w nim błazna, nieco 
filozofa. Dzięki kobitkom i napit-
kom, umiejętności filozofowania  
i gawędzenia, przezwycięża kryzy-
sy. Colas jest piewcą życia.

W jego postać wcielił się Stanisław 
Górka, który podał jego historię  
w taki sposób, że chce się żyć  
i świętować to życie wraz z nim. 
Górka był frywolny, ale nie wulgar-
ny, prosty, ale nie prostacki, mądry, ale 
nie przemądrzały.

NOWAKI to młoda, zdolna i wybitnie ener-
getyczna trójka zielonogórskich artystów. 
Wypełniona po brzegi sala kameralna 
MDK co raz wybuchała śmiechem. Mińsz-

czanom spodobała się charakterystyczna 
ekspresja i oryginalny sposób poruszania 
tematyki obyczajowej. W skład kabaretu 
wchodzą Adrianna Borek – fantastyczna 
kobieta, potrafiąca wcielić się w każdą 
postać, Tomasz Marciniak i Kamil Piróg – 
pełni energii, którą zarażają widownię. 
Nowaki zaprezentowali m.in. znane ske-
cze „Córka generała”, „Niedzielna szkół-
ka agresji” i „Impreza integracyjna”. 

Tłumy chętnych nauczenia się trudnej 
sztuki chińskiej kaligrafii przybyły do 
Miejskiego Domu Kultury na otwarcie wy-
stawy malarstwa „Dialog Wschodu z Za-
chodem”  połączonej właśnie z warszta-
tami kaligrafii. 

Jakie mogą być zbieżne idee w malar-
stwie chińskim i europejskim? Na to pyta-
nie odpowiedzi udzielali Yu Wenting oraz 
Witold Boguszewski. Zarówno w chińskim, 
jak i w europejskim malarstwie głównym 

celem jest kształtowanie pozytywnych 
relacji międzyludzkich. Kultura ludzka 
jest otwarta na wszelkie jej przejawy 
niezależnie od terytorium, na którym się 
rozwija; malarstwo też. W historii malar-
stwa na całym świecie są punkty styczne, 
a później sposób wyrażania może być róż-
ny; malarstwo może mieć swój odrębny 
charakter. Obecnie na skutek migracji 
ludności następuje wymiana myśli (idei) 
i technik malarskich. Obraz może być 
otwarty na wewnętrzny świat artysty.

Yu Wenting ukończyła Szkołę Wyższą Sztuk 
w Jilin w Chinach na kierunku malarstwa 
oraz studiowała na Akademii Sztuk Pięk-
nych w Krakowie na kierunku malarstwa.
Witold Boguszewski uzyskał dyplom  
z malarstwa w pracowni prof. Mariana 
Jarzemskiego na Wydziale Artystycznym 
Akademii Jana Długosza w Częstochowie. 
Ukończył również studia na Wydziale Ma-
larstwa krakowskiej Akademii Sztuk Pięk-

nych. Obecnie jest studentem studiów 
doktoranckich, a jego promotorem jest 
prof. Teresa Kotkowska-Rzepecka. Upra-
wia malarstwo, rysunek, uczy się rów-
nież chińskiej kaligrafii. Malarstwo jest 
dla niego rodzajem medytacji. W swojej 
twórczości stara się łączyć elementy ma-
larstwa chińskiego, kaligrafii oraz filozofii 
wschodniej z europejską sztuką abstrak-
cyjną.

- 
Skąd się biorą dzieci ? - to pytanie albo 
rodzice już usłyszeli, albo lada dzień 
czeka ich odpowiedź na nie. Miejski Dom 
Kultury chcąc nieco pomóc rodzicom  
w niełatwej sztuce wytłumaczenia pocie-
chom skąd się na świecie wzięły zaprosił 
i dzieci i rodziców na spektakl teatralny 
„Co w brzuchu piszczy, czyli… ratunku 
dzidziuś”. Przedstawienie 3 marca wy-
stawili niezawodni, znani i lubiani artyści 
Teatru Kuffer. 

Była to opowieść z przygodami  
o ważnym problemie pojawienia 
się w domu rodzeństwa. Przedsta-
wienie w zabawny sposób dotyka-
ło ważnych problemów akceptacji  
i tolerancji. Była to historia dla 
małych i dużych. Był złośliwy  ko-
cur i myszka, która uratowa-
ła Kubusia z opresji, kominiarz  
i pomocnik kominiarza. I był też dzi-
dziuś, który sprawiał, że rodzice nie 
mogli nadążyć z wymianą pieluch, 
a starszy brat - czuł się samotny  
i opuszczony. Mądrze, ale śmiesz-
nie, kabaretowo i z morałem.

Przedstawienie obejrzała rekordowa ilość 
dzieci i ich rodziców. Na widowni podczas 
dwóch spektakli zasiadło ponad 230 osób. 

Artyści toruńskiej formacji Grupa T poru-
szyli niezwykle ważne i aktualne proble-

18 lutego COLAS BREUGNON

26 lutego KABARET NOWAKI

1 marca 
DIALOG WSCHODU Z ZACHODEM

3 marca Skąd się biorą dzieci 
- spektakl teatralny

7 marca Piekielnie anielska sztuka - 
profilaktyczny spektakl kabaretowy
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my uzależnień, przemocy oraz 
agresji szkolnej. Ich inscenizacja 
była mieszanką edukacji z dawką 
humoru. 

Przebiegły diabeł i sympatyczny 
anioł w zabawny sposób próbo-
wali przekonać publiczność do 
swoich racji imając się w tym 
celu przeróżnych sposobów - nie-
konwencjonalnie opowiedzianej 
bajki o Czerwonym Kapturku, 
ale także odegraniem skeczu  
z udziałem dzieci. 

Zabawne postacie, wartka akcja, dyna-
mika spektaklu oraz jego kabaretowa for-
ma zagwarantowały ciekawe widowisko,  
w którym dziecko jest już nie tylko bier-
nym obserwatorem, ale staje się uczest-
nikiem spektaklu. Cztery spektakle 
obejrzało łącznie 500 dzieci – uczniów 
mińskich szkół podstawowych. Spektakl 
dla dzieci był bezpłatny. 

Z myślą o Paniach (przede wszystkim, ale 
nie tylko) i przypadającym w tym czasie 
Dniu Kobiet zorganizowano koncert „Świat 
Tanga”. Wystąpił zespół Sentido del Tango 
w składzie: Piotr Kopietz  –  bandoneon, 
akordina, Gabriela Machowska-Kopietz  
–  fortepian, Mateusz Szemraj  –  gitara. 

Popularność tanga stale wzrasta. Coraz 
więcej osób tanga słucha, tańczy lub po 
prostu się nim delektuje. Tango to pasja. 
Z tej właśnie pasji narodziło się Sentido 
del Tango.

Podstawą brzmienia zespołu jest trio: 
fortepian, gitara i bandoneon - esencja 
tangowego brzmienia. Trio sięga do tra-
dycji, ale też i patrzy w przyszłość, dla-
tego też wykonuje zarówno klasyki, jak  
i własne kompozycje. Największą, wyraź-
ną inspiracją jest twórczość Astora Piaz-
zolli. Artyści Sentido del Tango spotkali się 
podczas studiów w Akademii Muzycznej 
im. F. Chopina w Warszawie. Pracę nad 
obecnym kształtem zespołu rozpoczęli  
w 2007 roku. Efektem kilkuletniej pracy 
jest pierwsza płyta zespołu „Retrato”.

Dzięki świeżemu spojrzeniu na muzykę, 
wielu pomysłom aranżacyjnym oraz do-
skonałym umiejętnościom gry na instru-
mentach, nadali swoim wykonaniom indy-
widualny i niepowtarzalny charakter.

Na program koncertu złożyły się utwory 
Tango Nuevo Astora Piazzolli i Klasyczne 
Tanga Argentyńskie we własnych aranża-
cjach oraz kompozycje własne w klima-
cie tanga argentyńskiego. Niewątpliwą 
atrakcją koncertu był również towarzy-
szący mu pokaz tanga w wykonaniu pary 
tanecznej. 

Na deskach Miejskiego Domu Kultury  
w dniach 12 – 14 marca po raz kolejny to-
czyły się Zmagania o Pałacową Maskę. 
Celem konkursu jest prezentacja dorob-
ku artystycznego amatorskich zespołów 
teatralnych oraz kształtowanie i rozwi-
janie zainteresowań młodzieży kulturą 
teatralną. Zmagania o Pałacową 
Maskę odbywają się w trzech 
kategoriach wiekowych: przed-
szkola, szkoły podstawowe oraz 
gimnazja i szkoły średnie. Zespo-
ły teatralne reprezentują szkoły, 
placówki kultury i inne ośrodki 
oświatowo – wychowawcze z po-
wiatu mińskiego. 

W tym roku zgłosiło się 15 zespo-
łów w kategorii przedszkoli, 12  
w kategorii szkół podstawo-

wych i 6 grup reprezentujących gimnazja  
i szkoły średnie. Przez trzy konkursowe 
dni przesłuchania trwały po 6 godzin.
 
Występy młodych aktorów oceniało jury  
w składzie Jerzy Łazewski - aktor teatral-
ny i filmowy, absolwent warszawskiej 
PWST, Halina Tunkiewicz - instruktor te-
atralny Centrum Kultury i Sztuki im. An-
drzeja Meżeryckiego w Siedlcach, aktor-
ka siedleckiego Teatru ES, Ewa Chaburska 
- reżyser teatralny, instruktor Centrum 
Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Miń-
sku Mazowieckim oraz Małgorzata Sulew-
ska - instruktor teatralny MDK. 

Jurorzy nie mieli łatwego zadania. Wszy-
scy zgodnie podkreślali wysoki poziom 
prezentowanych przedstawień, docenili 
zaangażowanie dzieci i młodzieży oraz 
pracę opiekunów zespołów. Ostatecznie 
jednak musieli dokonać wyboru. 

Laureaci Zmagań o Pałacową Maskę 2012

Kategoria szkoły podstawowe:
I miejsce - zespół Korneliusz ze Szkoły 
Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego 
z Halinowie spektakl „Kujon” 
II miejsce - zespół Pasjonaci ze Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Sulejówku spektakl 
„W szopie przy ulicy Lhomound”
III miejsce - zespół Marzenie ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim 
spektakl „Mam, znalazłem”
Wyróżnienia przyznano Patrykowi Bratu-
siowi za rolę Piotra Curie oraz Paulinie 
Zdzieborskiej za rolę Marii Skłodowskiej 
Curie. 
Ponadto jury zauważyło dwa spektakle: 
zespołu Kryształki „Niezwykłe drzwi” 
oraz Nelki „Perły szczęścia nie dają”.

Kategoria gimnazja i szkoły średnie
I miejsce - grupa teatralna z Zespołu 
Szkół Specjalnych w Ignacowie spektakl 
„Obok siebie”
II miejsce - zespół Pomelo z Zespołu Szkół 
Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim 
spektakl wg. dramatu Witkacego „Jan 
Maciej Karol Wścieklica”

10 marca
Tango na Dzień Kobiet

ZMAGANIA O PAŁACOWĄ MASKĘ
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KULTURA

Z IMPREZ MDK

W Miejskim Domu Kultury w Mińsku  
Mazowieckim odbyły się eliminacje 
miejskie i powiatowe konkursu recyta-
torskiego Warszawska Syrenka. 

Istotą konkursu jest pobudzanie aktyw-
ności artystycznej, ujawnianie młodych 
talentów recytatorskich, ale również 
wyrobienie nawyku czytania, rozwój czy-
telnictwa i popularyzacja literatury. War-
tością konkursu, w którym uczestniczą 
kolejne pokolenia dzieci i młodzieży jest 
jego kulturotwórcza siła: żywy kontakt ze 
słowem, z największą polską i światową 
poezją.

Do eliminacji powiatowych konkursu  
w Mińsku Mazowieckim 22 marca zgłosi-
ło się 24 recytatorów w kat. szkół pod-
stawowych kl. 0-III, 25 w kategorii szkół 
podstawowych kl. IV-VI i 20 w kategorii 
gimnazjalnej. 

Jury w składzie Mirosława Tręda, Wanda 
Izabella Rombel i Małgorzata Sulewska 
wysłuchało z uwagą interpretacji poezji 
i fragmentów prozy. - Bardzo się cieszę, 
że młodzież w dobie komputerów sięga 
po poezję, że próbuje zmagać się z nie-
rzadko trudnymi utworami, że dba o pięk-
no polskiego języka, to napawa nadzieją 
- podsumowywała konkursowe zmagania 
Wanda Izabella Rombel. 

Zwycięscy w poszczególnych kategoriach 
(pierwsze miejsca) zakwalifikowali się do 
Finału 35. Konkursu Recytatorskiego War-
szawska Syrenka, który odbędzie się 14  
i 15 kwietnia 2012 r. w Mazowieckim Cen-
trum Kultury i Sztuki w Warszawie. 

III miejsce – zespół Teraz my z Gimnazjum 
Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim 
spektakl „Pod drugiej stronie”
Przyznano również dwa wyróżnienia ak-
torskie dla Magdaleny Chrościckiej za rolę 
Miłości w spektaklu „Obok siebie” oraz 
dla Michała Tkaczyka za rolę Wścieklicy  
w spektaklu „Jan Maciej Karol Wścieklica”

Kategoria przedszkola
Pałacową Maskę otrzymał zespół Biedron-
ki z Przedszkola Miejskiego nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim za spektakl „O królewnie 
Oli, która na wszystko kręciła nosem”.

Jury wyróżniło zespoły:
Roztańczone zuchy z Przedszkola Niepu-
blicznego Klub Malucha w Mińsku Mazo-
wieckim za spektakl „Kłótnia Kolorów” .
Roztańczone czterolatki z Przedszkola Nie-
publicznego Klub Malucha w Mińsku Mazo-
wieckim za spektakl „Królowa śniegu”.
Gwiazdeczki z Trójeczki z Przedszkola 
Miejskiego nr 3 w Mińsku Mazowieckim za 
spektakl „Cztery żywioły”.
Urwisy z Prywatnego Przedszkola Chatka 
Puchatka w Mińsku Mazowieckim za spek-
takl „Bajeczka kuchenna”.
Diabełki z Przedszkola Miejskiego nr 1  
w Sulejówku za spektakl „Diabełek”.
Kleksy z Przedszkola Niepublicznego Klek-
sik za spektakl „Brzydkie kaczątko”.

Laureaci Zmagań (zdobywcy I miejsc 
oprócz przedszkolaków) zakwalifikowali 
się do przeglądu „Srebrna Maska”, który 
odbędzie się w dniach 15-16 maja w Sie-
dlcach. Natomiast wszystkie nagrodzone 
spektakle zostały jeszcze raz wystawione 
17 marca podczas uroczystego Finału kon-
kursu, czyli Rodzinnych Spotkań Teatral-
nych Pałacowa Maska. Wręczono wówczas 
nagrody, maski oraz dyplomy laureatom  
i wszystkim uczestnikom Zmagań. 

Laureaci eliminacji powiatowych kon-
kursu recytatorskiego Warszawska Sy-
renka:

Kategoria szkoły podstawowe kl. 0-III
I miejsce Aleksandra Gniado SP Kałuszyn
II miejsce Adrian Broda PSP Siennica
III miejsce Michalina Ciechańska SP nr 2 
Mińsk Mazowiecki

Kategoria szkoły podstawowe kl. IV-VI
I miejsce Maria Piątkowska SP nr 5 Mińsk 
Mazowiecki
II miejsce Mateusz Trojanowski SP nr 5 
Mińsk Mazowiecki
III miejsce Martyna Pietrzyk SP Stanisła-
wów

Kategoria gimnazja
I miejsce Krzysztof Zajma Gimnazjum 
Wielgolas
II miejsce Paula Wilczyńska GM nr 2 Mińsk 
Mazowiecki
III miejsce Dawid Zawolski Gimnazjum 
im. Polskiej Macierzy Szkolnej Mińsk Ma-
zowiecki

Agnieszka Boruta  
Fot. z arch. MDK 

WARSZAWSKA SYRENKA W MDK

Agnieszka Boruta  
Fot. z arch. MDK i Michał Rogala
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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
ogłasza konkurs na stanowisko  
dyrektora:

1. Przedszkola Miejskiego Nr 2  
w Mińsku Mazowieckim, ul. Rodziny 
Nalazków 3.

2. Przedszkola Miejskiego z Od-
działem Specjalnym i Oddziałem 
Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smo-
czyńskiej w Mińsku Mazowieckim, 
ul. Tuwima 2.

3. Szkoły Podstawowej Nr 4 w  Miń-
sku Mazowieckim, ul. Siennicka 17.

4. Zespołu Szkół Miejskich Nr 1  
w Mińsku Mazowieckim, ul. Koper-
nika 9. 

Kandydatem przystępującym do konkursu 
na stanowisko dyrektora publicznego przed-
szkola, publicznej szkoły (zespołu) może być: 

Nauczyciel mianowany lub dyplomowany, który:
1) ukończył studia magisterskie i posiada przy-
gotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do 
zajmowania stanowiska nauczyciela w danym 
przedszkolu, szkole;
2) ukończył studia wyższe lub studia podyplo-
mowe z zakresu zarządzania albo kurs kwa-
lifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, 
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy 
pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub 
pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stano-
wisku nauczyciela akademickiego;
4) uzyskał:
a) co najmniej dobrą ocenę pracy w okresie 
ostatnich pięciu lat pracy lub
b) pozytywną ocenę dorobku zawodowego  
w okresie ostatniego roku albo
c) w przypadku nauczyciela akademickiego - 
pozytywną ocenę pracy w okresie ostatnich 
czterech lat pracy w szkole wyższej
- przed przystąpieniem do konkursu na stano-
wisko dyrektora;
5) spełnia warunki zdrowotne niezbędne do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowni-
czym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której 
mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycz-
nia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 
r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), a w przypadku 
nauczyciela akademickiego - karą dyscyplinar-
ną, o której mowa w art. 140 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu po-
stępowanie dyscyplinarne;
7) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe;
8) nie toczy się przeciwko niemu postępowanie 
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicz-
nego;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środkami pu-
blicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 

4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, 
z późn. zm.).
Osoba niebędąca nauczycielem, która:
1) posiada obywatelstwo polskie, z tym że wy-
móg ten nie dotyczy obywateli państw człon-
kowskich Unii Europejskiej, państw członkow-
skich Europejskiego Porozumienia o Wolnym 
Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim 
Obszarze Gospodarczym oraz Konfederacji 
Szwajcarskiej;
2) ukończyła studia magisterskie;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy, 
w tym co najmniej dwuletni staż pracy na sta-
nowisku kierowniczym;
4) ma pełną zdolność do czynności prawnych  
i korzysta z praw publicznych;
5) nie toczy się przeciwko niej postępowanie  
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publiczne-
go lub postępowanie dyscyplinarne;
6) ukończył studia wyższe lub studia podyplo-
mowe z zakresu zarządzania albo kurs kwa-
lifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, 
prowadzony zgodnie z przepisami w sprawie 
placówek doskonalenia nauczycieli;
7)  spełnia warunki zdrowotne niezbędne do 
wykonywania pracy na stanowisku kierowni-
czym;
8) nie był skazany prawomocnym wyrokiem za 
umyślne przestępstwo lub umyślne przestęp-
stwo skarbowe;
9) nie był karany zakazem pełnienia funkcji 
związanych z dysponowaniem środkami pu-
blicznymi, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 
4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowie-
dzialności za naruszenie dyscypliny finansów 
publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, 
z późn. zm.).
Kandydat przystępujący do konkursu na sta-
nowisko dyrektora publicznego przedszkola, 
publicznej szkoły (zespołu) składa następujące 
dokumenty:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz 
koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicz-
nego przedszkola, publicznej szkoły (zespołu),
2) poświadczoną przez kandydata za zgodność 
z oryginałem kopię dowodu osobistego lub in-
nego dokumentu potwierdzającego tożsamość 
oraz poświadczającego obywatelstwo kandy-
data,
3) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodo-
wej, zawierający w szczególności informację o:
– stażu pracy pedagogicznej - w przypadku na-
uczyciela albo
– stażu pracy dydaktycznej - w przypadku na-
uczyciela akademickiego, albo
– stażu pracy, w tym stażu pracy na stanowisku 
kierowniczym - w przypadku osoby niebędącej 
nauczycielem,
4) oryginały lub poświadczone przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopie dokumentów 
potwierdzających posiadanie wymaganego sta-
żu pracy, o którym mowa w pkt. 3,
5) oryginały lub poświadczone przez kandyda-
ta za zgodność z oryginałem kopie dokumen-
tów potwierdzające posiadanie wymaganego 
wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia 
studiów wyższych lub świadectwa ukończenia 
studiów podyplomowych z zakresu zarządzania 
albo świadectwa ukończenia kursu kwalifika-
cyjnego z zakresu zarządzania oświatą,
6) zaświadczenie lekarskie o braku przeciw-
wskazań zdrowotnych do wykonywania pracy 
na stanowisku kierowniczym,

7) oświadczenie, że przeciwko kandydatowi 
nie toczy się postępowanie o przestępstwo ści-
gane z oskarżenia publicznego lub postępowa-
nie dyscyplinarne;
8) oświadczenie, że kandydat nie był skazany 
prawomocnym wyrokiem za umyślne przestęp-
stwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany 
zakazem pełnienia funkcji związanych 
z dysponowaniem środkami publicznymi, o któ-
rym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 
17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naru-
szenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. 
z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.).
10) oświadczenie o dopełnieniu obowiązku,  
o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy 
z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu in-
formacji o dokumentach organów bezpieczeń-
stwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych 
dokumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 63, poz. 425, 
z późn. zm.) - w przypadku kandydata na dy-
rektora publicznej szkoły,
11) oryginał lub poświadczona przez kandydata 
za zgodność z oryginałem kopia aktu nadania 
stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplo-
mowanego - w przypadku nauczyciela,
12) oryginał lub poświadczona przez kandy-
data za zgodność z oryginałem kopia karty 
oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego 
- w przypadku nauczyciela i nauczyciela aka-
demickiego,
13) oświadczenie, że kandydat nie był karany 
karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 
ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Kar-
ta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 
674, z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie 
wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. 
zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela 
akademickiego,
14) oświadczenie, że kandydat ma pełną zdol-
ność do czynności prawnych i korzysta z pełni 
praw publicznych - w przypadku osoby niebę-
dącej nauczycielem,
15) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę 
na przetwarzanie danych osobowych zgodnie  
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie 
danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, 
poz. 926, z późn. zm.) w celach przeprowa-
dzenia konkursu na stanowisko dyrektora.
 
Oferty należy składać w zamkniętych koper-
tach z podanym imieniem, nazwiskiem i ad-
resem zwrotnym kandydata oraz dopiskiem:
 
„KONKURS NA STANOWISKO DYREKTORA
........................................................
.......................................................”
(wymienić nazwę i adres przedszkola/szkoły/
zespołu)

w terminie do dnia 20 kwietnia 2012r. do 
godz. 14.00 w:

Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki

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

O terminie i miejscu przeprowadzenia postę-
powania konkursowego kandydaci zostaną 
powiadomieni pisemnie.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
/-/ Marcin Jakubowski

OŚWIATA

OGŁOSZENIE O KONKURSIE
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OŚWIATA

Gimnazjum Miejskie nr 1 tak jak  i pozostałe 
gimnazja w naszym mieście kształci i wycho-
wuje, uczy postaw obywatelskich i przygo-
towuje młodzież w wieku 13-16 lat do życia  
w otaczającym świecie. Gimnazjum powsta-
ło w 1999 roku. Choć jesteśmy szkołą z tra-
dycjami, nie boimy się wyzwań, jakie stawia 
przed nami XXI wiek.

 We współczesnej polskiej szkole nie 
wystarczy nauczać zgodnie z przyjętą przez 
państwo podstawą programową. Dziś stawia 
się na szkoły, które wspierają swoich uczniów 
w rozwijaniu zdolności  i rozbudowaniu zain-
teresowań i pasji, a przy tym mają pozytywne  
i przyjazne podejście do młodzieży. Szkołą 
spełniającą te warunki jest nasze gimnazjum.
               Gimnazjum Miejskie nr 1 jako 
pierwsze w powiecie mińskim sięgnęło po tytuł 
Szkoły Odkrywców Talentów. Fakt umieszcze-
nia szkoły na polskiej mapie znajdującej się na 
stronie internetowej www.roktalentow.men.
gov.pl  upamiętniono specjalną tablicą przeka-
zaną wraz z listem gratulacyjnym przez Mini-
stra Edukacji – Katarzynę Hall. Symbolicznego 
odsłonięcia tablicy Szkoły Odkrywców Talen-
tów dokonali: Mazowiecki Wicekurator Oświa-
ty – pan Mariusz Dobijański, Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki – pan Marcin Jakubowski 
oraz przewodnicząca Samorządu Uczniowskie-
go – Ewelina Niedziałek.
 Aby uzyskać tytuł Szkoły Odkrywców 
Talentów, trzeba spełnić szereg warunków. 
Gimnazjum Miejskie nr 1 zostało docenione 
przede wszystkim za wdrażane od lat innowa-
cje pedagogiczne oraz za bogatą ofertę zajęć 
pozalekcyjnych, podczas których gimnazjaliści 
mają okazję rozwijać swoje zainteresowania 
i pasje. Kluczem do tytułu Szkoły Odkrywców 
Talentów są także sukcesy uczniów w różnych 
olimpiadach, konkursach, przeglądach, turnie-
jach i zawodach organizowanych w szkole, ale 
również przez placówki i instytucje wspierają-
ce oświatę.
 Gimnazjum Miejskie nr 1 jest or-
ganizatorem Powiatowego Konkursu Języka 
Angielskiego dla Gimnazjalistów (w tym roku 
ruszyła już III edycja). Każda edycja Konkursu 
odbywa się pod honorowym patronatem Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty i Burmistrza Mia-
sta Mińsk Mazowiecki. Celem Konkursu jest:  
rozbudzanie wśród uczniów gimnazjum zain-
teresowania nauką języka angielskiego, do-
skonalenie kompetencji językowych uczniów, 
zainteresowanie uczniów gimnazjum kulturą 
i historią krajów angielskiego obszaru języko-
wego, doskonalenie i wzbogacanie form pracy 
z uczniem uzdolnionym językowo, promowa-
nie osiągnięć uczniów, ich nauczycieli i opie-
kunów. Laureaci otrzymują  nagrody, dyplomy 
i zaświadczenia o osiągnięciach na etapie po-
wiatowym.
Gimnazjum Miejskie nr 1 to szkoła, która nie 
boi się nowych wyzwań. Kadra pedagogiczna 
wie, że zadaniem współczesnej szkoły jest 
wspieranie uzdolnionej młodzieży i pomaganie 
w odkrywaniu własnych talentów. Nauczanie  
w szkole XXI wieku to nie tylko zawód – to 
też pasja. Gimnazjum Miejskie nr 1 to jedna  
z nielicznych szkół w powiecie mińskim, gdzie 
tak wielu nauczycieli zaangażowanych jest we 

wdrażanie innowacji pedagogicznych:
*innowacje z języka angielskiego: „The world 
of cinema and theatre”(2008/9, 2009/10, 
2010/11); „Through language to culture awa-
reness” (2009/10, 2010/11, 2011/12); „Living 
in a global village – komunikacja bez barier ję-
zykowych”(2011/12, 2012/13, 2013/14);
* innowacja „Czy globalne ocieplenie klimatu 
jest wstępem do epoki lodowcowej” prowa-
dzona w klasach trzecich w  ramach lekcji geo-
grafii  oraz  koła ekologicznego (2008/9);
* innowacja „Z życia gimnazjalisty, czyli wyda-
jemy gazetkę szkolną” prowadzona w klasach 
trzecich w ramach zajęć języka polskiego, 
koła dziennikarskiego i koła informatycznego 
(2008/9);
* innowacja „Droga i ja – moja karta motoro-
werowa”  wdrażana na zajęciach pozalekcyj-
nych (2009/10);
* innowacja „W kręgu dzieł kultury”, wdrażana 
na lekcjach języka polskiego w klasach trze-
cich i zajęciach koła humanistów (2009/10);
* innowacja „Czyste środowisko – zdrowy czło-
wiek”  realizowana  na lekcjach chemii i biolo-
gii oraz zajęciach koła naukowo – badawczego 
(2009/10);
* innowacja „Pływać każde dziecko … powin-
no”   realizowana  na zajęciach pozalekcyjnych 
(2010/11);
* innowacja „Uczeń wykształcony fizycz-
nie” wdrażana  na zajęciach pozalekcyjnych 
(2011/12, 2012/13, 2013/14);
Na wdrażanie w/w innowacji pedagogicznych 
otrzymaliśmy środki finansowe z Urzędu Mia-
sta. Wszystkie innowacje zostały wpisane do 
rejestru Mazowieckiego Kuratora Oświaty.
 W Gimnazjum Miejskim nr 1 uczą za-
angażowani, wykwalifikowani i kreatywni na-
uczyciele. Szkoła posiada nowoczesną dobrze 
wyposażoną, zmodernizowaną bazę lokalową. 
Współpracuje z rodzicami i z instytucjami 
wspierającymi pracę szkoły. Wszystkie te ele-
menty mają ogromny wpływ na kształtowanie 
właściwych postaw obywatelskich i tworzenie 
tradycji szkoły. Dowodem są tu liczne projekty 
i zadania:
- realizacja programów edukacyjnych Centrum 
Edukacji Obywatelskiej tj. @ktywista, Miłosz 
odnowa,
- spotkanie młodzieży z kombatantami, pod-
czas organizacji Dnia Patrona Szkoły i żywych 
lekcji historii, jak również podczas uroczysto-
ści miejskich, powiatowych a nawet państwo-
wych,
- działania na rzecz środowiska lokalnego m.in. 
poprzez organizację różnych uroczystości o za-
sięgu miejskim i powiatowym,
- organizacja konkursu miejskiego  „Cichy Bo-
hater” (w tym roku już V edycja).
 Konkurs adresowany jest  do uczniów  
szkół podstawowych  i gimnazjalnych z terenu 
miasta Mińsk Mazowiecki. Do ostatniej edycji 
zaproszeni zostali również uczniowie ze szkół 
gminy Mińsk Mazowiecki. Podstawowe cele i 
założenia konkursu to: rozwijanie zaintere-
sowań dzieci i młodzieży historią własnego 
regionu, podkreślanie znaczenia wartości pa-
triotycznych w życiu człowieka, motywacja 
dzieci i młodzieży do zainteresowania historią  
okresu II wojny światowej, inspirowanie do 
twórczych poszukiwań, realizacja projektów 

edukacyjnych, integracja uczniów z placówek 
oświatowych Mińska Mazowieckiego, wspiera-
nie rozwoju talentów, wyobraźni i pomysłowo-
ści, kształcenie wrażliwości na piękno języka 
i doskonalenie warsztatowych umiejętności 
twórców. Nagrodzone prace uczniów są pre-
zentowane podczas miejskich uroczystości  
z okazji  rocznic wybuchu II wojny światowej.
 Gimnazjum Miejskie nr 1 podejmuje 
działania sprzyjające budowaniu takiego spo-
łeczeństwa, które nie toleruje przemocy, stąd 
też udział naszej szkoły w kolejnej edycji kam-
panii ogólnopolskiej „Szkoła bez Przemocy” 
oraz w programie społecznym „Kibic na duże 
K”. W ramach tych projektów gimnazjaliści 
uczą się współpracy, tolerancji, czy asertyw-
ności. Swoją wiedzę i umiejętności prezentu-
ją podczas konkursów, turniejów, zawodów. 
Szkolne sukcesy w tym zakresie to: utrzymanie 
tytułu „Szkoły bez Przemocy” (certyfikat rok 
2009, 2010 i 2011 oraz II miejsce w wojewódz-
kim konkursie Fundacji „Oswoić stres” na pla-
kat promujący „Polską gościnność również na 
stadionach”.
 W Gimnazjum Miejskim nr 1 działa 
wolontariat. W minionym roku nasi ucznio-
wie zdobyli I miejsce w powiatowym konkur-
sie „Dzień Dobrych Uczynków”. Gimnazjaliści  
z Klubu Ośmiu promują swoje pozytywne za-
chowania, działania i postawy, zachęcają ró-
wieśników do niesienia pomocy innym.
 Gimnazjum Miejskie nr 1 to rów-
nież miejsce kształcenia świadomości i po-
staw prospołecznych w ramach samorządności 
uczniowskiej. Celem naszej szkoły jest pomóc 
rodzicom wychować swoje pociechy na szczę-
śliwych ludzi, którzy nie są obojętni na potrze-
by drugiego człowieka. Dążymy do tego, by 
nasi absolwenci potrafili poprawnie zachować 
się w różnych miejscach i sytuacjach, by znali 
zasady demokracji. Tradycją stały się wybory 
zarządu samorządu uczniowskiego poprzedzo-
ne kampanią wyborczą. Uczniowie wybierają 
poprzez głosowanie również nauczycieli - opie-
kunów swojej organizacji. Liczne akcje sa-
morządu uczniowskiego aktywizują młodzież, 
wpływają na ich czynny udział w życiu szkoły.
 Sukces szkoły w dużej mierze zależy 
od dobrej współpracy wszystkich jej podmio-
tów: uczniów, nauczycieli i rodziców. Od 2007 
roku mam ogromną przyjemność i zaszczyt 
zarządzać szkołą, w której tę współpracę wi-
dać w  każdym działaniu. Wyjątkowy klimat  
i atmosfera pracy w Gimnazjum Miejskim nr 
1 sprzyjają zaangażowaniu i aktywności nie 
tylko kadry nauczycielskiej, rodziców, ale też 
samych uczniów.
 Oto nasza mała szkoła w dużym 
mieście. Więcej na temat bieżącej pracy gim-
nazjum znajdziecie na naszej stronie interne-
towej:
www.gm1minskmazowiecki.szkolnastrona.pl

Iwona Drożdż  
Dyrektor Gimnazjum Miejskiego  nr 1 

w Mińsku Mazowieckim

Mała szkoła w dużym mieście 
czyli Gimnazjum Miejskie nr 1 im. Gen. Władysława Andersa
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MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ JĘZYKA OJCZYSTEGO

W Gimnazjum Miejskim nr 2 już po raz 
drugi społeczność szkoły uroczyście 
świętowała Międzynarodowy Dzień Ję-
zyka Ojczystego. Tegoroczne obchody 
trwały przez cały poprzedzający świę-
to tydzień. Zespół nauczycieli poloni-
stów zadbał o to, by wszyscy ucznio-
wie wzięli udział w wyjątkowej lekcji 
będącej jednocześnie międzyklasowym 
konkursem. Pomysłodawczynią „Mody 
na polski” jest polonistka Agnieszka Ko-
żuchowska. 

 „Moda na polski” to hasło, które 
stało się myślą przewodnią do zorganizo-
wania zamieszania wokół języka polskie-
go. W dniach od 13 do 17 lutego chętni 
uczniowie wykazywali się wiedzą, spry-
tem, czy choćby umiejętnością dociera-
nia do informacji. Przez cały tydzień tylko 
przerwy poświęcone językowi polskiemu, 
nie były przerwami straconymi! Każdego 
dnia uczniowie udowadniali swoją wie-
dzę z różnych dziedzin – uzupełniali luki  
w wyrazach z trudnościami ortograficz-
nymi, rozpoznawali zdjęcia pisarzy i po-
etów, definiowali gatunki literackie, nazy-
wali środki stylistyczne i uzupełniali braki 
we frazeologizmach. Walka była zacięta, 
wzięło w niej udział sześćdziesięcioro 
dwoje uczniów, a najlepszymi okazały się 
trzy dziewczyny: Joanna Poszytek (3e), 
Alicja Brygoła (3e) i Paulina Chudzik (2f). 
Dzięki wsparciu Rady Rodziców uczennice 
otrzymały nagrody w postaci kart prezen-
towych do sieci Empik. 
 W środku tygodnia wszyscy 
uczniowie przystąpili do międzyklasowej 
rywalizacji, która polegała na zdobywa-
niu punktów na konto każdej klasy w 6 
dziedzinach. „Corrida ortograficzna” to 
konkurencja przygotowana przez pana 
Pawła Aniszewskiego, w której ucznio-
wie wykazywali się znajomością zasad 
pisowni i jednocześnie umiejętnością 
układania dyktanda zawierającego wska-
zane ortogramy. Pani Izabela Saganowska 
sprawdzała uczniowską znajomość lite-
ratury, zapraszając uczniów do udziału 
w konkursie multimedialnym. Pani Anna 
Lubieniecka opracowała zadania dotyczą-
ce frazeologii i przysłów, które stały się 
podstawą różnorodnych ćwiczeń i jedno-
cześnie zabaw dających możliwość zgro-
madzenia kolejnych punktów na koncie 
klasy. „Tajemnice słowników” odkrywali 

gimnazjaliści pod czujnym okiem pani 
Ewy Pszczółkowskiej, a „Zabawy języ-
kiem polskim”, czyli zawiłości gramatycz-
ne, krzyżówki i domino były propozycją 
pani Edyty Chłopik. Szeroko rozumiane 
„Teksty kultury” to konkurencja pani 
Agnieszki Kożuchowskiej, mająca formę 
konkursu multimedialnego, odnoszące-
go się do orientacji uczniów w świecie 
kultury, malarstwa, filozofii, muzyki czy 
tekstów literackich. I tym razem walka 
była zacięta. Nasi uczniowie dzielili się na 

grupy bez ingerencji 
swoich nauczycieli, 
samodzielnie oce-
niając swoje szanse  
w poszczególnych 
konkurencjach. 
O wyrównanym po-
ziomie świadczą wy-
niki oraz to, że cza-
sem o zwycięstwie 
klasy decydował za-
ledwie jeden punkt. 

Najlepszymi z najlepszych okazały się kla-
sy: 1g, 2d (nota bene - obie matematyczne) 
oraz kl. 3e. Na tym jednak nie zakończyły 
się przygotowania do obchodów Międzyna-
rodowego Dnia Języka Ojczystego…
 Finałowe klasy otrzymały zada-
nia dodatkowe. Wszyscy wykonali plakaty 
promujące używanie poprawnej polszczy-
zny, przedstawiciele każdej z klas przygo-
towali wystąpienie na przewrotny temat: 
„Pragniemy anglicyzacji! – język polski 
jest za trudny.” Warto podkreślić, że 
tylko pierwszaki odczytały przewrotność 
polecenia i zdecydowanie zniechęcały do 
wszechobecnych anglizyzmów. Najtrud-
niejszym zadaniem okazało się zaprosze-
nie do zabawy rodziców, ale i z tym nasi 
uczniowie sobie poradzili. Młodzież z 1g 
i 2d miała wsparcie swoich opiekunów, 
a uczniowie z 3e wykazali się sprytem, 
adoptując na czas finału pana dyrektora 
Wyszogrodzkiego i panią dyrektor Ćwiek 
jako swoich rodziców… 

 Konkurs finałowy miał miejsce 
21 lutego. Najpierw jury, którego prze-
wodniczącą zgodziła się być pani Wanda 
Izabella Rombel (przewodnicząca Komisji 
Oświaty i Wychowania przy Radzie Mia-
sta Mińsk Mazowiecki), oceniło wykona-
nie zadań dodatkowych. Jurorzy docenili 
również obecność rodziców, przyznając 
im zasłużone punkty za układanie puzzli  
z wizerunkami polskich pisarzy i wykaza-
nie się znajomością gwary młodzieżowej. 
Decydującą częścią finału był konkurs 
multimedialny tak przygotowany, że po 
każdej rundzie uczniowie poznawali wy-
niki i wiedzieli, jakie mają szanse na wy-
graną.   
 Z każdym kolejnym pytaniem 
emocje w stołówce szkolnej zdecydowa-
nie rosły, na twarzach uczniów było coraz 
więcej wypieków, co chwilę słuchać było 
albo okrzyki radości, albo jęki zawodu. 
Decydująca okazała się znajomość liczeb-
ników zbiorowych i umiejętność posługi-
wania się nimi w praktyce. W tegorocznej 
„Modzie na polski” zwyciężyli uczniowie 
najstarsi (3e), co jest dobrą wróżbą za-
równo dla 2d, jak i 1g, które w kolejnych 
latach mają szansę na swój sukces. Wy-
grana, oprócz satysfakcji i dyplomów, 
przyniosła każdej klasie wymierną na-
grodę w postaci czeków na 150zł, 100zł 
lub 50zł z przeznaczeniem na integrację 
zespołów klasowych.
 Pomysł promowania języka pol-
skiego w naszym gimnazjum okazał się 
trafiony, a zaangażowanie wszystkich po-
lonistów sprawiło, że uczniowie chcieli 
się bawić językiem ojczystym. Pozytywne 
emocje uczniów odnoszące się do nasze-
go przedmiotu są wyjątkową nagrodą za 
trud włożony w przygotowanie szkolnej 
imprezy, a jej pozytywny odbiór po raz 
kolejny utwierdził nas w przekonaniu, 
że warto kontynuować „Modę na polski”  
w następnych latach. 

Agnieszka Kożuchowska 
Fot. z arch. GM Nr2
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Finał Powiatowego  
Konkursu 
Matematyczno 
–Artystycznego π-day

24 lutego o godzinie 9:00 w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Warszawy odbył się finał III Powiatowego 
Konkursu informatycznego „GIM-BIT”. 

 Konkurs przygotowany przez na-
uczycieli Zespołu Przedmiotów Informa-
tycznych: p. Annę Dąbrowską oraz Kata-
rzynę Kupidurę – Ostrowską przeznaczony 
był dla uczniów gimnazjum powiatu miń-
skiego. W tym roku szkolnym aż 30 drużyn 
z 15 szkół zgłosiło swój udział. Pierwszy 
etap konkursu polegał na stworzeniu 
pracy pt.: „Wirtualny spacer po mojej 
szkole”. Uczniowie przygotowywali prace  
w dwuosobowych zespołach i wykazali 
się ogromną kreatywnością. Wśród prac  
I etapu były filmy, prezentacje, panora-
my, strony internetowe, wywiady oraz 
połączenia tych form pracy.
 Posiedzenie komisji konkursowej 
odbyło się 12 stycznia. Komisja oceniała: 
pomysłowość, poprawność techniczną  
i merytoryczną, łatwość obsługi, zastoso-
wane środki wyrazu, estetykę wykonania 
oraz opakowania, opis pracy, wymagania 
techniczne i programowe. Do II etapu 
konkursu zakwalifikowaliśmy 10 drużyn: 
Miejsce I - 18 punktów: Maślankiewicz 
Paulina i Ewelina Dziugieł z Zespołu Szkół 
w Jeruzalu opiekun Anna Bieniek, Miej-
sce II - 17 punktów: Konrad Dunajew-
ski i Michał Kozłowski z Gimnazjum nr 2  
w Mińsku Mazowieckim opiekun Mariusz 
Jaguścik oraz Kinga Pawlikowska i Karo-
lina Marciniak z Gimnazjum w Kałuszy-
nie opiekun Ireneusz Wierzbicki, Miejsce 
III - 16 punktów: Rafał Rogulski i Karol 
Zduńczyk z Gimnazjum w Starej Nie-
działce opiekun Małgorzata Wisiecka oraz 
Paweł Balasiński i Arkadiusz Abramowski  
z Gimnazjum nr 2 w Mińsku Mazowieckim 
opiekun Mariusz Jaguścik, Miejsce IV - 14 
punktów: Agata Kupiec i Damian Szelest 
z Zespołu Szkół w Jakubowie opiekun Ar-
tur Sobotka oraz Damian Zwierz i Jakub 
Stojak z Zespołu Szkół w Żakowie opiekun 
Arkadiusz Pomierny, Miejsce V - 13 punk-
tów: Kacper Jaworski i Daniel Boguszew-

ski z Gimnazjum w Hucie Mińskiej opie-
kun Małgorzata Wisiecka oraz Jakub Reda 
i Krystian Król z Gimnazjum w Janowie 
opiekun Regina Wawrzeńczak, Miejsce VI 
- 12 punktów: Kamil Czumaj i Rafał Bohun 
z Zespołu Szkół w Jakubowie opiekun Ar-
tur Sobotka.

 W II etapie konkursu drużyny 
walczyły o punkty odpowiadając na pyta-
nia w quizie z wiedzy informatycznej.
Po quizie komisja konkursowa II eta-
pu w składzie: wicedyrektor zespołu: p. 
Agnieszka Paja, przewodnicząca zespołu 
nauczycieli informatyki p. Anna Dąbrow-
ska oraz nauczyciele opiekunowie grup: 
p. Mariusz Jaguścik oraz p. Artur Sobotka, 
zaproszeni do współpracy przez organiza-
torów konkursu, wyłonili drużynę z naj-
większą ilością punktów, o drugie i trze-
cie miejsce w emocjonującej dogrywce 
walczyły 4 drużyny.
I miejsce: Konrad Dunajewski i Michał Ko-
złowski z Gimnazjum nr 2 w Mińsku Mazo-
wieckim opiekun Mariusz Jaguścik 
II miejsce: Rafał Rogulski i Karol Zduńczyk 
z Gimnazjum w Starej Niedziałce opiekun 
Małgorzata Wisiecka
III miejsce: Paweł Balasiński i Arkadiusz 
Abramowski z Gimnazjum nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim opiekun Mariusz Jaguścik

Komisja przyznała również dwa wyróżnie-
nia: drużynie: 
Maślankiewicz Paulina i Ewelina Dziugieł 
z Zespołu Szkół w Jeruzalu Anna Bieniek 
oraz Damian Zwierz i Jakub Stojak z Ze-
społu Szkół w Żakowie opiekun Arkadiusz 
Pomierny.

Finał konkursu poprowadził p. Dyrektor 
Tomasz Płochocki oraz Katarzyna Kupidu-
ra – Ostrowska. Uczniowie wyjechali z na-
szej szkoły pełni wrażeń. Mamy nadzieję, 
że kolejny konkurs będzie równie udany.

 Katarzyna Kupidura – Ostrowska
 Anna Dąbrowska 

Fot. z arch. ZSZ Nr2

Konkurs informatyczny „GIM-BIT”

14 marca (3,14 π-day) odbył się w Ze-
spole Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy finał Powiatowego  
Konkursu Matetyczno – Artystycznego 
na temat „Piękno Matematyki” pod pa-
tronatem Starosty Mińskiego. 

 Zebranych powitał wiersz 
Wisławy Szymborskiej „O liczbie 
Pi”, po czym prowadząca spotka-
nie p. Alina Łodyga przywitała spe-
cjalnych gości: pana Dariusza Kulmę  
i p. Małgorzatę Zakrzewską z  firmy Elit-
mat oraz p. Edytę Chłopik z Wydziału 
Oświaty i Promocji, przedstawicieli me-
diów lokalnych, uczestników, ich opie-
kunów oraz publiczność. Swoje krótkie 
przemówienia wygłosili Dyrektor Zespo-
łu p. Tomasz Płochocki, oraz p. Dariusz 
Kulma.  Klasa II L z liceum profilowanego 
wystawiła sztukę „Liczba Pi” i została na-
grodzona licznymi oklaskami. Następnie 
odbyła się główna część ceremonii – wrę-
czenie nagród. 
W kategorii prezentacja wygrała praca  
Adriana Rechnio z ZSZ nr 2. 
W kategorii praca plastyczna wyróżnione 
zostały prace: 
1. Igora Szwacha z Zespołu Szkół Ekono-
micznych, 
2. Michała Duszczyka ze SP nr 5, 
3. Olgi Konowrockiej z Gimnazjum nr 1  

Na konkurs przysłano również film nakrę-
cony przez gimnazjalistów Zespołu Szkol-
nego w Cegłowie:
1. Kamila Grzesińskiego
2. Daniela Łebek 
3. Mateusza Mikosa 
4. Adama Zadrożnego, który został nagro-
dzony.
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W trakcie wręczania nagród można było 
obejrzeć prezentacje wykonane przez 
uczestników. Po rozdaniu nagród został 
ogłoszony konkurs na nagrodę publicz-
ności. Każdy dostał kartkę do głosowa-
nia, na której napisał, która praca naj-
bardziej mu się podoba. Aby każdy mógł 
obejrzeć wszystkie prace konkursowe, 
nastąpiła krótka przerwa w trakcie której 
każdy mógł napić się herbaty i skoszto-
wać „π-dayowego ciasta” . Nagrodę Pu-
bliczności dostała Adrianna Rosochacka 
z Zespołu szkół Ekonomicznych w Mińsku 
Mazowieckim.

Na zakończenie odbyło się rozstrzygniecie 
konkursu na zapamiętanie jak najwięk-
szej liczby cyfr rozwinięcia liczby π. 

W konkursie wzięli udział: 
1. Aleksandra Bodecka -  Gimnazjum  
w Dobrem
2. Weronika Rudnik -  Gimnazjum w Do-
brem
3. Olga Gałązka – Gimnazjum w Zamieniu
4. Michał Duszczyk – Szkoła Podstawowa 
nr 5 w MIńsku Mazowieckim - praca na-
grodzona
5. Lena Olkowicz  - Szkoła Podstawowa 
nr 5
6.Zuzanna Raciborska -  Szkoła Podstawo-
wa nr 5
7. Natalia Zagrabska - Szkoła Podstawowa 
nr 5,
8. Piotr Czapski - Szkoła Podstawowa nr 5
9. Olga Konowrocka – Gimnazjum nr 1  - 
praca nagrodzona
10. Beata Grzymała – Zespół Szkół Ekono-
micznych
11. Igor Szwach - Zespół Szkół Ekonomicz-
nych – praca nagrodzona
12. Beata Toś - Zespół Szkół Ekonomicz-
nych
13. Magdalena Piłka - Zespół Szkół Eko-
nomicznych
14. Adrianna Rosochacka - Zespół Szkół 
Ekonomicznych – nagroda publicznosci
15. Kamil Grzesiński – Zespół Szkół w Ce-
głowie – praca nagrodzona
16. Daniel Łebek -  praca nagrodzona
17. Mateusz Mikos - Zespół Szkół w Cegło-
wie– praca nagrodzona
18. Adam Zadrożny - Zespół Szkół w Ce-
głowie– praca nagrodzona
19. Paweł Rosa – ZSZ nr 2 w Mińsku Ma-
zowieckim
20. Adrian Rechnio - ZSZ nr 2 – praca na-
grodzona
21. Agnieszka Wrzosek - ZSZ nr 2 
22. Mateusz Zalewski - ZSZ nr 2 
23. Adrian Pisarczyk - ZSZ nr 2 
24. Grzegorz Wróblewski - ZSZ nr 2 
25. Mateusz Kacprzyk - ZSZ nr 2 
26. Radosław Aniszewski - ZSZ nr 2 

Atmosfera była gorąca, wszyscy świetnie 
się bawili. Zapraszamy na kolejną edycję.
 

Tomasz Płochocki 
Fot. z arch. ZSZ Nr2

Dzień Skupienia  
u Salezjanów
 W sobotę 24 marca wstałam dość 
wcześnie, miałam mnóstwo rzeczy do zro-
bienia a mało czasu. Najpierw pojecha-
łam z mamą na rynek. Zrobiłyśmy zaku-
py, zapakowałyśmy siatki do samochodu. 
Odwiozłam mamę do domu. Niestety, nie 
mogłam się u niej zatrzymać, bo obieca-
łam pomóc w angielskim dziecku koleżan-
ki. Pomogłam. Później kolejne zakupy, 
szybki obiad, pranie, porządki – wszystko 
biegiem. Jestem dobrą córką, mamą, żoną 
i koleżanką. Śmiało mogę o sobie powie-
dzieć – prawdziwa chrześcijanka. Zadowo-
lona z siebie szybkim krokiem poszłam do 
Liceum Salezjańskiego aby wziąć udział  
w Wielkopostnym Dniu Skupienia dla na-
uczycieli. Spotkanie rozpoczęło się modli-
twą. Następnie ksiądz dyrektor Ryszard 
Woźniak przedstawił rekolekcjonistę - ks. 
dr Roberta Ogrodnika, który wygłosił kon-
ferencję na temat chorej i zdrowej reli-
gijności. Czym dłużej słuchałam jego słów, 
tym moje zadowolenie z siebie – dobrej 
chrześcijanki- malało. 
 Ks. Ogrodnik rozpoczął swoją 
wypowiedź od stwierdzenia, że określe-
nie człowiek religijny nie oznacza czło-
wieka wierzącego. Religijność jest naszą, 
ludzką naturalną potrzebą, niezależną 
od światopoglądu i tak jak inne potrzeby, 
powinna być zaspokojona. Wielu ludziom 
wydaje się, że jeśli chodzą do kościoła, 
uczestniczą we mszy świętej a dodatko-
wo są członkami jakiejś grupy religijnej,  
to z pewnością mogą nazywać się praw-
dziwymi chrześcijanami. Ksiądz Ogrodnik 
przypomniał, że prawdziwa religijność 
przejawia się nie w formach religijnych 
ale przede wszystkim w postawie otwarto-
ści i uznania Jezusa za Pana naszego życia. 
Taka postawa prowadzi do zrozumienia, 
że to Bóg jest twórcą dobra, którego do-
świadczamy. 
 Refleksja nad kwestią zmar-
twychwstania, wiecznością rzadko poja-
wia się w naszym życiu jako najważniejsza 
myśl związana z byciem chrześcijaninem. 
Uwagę kierujemy raczej na zaspakaja-
nie potrzeb psychicznych. Ksiądz Robert 

podkreślał, że realizacja tych potrzeb nie 
prowadzi do prawdziwej religijności. Cho-
ra religijność objawia się między innymi 
traktowaniem sakramentów jako zabez-
pieczenia, zapewnienia sobie przychylno-
ści Boga. Innym przykładem nieprawidło-
wej postawy, zdaniem ks. Ogrodnika, jest 
brak posłuszeństwa wobec Kościoła, z któ-
rym się identyfikujemy, ale jednocześnie 
podkreślamy, że mamy prawo do własnego 
zdania, często niezgodnego z jego nauką. 
Ksiądz rekolekcjonista nie mówił o ślepym 
posłuszeństwie, ale o wierze, że Bóg dzia-
ła w Kościele, a granicą posłuszeństwa jest 
sumienie.
 Zdrowa religijność kształtuje się 
poprzez autentyczny rachunek sumienia 
i kierownictwo duchowe. Ksiądz Ogrod-
nik mówił także o ascezie, którą w religii 
rozumie się jako zjednoczenie z Bogiem. 
Asceza nie oznacza jednak zdobycia cnoty 
samej w sobie, lecz dostrzeżenia miłości 
Boga i stawiania Go na pierwszym miejscu. 
Rekolekcjonista przypomniał słowa Jezu-
sa, iż kto chce iść za Nim, musi zaprzeć się 
samego siebie. 
 Nie jest łatwo odejść od my-
ślenia, że to my i nasze potrzeby są naj-
ważniejsze. Odejść od samozadowolenia  
z siebie, od rezygnacji z własnego ego do 
zrozumienia, Kto jest fundamentem praw-
dziwej wiary. „Dzisiaj zaczynam od nowa, 
choć czasem w drodze upadam….”
 Po konferencji nauczyciele od-
prawili Drogę Krzyżową oraz mieli moż-
liwość spowiedzi świętej. Podczas Mszy 
Świętej rekolekcjonista po raz kolejny 
zwrócił się do pedagogów. Przytoczył 
opowieść o filozofie, który chciał kupić 
prawdę. Ceną za nią była utrata święte-
go spokoju. Droga do zdrowej religijności  
z pewnością wiąże się z trudem pracy nad 
sobą i utratą świętego spokoju. Warto  
o tym pamiętać w ferworze przygotowań 
do Świąt Wielkanocnych.

 Organizatorzy serdecznie dzię-
kują wszystkim za obecność i pomoc  
w organizacji spotkania.

Katarzyna Łaziuk  
nauczycielka j. angielskiego w Liceum i Gimnazjum 

im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
Fot. z arch. Szkół Salezjańskich
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Kiedy dziecko jest gotowe
do rozpoczęcia nauki  

w szkole? 

Sześciolatek jest gotowy do nauki 
w I klasie szkoły podstawowej, jeśli po-
siada umiejętności oczekiwane od dzieci 
kończących przedszkole, jest zaintereso-
wany szkołą, stara się być wytrwały w po-
dejmowanych zadaniach. W trakcie edu-
kacji przedszkolnej nauczyciel prowadzi 
obserwację i analizę gotowości dziecka 
do podjęcia nauki w szkole. Na podstawie 
dokumentacji prowadzonych obserwacji 
pedagogicznych do końca kwietnia 2012 
roku przedszkole przekaże Państwu infor-
mację o gotowości dziecka do podjęcia 
nauki w szkole podstawowej.

Nauczyciele wychowania przed-
szkolnego informują, że zdecydowa-
na większość sześciolatków, które 
uczestniczyły w edukacji przedszkol-
nej jest gotowa do rozpoczęcia nauki 
w pierwszej klasie.

Dzieci XXI wieku są ruchliwe, ciekawe 
świata i nowych wrażeń, błyskawicznie 
chłoną nowe informacje. Im wcześniej 
zostaną odkryte talenty i uzdolnienia 
dzieci, tym większe są szanse na ich roz-
wijanie na kolejnych etapach kształcenia.

 

Szanowni Rodzice Dzieci 6-letnich!

27 stycznia 2012 roku Sejm uchwalił nowe-
lizację ustawy o systemie oświaty, która przesuwa 
o dwa lata wprowadzenie obowiązku szkolnego dla 
sześciolatków. W związku z tym, w okresie przej-
ściowym, decyzję o rozpoczęciu przez sześciolatka 
nauki w szkole podstawowej podejmują rodzice 
dziecka.

Rozpoczęcie nauki w szkole jest ważnym 
wydarzeniem w życiu każdego dziecka i rodziny. 
Jak większość zmian niesie ze sobą zarówno szanse 
jak i potencjalne trudności oraz niepokoje. Sukces będzie zależeć od wielu czynników 
m. in.: przygotowania dziecka, szkoły i rodziców oraz udzielonego im wsparcia.

W mijającym roku szkolnym obowiązkiem rocznego wychowania przedszkol-
nego objęto wszystkie pięciolatki, które poprzez swobodną zabawę i odpowiednio za-
aranżowane działania nauczyciela, rozwijały ciekawość, aktywność i samodzielność 
oraz kształtowały umiejętności i wiadomości, ważne w edukacji szkolnej. 

W mińskich szkołach podstawowych już drugi rok szkolny w klasach pierw-
szych uczą się sześciolatki. W mijającym roku szkolnym 2011/2012 było ich oko-
ło stu. Zawarte w podstawie programowej treści i metody nauczania dla uczniów  
I klasy szkoły podstawowej są dostosowane do możliwości rozwojowych sześciolat-
ków. Szczególną uwagę zwrócono na indywidualizację pracy z dzieckiem, wychodząc 
naprzeciw jego potrzebom, zainteresowaniom, zdolnościom, bądź też napotykanym 
trudnościom.

Mam nadzieję, że niniejsza informacja, rozmowa z wychowawcą dziecka  
w przedszkolu oraz zapoznanie się z ofertą i warunkami nauki w szkołach podstawo-
wych,  pomogą Państwu podjąć decyzję najwłaściwszą dla przyszłości edukacyjnej 
Waszego dziecka. 

Marcin Jakubowski
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

 

Argumenty przemawiające 
za posłaniem Sześciolatka

 do pierwszej klasy, to:

• umysł sześciolatka jest bardzo chłonny, 
plastyczny. Dzieci wykazują dużą cie-
kawość i zainteresowanie otaczającym 
światem;
• dziecko uczy się samodzielności i ła-
twiej nawiązuje kontakty;
• wykorzystuje w pełni naturalny poten-
cjał rozwojowy;
• Sześciolatek w przedszkolu przygotowu-
je się do nauki czytania, pisania 
i edukacji matematycznej – sześciolatek 
w szkole uczy się czytania, pisania i ma-
tematyki;
• korzystając z zasobów środowiska szkol-
nego, ma większe szanse edukacyjne niż 
jego rówieśnicy pozostający w oddziałach 
przedszkolnych;
• konsekwencja rozpoczęcia wcześniej-
szej edukacji – wcześniejsze przystą-
pienie do matury i rozpoczęcie studiów  
w tym samym wieku co uczniowie z pozo-
stałych państw Unii Europejskiej.

Szkoła zapewni:

• ciekawe i skuteczne metody pracy  
z dzieckiem - program realizowany w kla-
sie pierwszej jest dostosowany dla dzieci 
6-letnich;

• w początkowych klasach nauka odbywa 
się poprzez zabawę, w ciekawy sposób 
dzieci uczą się pisać, czytać;
• w szkołach dzieci mają dostęp do peda-
gogów, psychologów, logopedów, reedu-
katorów;
• przyjazny klimat;
• wyposażenie sali sprzyjające nauce  
i zabawie;
• bezpłatną naukę języka obcego i liczne 
zajęcia pozalekcyjne;
• rozwój zdolności i zainteresowań dziec-
ka;
• opiekę w świetlicy;
• możliwość skorzystania z opieki socjal-
nej (wyprawka szkolna);
• szkoły przystępują do wielu programów 
z zakresu rozwoju wykształcenia, co skut-
kuje bogatą ofertą bezpłatnych zajęć do-
datkowych wynikających z potrzeb i zain-
teresowań uczniów.
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Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r. 
Nr 256, poz. 2572 ze zm.) dzieci w wieku 5 lat oraz 6-latki (które nie skorzystają z możli-
wości rozpoczęcia spełniania obowiązku szkolnego) mają obowiązek odbyć roczne przy-
gotowanie przedszkolne w przedszkolu albo w oddziale przedszkolnym zorganizowanym 
w szkole podstawowej.

W związku z powyższym informuję, że rozpoczyna się nabór dzieci urodzonych  
w latach 2006 i 2007 do oddziałów „0”.
Oddziały 5-godzinne zorganizowane są na terenie miasta w:
- Przedszkolu Miejskim Nr 2, ul. Rodziny Nalazków 3;
- Przedszkolu Miejskim Nr 6, ul. Warszawska 250/81;
- Szkole Podstawowej Nr 1,   ul. Kopernika 9;
- Szkole Podstawowej Nr 5,   ul. Małopolska 11;
- Szkole Podstawowej Nr 6,   ul. Gen. Sosnkowskiego 1.

Rodzice (opiekunowie prawni) zobowiązani są do dopełnienia czynności związanych ze zgłoszeniem dziecka do w/w 
placówek według podanej rejonizacji.

Dzieci, które już uczęszczają do przedszkola, roczne przygotowanie przedszkolne odbywają w swoich oddziałach 
10-godzinnych zorganizowanych w w/w Przedszkolach Miejskich oraz w Przedszkolu Miejskim Nr 1 ul. Kościuszki 22, 
Przedszkolu Miejskim Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 10, w Przedszkolu Miejskim Nr 4 ul. Tuwima 2 i w Przedszkolu Miejskim 
Nr 5 ul. Konstytucji 3 Maja 11. 

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

Przedszkole Miejskie Nr 2: 
Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, 
Błonie, Bulwarna, Cicha, Dąbrówki (od 
nr 1 do nr 25 str. nieparzysta i od nr 2 
do nr 42 A str. parzysta), Dolna, Górki, 
Gwardii Ludowej, Kosmiczna, Kościel-
na, Królowej Jadwigi, 30 Lipca, Mio-
dowa, J.Mireckiego (str. nieparzysta), 
Nadrzeczna, Ogrodowa, 1 PLM „W-wa”, 
Rodziny Nalazków, Siennicka (od nr 1 do 
nr 27 str. nieparzysta i od nr 2 do nr 26 
str. parzysta), Stary Rynek, Szpitalna, 
Śniadeckich, Warszawska (od nr 152 do 
końca str. parzysta bez nr 250 i  od nr 
175 do końca str. nieparzysta).

Przedszkole Miejskie Nr 6
St.Batorego, M.Benki, Płk. Z.Chmie-
leńskiego, B.Chrobrego, S.Czarnieckie-
go, Dąbrówki (od nr 27 do końca str. 
nieparzysta i od nr 44 do końca str. 
parzysta) J.Długosza, J.Grobelnego, 
M.Grochowskiej, J.Grzeszaka, J.Hu-
berta, Jaśminowa, Kazimierza III Wiel-
kiego, O.Kolberga, H. Konopki, Wł.Ło-
kietka, M.Ługowskiego, J.Łupińskiego, 
Malinowa, J.Matejki, A.Mickiewicza, 
S.Mińskiego, G.Narutowicza, I.Pade-
rewskiego, Przemysłowa, 7 Pułku Uła-
nów Lubelskich, M.Reja, Rodziny Łu-
bieńskich, Sędomierska, J.Sobieskiego, 
A.Struga, J. Sylwestrowicza, Warszaw-
ska nr 250, S.Wigury, W.Witosa, F.Żwir-
ki, Żwirowa.

Szkoła Podstawowa Nr 1: 
A. Asnyka, Armii Ludowej, E. M. An-
driollego, Gen. J. Bema, I. Daszyńskie-

go, Florencja, Graniczna, Grzybowa, 
J.Heweliusza, Z. Kalinowskiej, Z. Kazi-
kowskiego, Pl. J. Kilińskiego, Kolejowa, 
Konstytucji 3-go Maja, M. Kopernika, 
T. Kościuszki, Licealna, 1 Maja, Mała, 
Z.Nałkowskiej, S. Okrzei, E. Orzeszko-
wej (od nr 1 do nr 29 str. nieparzysta  
i od nr 2 do nr 32 str. parzysta), Piękna, 
J. Piłsudskiego, Polowa, B. Prusa, Sz. 
Redy, Różana, Siedlecka, J. Skarżyń-
skiego, Stanisławowska, Szarych Szere-
gów, M. Szczepankowskiej, Tartaczna, 
Warszawska (od nr 2 do nr 150 str. pa-
rzysta), Wenecka, Wiśniowa, S. Kardy-
nała Wyszyńskiego, Zachodnia, Zawiszy, 
Zielona.

Szkoła Podstawowa Nr 5: 
Gen Wł. Andersa, Arynowska, Bagni-
sta, Bankowa, Gen. Z. Berlinga, Bocz-
na, Bohaterów Monte Cassino, M. 
Borelowskiego, Budowlana, Bratnia, 
Ks. St. Brzóski, Chabrowa, J. Cheł-
mońskiego, Cienista, M.Dąbrowskiej, 
Dębowa, Gdańska, Gnieźnieńska, Gra-
bowa, Jagiellońska, Jasna, Karpacka, 
Karpatczyków, Kaszubska, Por. Wł. 
Klimaszewskiego, J. Kochanowskiego, 
Kołowa, M. Konopnickiej, J. Korczaka, 
I. Krasickiego, Kresowa, Królewiecka, 
Krótka, J. Kusocińskiego, Kwiatowa, 
Leśna, 11-go Listopada, Litewska, Ma-
jątkowa, Majowa, Z. Małaszczyckiej, 
Małopolska, Mazurska, Mieszka I, Nowy 
Świat, Obrońców Tobruku, Gen. L. Oku-
lickiego, Olsztyńska, E. Orzeszkowej  
(od nr 31 do nr 33 str. nieparzysta  
i od nr 34 do nr 46 str. parzysta), Par-

kowa, Piasta, E. Plater, Pomorska, Gen. 
St. Popławskiego, A. Rapackiego, Wł. 
Reymonta, Braci Rokickich, H. Sienkie-
wicza, Gen. Wł. Sikorskiego, Słoneczna, 
Sudecka, Szczecińska, Śląska, Święto-
krzyska, Targowa, Tatrzańska, Topolo-
wa, Toruńska, J. Tuwima, Warszawska 
(od nr 1 do nr 173 str. nieparzysta), 
Warszawskie Przedmieście, Wielkopol-
ska, Por. L. Wolańskiego, W. Wróblew-
skiego, Wspólna, Zacisze, Ziemowita, 
Zygmuntowska, St. Żeromskiego.

Szkoła Podstawowa Nr 6: 
Akacjowa, Wł.Broniewskiego, J.Chło-
pickiego, Chochołowska, Fr.Chopina, 
A.Chróścielewskiego,  Dźwigowa, Kasz-
tanowa, Klonowa, Kołbielska, M.Langie-
wicza, Letniskowa, B.Limanowskiego, 
Lipowa, Ludowa, Łąkowa, Gen. St.Macz-
ka, Mazowiecka, Miła, J.Mireckiego 
(str. parzysta), Z. Mirosza, Mleczarska, 
H.Modrzejewskiej, St.Moniuszki, Mro-
zowska, Osiedlowa, Piaskowa, Rodziny 
Sażyńskich, K. Rudzkiego, Siennicka 
(od nr 29 do nr 87 str. nieparzysta i od 
nr 28 do nr 52 str. parzysta), T.Smo-
leńskiego, J.Słowackiego, Spacerowa, 
Spółdzielcza, Gen. K.Sosnkowskiego, 
Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Stanko-
wizna, St.Staszica, R.Traugutta, Weso-
ła, Widok, Wiejska, H.Wieniawskiego, 
Wierzbowa, Wrzosowa, St.Wyspiańskie-
go, Zielna, Zgoda.

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

Rejonizacja  dzieci  w grupach „O”
w przedszkolach miejskich i szkołach podstawowych

I N F O R M A C J A

OŚWIATA
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W sobotę, 10 marca, już po raz czwarty  
w Gimnazjum Miejskim nr 3 odbył się Po-
wiatowy Dwubój Gimnastyczny Dziewcząt. 
W zawodach wzięły udział drużyny ze szkół 
podstawowych oraz gimnazjów. 

W jury zawodów zasiadły nauczycielki z za-
przyjaźnionych szkół średnich z Mińska Ma-
zowieckiego: p. Agnieszka Posiadała (ZSE), 
p. Anna Gryz (GiLO im. PMS) i p. Ewelina 
Kaska-Łobodowska (Szkoły Salezjańskie). 
Imprezę uroczyście otworzył dyrektor GM3 
M. Samociuk  życząc wszystkim powodzenia 

i zwycięstwa.  Dziewczęta zaprezentowa-
ły wysoki poziom w dwóch konkurencjach, 
tj: wykonywały układ ćwiczeń na ścieżce 
gimnastycznej oraz przygotowane przez 
siebie piramidy gimnastyczne. Dziewczęta 
prezentowały się pięknie. Przygotowane 
pokazy dostarczyły widzom wielu pozy-
tywnych wrażeń estetycznych, nagradzane 
były gromkimi brawami. Rodzice ogląda-
jący swoje dzieci mogli być dumni z ich 
osiągnięć. Piękne stroje i muzyka dopełniły 
całości.

Imprezę w całości sponsorował Komitet Ro-
dzicielski GM3 i Szkolny Związek Sportowy.
Jury miało trudne zadanie, ponieważ po-
ziom zawodów był bardzo wyrównany. 
Statuetki dla najlepszych gimnastyczek 
otrzymały: Zuzanna Szewczyk ze Szko-
ły Podstawowej nr 2 oraz Dorota Woźnica 
z Gimnazjum Miejskiego nr 2. Dodatkowo 
wyróżniono jeszcze kilka dziewczynek. 
Drużynowo wśród szkół podstawowych 
zwyciężyły zawodniczki ze SP5, na drugim 
miejscu uplasowały się dziewczęta z SP2,  
a brąz przypadł SP6.

Zwyciężczyniami w kategorii gimnazjów zo-
stały uczennice GM2, drugie miejsce Gim-
nazjum w Dębe Wielkim, a gospodynie za-
wodów z GM nr 3 uzyskały miejsce trzecie.

Warto zaznaczyć, że w przyszłym roku 
odbędzie się piąta - jubileuszowa edycja 
zawodów. Dwubój Gimnastyczny organizo-
wany przez GM3 przyciąga miłą atmosfe-
rą i swoją odmiennością. Gimnastyka jest 
odskocznią od codzienności i powszechnie 
uprawianych dyscyplin sportowych. Cha-
rakteryzuje się spokojem, estetyką wy-
konania i gracją prezentowaną przez za-
wodniczki. Zapraszamy więc wszystkich do 
wzięcia udziału w tych zawodach.

Organizatorzy dziękują wszystkim za udział 
w tegorocznej imprezie, nauczycielom  wy-

Agnieszka Bartnicka - Maguza 
Fot. z arch. GM nr3

10 marca Warszawski Klub Sportowy 
GWARDIA zorganizował Wiosenne Ogólno-
polskie Mistrzostwa Uczniowskich Klubów 
Sportowych i Policyjnych Klubów Sporto-
wych w Judo Dzieci.

Z UKS Judo KONTRA najlepiej wypadła 
Julia Nowosad - waga 42kg, zdobywając 
brązowy medal. W zawodach V miejsca 
zajęli: Damian Siwiak w wadze 42kg i 
Aleksander Wiącek w wadze 46kg, pod-
opieczni trenera Sebastiana Wiącka.

17 marca odbyły się Mistrzostwa Warsza-
wy Dzieci (rocznik 2000 - 2001) im. Jana 
Ślawskiego. W tych zawodach srebrny 
medal zdobyła Aleksandra Polkowska, 
podopieczna trenera Zdzisława Wiącka.

18 marca odbył się turniej FUNNY - War-
szawska Olimpiada Młodzieży. W roczniku 
dzieci - 2003 złoty medal zdobył Krystian 
Adamczyk, waga 29kg oraz Maria Zabo-
rowska, waga 45kg. V miejsce zajął Woj-
ciech Tworus, waga 28kg. wszyscy pod-
opieczni trenera Zdzisława Wiącka. 

W kategorii wiekowej dzieci- rocznik 
2002- zawodnicy trenera Sebastiana 
Wiącka, Szymon Kania i Piotr Pawłowski 
zajęli V miejsca.

UKS Judo KONTRA w Mińsku Mazowieckim 
zaprasza dzieci i młodzież na treningi 
judo oraz samoobronę.
Tel. 511 896 399. Strona internetowa: 
www.judokontra.republika.pl

Grażyna Wiącek 
Fot. z arch. UKS KONTRA

Zwycięzcy judocy

DWUBÓJ GIMNASTYCZNY w GIMNAZJUM

SPORT
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24 marca w Szkole Podstawowej Nr 5 w Miń-
sku Mazowieckim odbyły się III Mistrzostwa 
Powiatu Mińskiego Taekwon-do ITF, które 
organizował klub Akademia Sztuk Walki 
Taekwon-do ITF wraz z trenerem Dawidem 
Matwiejem i Joanną Mazurowską, przy dofi-
nansowaniu ze środków Powiatu Mińskiego. 
W zawodach wzięło udział blisko 130 osób 
z 6 klubów i 9 sekcji sportowych. Zawod-
nicy mogli zmagać się w 4 konkurencjach: 
układy formalne Taekwon-do ITF, techniki 
specjalne (kopnięcie dosiężne z wyskoku), 
sumo-graping (przepychanki na macie)  
i dla dzieci do 12 roku życia walki soft-kick 
(walka przy użyciu piankowych mieczy),  
a dla młodzieży walki light kontakt (walki 
na rękawice).

Wyniki w poszczególnych konkurencjach 
znajdziemy na stronie internetowej www.
powiatminski.pl

Po zakończonych konkurencjach technicz-
no sprawnościowych, każdy z zawodników 
otrzymał pamiątkowy medal i dyplom, a 
najlepsi w swoich kategoriach otrzymali 
okazałe puchary. Podczas zawodów spe-
cjalny puchar dla najmłodszego zawodnika 

otrzymała 5-cio letnia Małgorzata 
Krzyżewska. 

Na zakończenie zawodów rozdano 
puchary i dyplomy dla poszczegól-
nych drużyn. W klasyfikacji końco-
wej I miejsce zajął klub Akademia 
Sztuk Walki Taekwon-do ITF trener 
Dawid Matwiej IV dan sekcje Mińsk 
Mazowiecki Gim. nr 2, Dębe Wielkie 
i Stojadła. Na II miejscu drużyno-
wo uplasował się klub Tang Soo Do 
„Ronin”-UPLKS Stanisławów sekcja 
- Jacka Keslera 3 gup i sekcja z Pu-
stelnika – Damiana Buczka 4gup. III 
miejsce drużynowo wywalczyła od 

W dniach 2 – 4 marca 2012 roku odbył się 
w Pruszczu Gdańskim 12. Puchar Polski  
w Taekwon-do ITF. Głównym celem zawo-
dów było zdobywanie przez startujących 
punktów kwalifikacyjnych do Mistrzostw 
Polski oraz wyłonienie zawodników pre-
tendujących do reprezentowania barw 
narodowych. 

Zawody, których gospodarzem był Spor-
towy Klub Taekwon-Do „An-Do” z Prusz-
cza Gdańskiego, zgromadziły na starcie 
ponad 200 najlepszych zawodników re-
prezentujących barwy ponad 30 klubów 
z całej Polski - w tym 43 zawodników sze-
rokiej kadry reprezentacji Polski junio-
rów i seniorów wśród których znalazł się 
także zawodnik z naszego miasta Tomasz 
Kurowski (I DAN). Oprócz Tomka i trenera 
Jacka Łuniewskiego Miński Klubu Sporto-
wy TAEKWON – DO reprezentowali także 
Ilona Wilk (4 KUP) oraz Karol Łuniewski 
(1 KUP).

Reprezentanci naszego miasta na tle czo-
łowych zawodników kraju spisali się przy-

zwoicie, chociaż nie tak 
dobrze jak przed rokiem 
kiedy to 4 krotnie stawali 
na podium zawodów. 
Tomasz Kurowski zajął 
miejsce 5 – 8 w układach 
mężczyzn dla stopni mi-
strzowskich DAN oraz 9  
w walkach do 63kg. Ilo-
na Wilk zajęła 5 miejsce  
w walkach kobiet powyżej 
70kg. Największe brawa 
należą się Karolowi Łu-
niewskiemu, który w ukła-
dach formalnych stopni 
szkoleniowych KUP, konku-
rencji w której startowało 
40 zawodników, zdobył srebrny medal 
zajmując 2 miejsce. Karol tym samym 
poprawił swój zeszłoroczny wynik kie-
dy to zdobył brązowy medal za zajęcie  
3 miejsca.

Podsumowując zawody trener Łuniewski 
stwierdził: „Nasi zawodnicy nie raz poka-
zali, że można z sukcesami starować w za-

wodach z najlepszymi. 
Na Pucharze przekonali 
się jednak na własnej 
skórze, że aby zagościć 
na stałe w krajowej 
czołówce i znaleźć się  
w kręgu zainteresowa-
nia kadry szkoleniowej 
reprezentacji Polski na-
leży włożyć jeszcze wię-
cej wysiłku w treningi  
i ciągle się doskonalić. 
Mam nadzieję, że wy-
ciągną z tego wnioski. 
Zawody Pucharu Polski 
to już jednak historia. 
Teraz przed nami przy-
gotowania do kwiet-
niowych Międzywoje-

wódzkich Mistrzostw Juniorów Młodszych 
i Juniorów – II eliminacji Mistrzostw Polski 
które odbędą się w Mińsku Mazowieckim”.

Wszystkim naszym reprezentantom oraz 
trenerowi Jackowi Łuniewskiemu gratu-
lujemy. 

niedawna działająca w Cegłowie Akademia 
Sztuk Walki-trener Patryka Matwieja I dan. 
IV miejsce przypadło zawodnikom z Akade-
mii Sztuk Walki z Cyganki i Brzezin trener 
Joanna Mazurowska 2cup.V miejsce w koń-
cowej klasyfikacji drużynowej wywalczyli 
zawodnicy Mazowieckiego Centrum Tang 
Soo Do z Zielonki trener Dariusz Wójcicki II 
dan. VI lokata wśród drużyn przypadła Ma-
zowieckiemu Centrum Tang Soo Do z Woło-
mina trener Michał Majewski I gup.

Zawody przybiegały w duchu sportowej 
rywalizacji. Duża frekwencja pokazuje po-
trzebę organizowania tego typu imprez dla 
dzieci i młodzieży. Organizatorzy pragną 
podziękować wolontariuszom, sędziom, 
ratownikowi medycznemu – Ewie Sobieraj 
oraz pani dyrektor Szkoły Podstawowej nr 5 
Ewie Szczerbie.

Puchar Polski Taekwon-do ITF Seniorów, Młodzieżowców 
i Juniorów – Pruszcz Gdański 2012

III MISTRZOSTWA POWIATU MIŃSKIEGO W TAEKWON-DO ITF CHOI JUNG HWA

Igor Koczyrkiewicz 
Fot. z arch.  MKS TAEKWON-DO

Dawid Matwiej 
Fot. z arch.  MKS TAEKWON-DO
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W dniu 18 lutego odbyły się V Otwarte Mi-
strzostwa w Szachach Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim, 
w którym brało udział 79 zawodników 
z  Dobrego, Otwocka, Józefowa, Warsza-
wy, Wiązowej, Celestynowa, Węgrowa, 
Wierzbna, Grzebowilka, Wesołej, Wiśnie-
wa  i  Mińska Mazowieckiego.

W ramach zawodów odbyły się dwa turnie-
je po  dziewięć rund, a czas trwania jed-
nej partii wynosił 15 minut na zawodnika.
- Turniej A dla zawodników klas IV-VI
W kategorii open pierwsze miejsce z komple-
tem punktów zajął Damian Koseski – SP nr 2 
Mińsk Maz., na drugiej pozycji uplasowała się 
Pola Parol ze SP nr 5 w Mińsku Maz., a trzecie 
miejsce wywalczyła Weronika Tkaczyk – SP nr 
100 Warszawa.
W klasyfikacjach chłopców klas IV –VI:  I miej-
sce zajął Damian Koseski (9 pkt.), II Michał Szu-
lejko (6 pkt.),  III  Michał Balas (6 pkt.)
W klasyfikacji dziewcząt klas IV-VI : I miejsce 
zajęła Pola Parol (7 pkt.), II miejsce Weronika 
Tkaczyk (6 pkt.)  III miejsce Katarzyna Zalew-
ska (5,5 pkt.)
- Turniej B dla zawodników klas 0-III i młod-
szych
W kategorii open pierwsze miejsce zajął Jo-
nasz Baum – STO nr 1 Warszawa, na drugiej 
pozycji uplasował się Tomasz Świętochowski 
ze SP w Dobrem, a trzecie miejsce wywalczył 
Nikodem Jachimowicz – SP Wierzbno.
W klasyfikacjach chłopców klas 0 –III: I miejsce 
Jonasz Baum (8,5 pkt.)
II  miejsce Tomasz Świętochowski ( 8 pkt.)
III miejsce Nikodem Jachimowicz ( 6,5 pkt.)
W klasyfikacji dziewcząt klas  I-III : I miejsce 
zajęła Maria Zaborowska (6 pkt.),  II miejsce  
Julia Winiarska (5 pkt.)
III miejsce Marianna Majewska (4pkt)

Miano najlepszych zawodników SP nr 2 w Miń-
sku Maz. zdobyli:  
 - w turnieju A:  Damian Koseski, Jakub Woło-
siewicz, Kamila Koseska.
-  w  turnieju B: Aleksander Pisarczyk, Michał 
Jedynak, Moroz Szymon.
W bojach przy szachownicach brały również 
udział drużyny- przedstawiciele szkół podsta-
wowych województwa mazowieckiego.
- Turniej A (klasy IV  - VI)
I miejsce – SP nr 2 w Mińsku Maz.   (dla drużyny 
punktowali: Damian Koseski, Jakub  Wołosie-
wicz, Kamila Koseska)    
II miejsce  - SP nr 12 Otwock (dla drużyny 
punktowali: Michał Szulejko, Michał Balas,                                                               
Michał Szcześniak)
III miejsce - SP  Dobre (dla drużyny punktowa-
li: Katarzyna Zalewska, Mateusz Sobiepanek,                                                               
Damian Miąskiewicz).
- Turniej B (klasy  I  - III)
   I miejsce –  SP w Dobrem   (dla drużyny punk-
towali: Tomasz Świętochowski, Kamil Pazio,                                                                  
Kornel Rastawicki).   
   II miejsce  - Salezjańska Szkoła Podstawowa w 
Mińsku Maz ( dla drużyny punktowali: Mateusz  
Muller, Maria Zaborowska,  Adam Michalski).

III miejsce - Szkoła Podstawowa w Węgrowie 
(dla drużyny punktowali: Tomasz Gromek,                 
Dominik Fabiańczuk, Marianna Majewska).

Dodatkową  atrakcją był wspaniały wy-
stęp zespołu cheerleader’s  prowadzone-
go przez panią Katarzynę Szubińską.

Dla wszystkich uczestników organizatorzy 
zapewnili przepyszny obiad. Dla najlep-
szych zawodników były puchary, medale, 
dyplomy i nagrody rzeczowe ufundowa-
ne przez  Burmistrza Miasta Mińsk Mazo-
wiecki Marcina Jakubowskiego, MOSiR, 
Studium Języków Obcych w Mińsku Ma-
zowieckim,  Kancelarię Ubezpieczeniową  
Piotr Wańko z Mińska Maz. Pieczarkarnię 
Wierzbno, ULKS  Dobre, Mińskie Towarzy-
stwo Szachowe oraz Radę Rodziców SP nr 
2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim. 

Andrzej Koseski 
Fot. z arch. SP nr2

XIII Liga Halowej 
Piłki Nożnej
 
W dniu 4 marca na hali sportowej Oddzia-
łu Specjalnego Żandarmerii Wojskowej 
miał miejsce finał XIII  LIGI PIŁKI NOŻNEJ 
HALOWEJ 2012 . Pierwsze miejsce zaję-
ła drużyna PARTNER, która jest po raz 
pierwszy posiadaczem Pucharu.  Poziom 
był bardzo wysoki i wyrównany, a kla-
syfikacja co rocznie się zmienia. To po-
twierdza, że konwencja Ligi cały czas się 
sprawdza.

KLASYFIKACJA KOŃCOWA LIGI PIŁKI NOŻ-
NEJ HALOWEJ 2012
1. PARTNER
2. POLONEZ JANUSZA Mińsk Mazowiecki
3. KARTONIARZE AKPUD Stojadła
4. OSTROPOL Warszawa
5. GROSPOL Mińsk Mazowiecki
6. FANATYCY
7. WENUS Mińsk mazowiecki
8. PŁOMIEŃ Dębe Wielkie
9 – 12.   Oddział Specjalny Żandarmerii 
Wojskowej Mińsk Mazowiecki
PIANKA Kuflew KOMINKI SIM
PUTKA TEAM Wesoła
HUTA MIŃSKA

13 – 16. KORSARZE Mińsk Mazowiecki
LZS JUPITER Koszewnica
PLASTAN Stanisławów
HERKULES Osiny
17.  23 Baza Lotnictwa Taktycznego Mińsk 
Mazowiecki

* Król Strzelców – Łukasz TRZASKOWSKI – 
17 bramek – OSTROPOL Warszawa
* Najlepszy Zawodnik Ligi – Piotr JAGU-
ŚCIK – GROSPOL Mińsk Mazowiecki

* As Bramki – Robert BARTNIK – OSTROPOL 
Warszawa
* FAIR PLAY – GROSPOL Mińsk Mazowiecki

Podziękowanie kierujemy dla Komen-
danta Oddziału Specjalnego Żandar-
merii Wojskowej – płk mgr Dariusz Bo-
gackiego, Zastępcy Komendanta – ppłk 
Jacka Kazimierskiego, Szefa Szkole-
nia – ppłk Marka Lupy, za udostępnie-
nie i przygotowanie hali sportowej. 

SZACHIŚCI W DWÓJCE

SPORT

(red.) Fot. z arch. UM
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W dniu 26 lutego Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim prze-
prowadził pierwsze rodzinne zawody na 
lodowisku „Familiada na lodzie”.
Do zabawy zgłosiło się piętnaście par. Za-
wodniczki i zawodnicy rywalizowali z po-

działem na kat. opiekun i dziecko z klas 
I-III i młodsze oraz kat. opiekun i dziecko 
z klas IV-VI w 5 konkurencjach na czas: 
zbieranie ring, serduszek, jazda na san-
kach oraz dla dzieci „slalom kelnera” i dla 
opiekunów slalom z kijem hokejowym. 

FAMILIADA  NA  LODZIE Po zaciętej rywalizacji na podium stanęli: 
I Padzik Piotr i Rafał
II Piwowarek Anna i Miłosz
III Wróbel Marcin i Wiktoria
oraz
I Bąkała Karol i Dominik
II Łapiński Dariusz i Marlena
III Ponikowski Włodzimierz i Paulina
 
Zwycięzcy zostali nagrodzeni puchara-
mi, dyplomami oraz cennymi nagrodami 
rzeczowymi, natomiast każda drużyna 
biorąca udział w Familiadzie dostała dy-
plom za udział, paczkę pełną słodkości 
oraz upominek. Dodatkowo, po dekoracji 
zawodników, pracownicy MOSiR rozdawali 
zdjęcia z imprezy, by upamiętnić wspól-
nie spędzony czas. 

Zawody miały na celu nie tylko rozwija-
nie umiejętności szybkiego poruszania się 
po lodzie, ale przede wszystkim dobrą 
zabawę w miłej, rodzinnej atmosferze. 
Zdaniem organizatorów cel został osią-
gnięty, ponieważ dzieci opuściły Lodo-
wisko Miejskie przy ul. Wyszyńskiego 56  
z uśmiechem na twarzy.

W niedzielę 4 marca na miejskim lodowi-
sku w Mińsku Mazowieckim odbył się mecz 
hokeja na lodzie o puchar Dyrektora MOSiR 
pomiędzy Mińskim Towarzystwem Hokejo-
wym a Siedleckim Towarzystwem Hokejo-
wym. 

Goście podbudowani ostatnimi występami 
w HLO (Hokejowa Liga Open) – aktualnie  
w II-giej lidze zajmują bardzo wysokie 
2-gie miejsce,  przyjechali w  mocnym 
składzie z nadziejami  na łatwe zwycię-
stwo, co miało przełożenie w ustawieniu 
drużyny na lodzie, do gry wystawili aż 
cztery piątki plus dwóch bramkarzy. Ho-
keiści obu drużyn uczcili minutą ciszy pa-
mięć ofiar katastrofy kolejowej na Śląsku 
z ostatniej soboty.

Początek spotkania także wskazywał na ła-
twe zwycięstwo gości, bowiem pierwszą 
tercję gładko wygrali 4:1, druga tercja 
była już trochę lepsza dla naszych ale 
również wygrali ją   goście 2:1. Mogło by 
się wydawać, że właściwie losy spotkania 
są już przesadzone bo przy stanie meczu 
6:2 ciężko było naszym wychodzić do 
trzeciej tercji.

Ale przecież hokeiści z Mińska to twardzi 
ludzie i walczą do  końca, pomimo tego, 
że do gry wystawili mniejszą ilość za-
wodników bo 15 tj. 3 piątki plus bramka-
rza nie zamierzali tanio sprzedać skóry. 
Wysłuchali w przerwie ostrej reprymen-
dy trenera na temat dziurawej obrony  
i nienajlepszej grze przy wyprowadzaniu 
krążka z własnej tercji, trener przypo-

mniał również o schematach ćwiczonych 
na treningach, no i pomogło. W trzeciej 
tercji drużyna z Mińska grała jak z nut, 
4 bramki strzelone, trzy poprzeczki, dwa 
słupki i zero straconych bramek mówią 
same za siebie, trzecia tercja zakończy-
ła się wynikiem 0: 4 dla naszych, a cały 
mecz remisem 6:6. Strzelcy bramek dla 
gości: Piotr Wojciechowski 2 bramki, Filip 
Juraszek, Cezary Szaniawski 2 bramki, Ar-
tur Dmowski, dla naszych bramki strzelali: 
Paweł Milart, Paweł Lech, Włodzimierz Po-
nikowski, Paweł Kanabus, Krzysztof Piętka 
i Jarosław Wasiluk.

O tym kto otrzyma puchar musiały zadecy-
dować rzuty karne czyli przysłowiowa lote-
ria ale hokeiści MTH uskrzydleni dobrą grą 
w końcówce meczu nie dali szans rywalom 
wygrywając pewnie rzuty karne 7:2.

Szczęśliwi z wygranej zawodnicy z Mińska 
odebrali puchar z rąk pana Józefa War-
gockiego,  pamiątkowe zdjęcia zakończyły 
świetnie przygotowaną imprezę, na pod-
kreślenie zasługuje fakt że do zwycięstwa 
w dużym stopniu przyczynili się  licznie 
zgromadzeni kibice.

W tym miejscu należą się podziękowania 
zarówno Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazo-
wiecki jak i Dyrektorowi MOSiR za wkład  
i  pomoc w organizację treningów hokeja 
na lodzie w naszym mieście, dużym suk-
cesem jest otwarta w tym sezonie przy 
udziale MTH szkółka hokejowa dla dzieci, 
co wkrótce powinno zaowocować dziecię-
ca drużyną hokejową w naszym mieście.

Pierwszy Puchar dla mińskiego hokeja

SPORT

Agata Szuba 
Fot. z arch. MOSiR

Włodzimierz Ponikowski
Fot. z arch. MTH 
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 Po zdobyciu w listopadzie przez 
brydżystów „Mazovii”  Krzysztofa Kulkę  
i Krzysztofa Roguskiego  tytułów  II Wi-
cemistrzów Polski Seniorów, rewelacyj-
ny wynik w rozgrywkach I ligi sezonu 
2011/2012 osiągnęła również drużyna 
naszego Klubu, która po rozegraniu 15 
spotkań zajęła wśród 16 rywali bardzo 
wysokie 2 miejsce z dorobkiem 257 VP. 
Na ten znakomity rezultat złożyły się na-
stępujące wyniki poszczególnych meczy:   
z liderem Sforą Cibora Kraków 23 : 7, Si-
lesią I Gliwice 20 : 10, Skobudem Tarno-
brzeg 17 : 13, Binż Bełchatów 18 : 12, SPS 
Construction Kielce 11 : 19, GKS Piast I 
Gliwice 16 : 14, KS Energetyk Jaworzno 
17 : 13,GKS Piast II Gliwice 18 : 12 Spójnią  
II Warszawa 8 : 22, Senator Dropol Stara-
chowice   15 : 15 , Nowogames Warszawa 
17 : 13, Synergią Lublin 22 : 8, SBS Alf 
Tarnów / Nowy Sącz 19 : 11, 4SPB Biuro 
Reklamy Honesta Ciechanów      13 : 17 
oraz z TS Wisłą Kraków 23 : 7. 

Po rundzie zasadniczej  klasyfikacja przedsta-
wiała  się następująco:  
1. Sfora Cibora Kraków  293,5
2. Mazovia Mińsk Mazowiecki 257
3. Silesia I Gliwice 243
4. Skobud Tarnobrzeg  237
5. Binż Bełchatów  231
6. SPS Construction Kielce  228,5
7. GKS Piast I Gliwice  227
8. KS Energetyk Jaworzno  220,5
9. GKS Piast II Gliwice  219
10. Spójnia II Warszawa  219
11. Senator Dropol Starachowice  218
12. Nowogames Warszawa  214,5
13. Synergia Lublin 208
14. SBS Alf Tarnów / Nowy Sącz  202
15. 4 SPB Biuro Reklamy Honesta Ciechanów  
179,5
16. TS Wisła Kraków 174

 W trakcie kolejnego, IV zjazdu I 
ligi, biorąc pod uwagę osiągnięte wcze-
śniej wyniki,  drużyny podzielono na 3 
grupy A, B w których grało po 6 zespołów 
oraz grupę S /spadkową/ gdzie rywalizo-
wały 4 drużyny /z miejsc 13 – 16/. MKS 
„Mazovia” rywalizując w grupie A /zespo-

ły z miejsc 1 – 6/ uzyskała następujące 
wyniki: z Skobud Tarnobrzeg 23 : 7, Con-
struction Kielce 25 : 0 !!, Binż Bełchatów 
9 : 21, Silesią I Gliwice 8 : 22 oraz Sforą 
Cibora Kraków 17 : 13, dzięki czemu dru-
żyna łącznie uzyskała w 5 spotkaniach 82 
VP, utrzymując bardzo wysokie 2 miejsce 
jakie zajmowała po rundzie zasadniczej. 

1. Sfora Cibora Kraków  387,5
2. „Mazovia” Mińsk Mazowiecki  339
3.  Silesia I Gliwice  333
4. Skobud Tarnobrzeg  311
5. Binż Bełchatów  281
6. SPS Construction Kielce  278,5
 
 Mecze rozegrane w fazie zasad-
niczej były spotkaniami 24 rozdaniowy-
mi. Zgodnie z regulaminem rozgrywek 
w trakcie kolejnego V zjazdu pierwsze 4 
drużyny rozegrały 72 rozdaniowe mecze 
systemem play-off a ich zwycięzcy uzy-
skali bezpośredni awans do Ekstraklasy.
 Dotychczasowy lider rozgry-
wek Sfora Cibora Kraków korzystając  
z zapisów regulaminowych jako swoje-
go przeciwnika wybrała drużynę Skobud 
Tarnobrzeg a „Mazovii” Mińsk Mazowiecki 
przyszło rywalizować z silną ekipą Silesii I 
Gliwice z którą dotychczasowy bilans ry-
walizacji był remisowy. Niestety, pomimo 
dużego wysiłku, ambicji i zaangażowaniu 
w grę brydżyści „Mazovii” nie sprostali ry-
walowi doznając porażki w stosunku 195 
: 169,2. 
 Porażka ta bardzo skomplikowa-
ła i utrudniła awans „Mazovii” do ekstra-
klasy a następnym rywalem na tej drodze 
była kolejna ekipa z Gliwic „Piast I”. Ten 
72 rozdaniowy mecz również rozegrano w 
systemie play-off. Niestety i tym razem 
gliwiczanie okazali się lepsi pokonując 
naszą drużynę w stosunku 137 : 86,2. W 
związku z czym marzenia o awansie do 
ekstraklasy należy odłożyć do następnego 
sezonu.
 Głównym powodem porażek  
z drużynami z Gliwic  doznanymi w naj-
ważniejszym momencie rywalizacji, po-
mimo wcześniejszej wyrównanej rywali-

zacji w rundzie zasadniczej, było na tym 
tak wysokim szczeblu rozgrywek mniej-
sze ogranie, emocje które źle wpłynęły 
na podjęcie optymalnych decyzji oraz 
paraliżująca niektórych zawodników per-
spektywa historycznego awansu do grona 
najlepszych zespołów w Polsce. Pomimo 
nieudanej rywalizacji o awans do ekstra-
klasy bardzo wysoko należy ocenić osią-
gnięcie brydżystów „Mazovii” jakim było 
zarówno historyczny awans do I ligi jak 
również zajęte w niej II miejsce kwalifi-
kujące zespół do walki o awans do eks-
traklasy.
W drużynie „Mazovii” zarejestrowanych 
jest 13 zawodników, a w rywalizacji 
uczestniczyli: Andrzej Ogłoblin arcymistrz 
– kapitan drużyny, Jan Nadaj arcymistrz, 
Andrzej Potyński arcymistrz międzynaro-
dowy, Krzysztof Roguski mistrz między-
narodowy, Maciej Modrzejewski mistrz 
międzynarodowy, Krzysztof Kulka mistrz 
międzynarodowy, Cezary Przasnek mistrz 
krajowy oraz Tadeusz Kościesza mistrz 
krajowy. Pozostali, gotowi do walki bry-
dżyści „Mazovii” to Władysław Izdebski 
arcymistrz, Jerzy Orzeł mistrz krajowy, 
Zbigniew Szostak mistrz krajowy, Kazi-
mierz Samoder mistrz krajowy oraz An-
drzej Osiński debiutant w zespole. 
 W celu lepszego wyobrażenia 
sukcesu brydżystów należy podkreślić iż 
aktualnie w Polskim Związku Brydża Spor-
towego w/g danych na koniec 2011 roku 
zarejestrowanych jest ogółem 6338 bry-
dżystów. 
 W rozgrywkach ligowych wystę-
puje 586 drużyn, z tego 16 ekip w ekstra-
klasie, 32 w I lidze, 64 w II lidze, 256 w III 
lidze, 188 w IV lidze i 30 w pozostałych /
ligi okręgowe, A klasa, B klasa/. 
 W rozgrywanych w Polsce, za-
rejestrowanych przez PZBS kongresach 
brydżowych, festiwalach, turniejach 
uczestniczy około 14000 brydżystów, co 
świadczy o popularności tej umysłowej 
dyscypliny sportu. 
 W aspekcie przedstawionej po-
wyżej informacji należy bardzo wysoko 
ocenić wyniki mińskich brydżystów, god-
nie na najwyższym poziomie reprezen-
tujących nasze miasto Mińsk Mazowiecki  
w rywalizacji sportowej. 

Krzysztof Roguski
Kierownik Sekcji Brydża Sportowego 
V-ce Prezes Zarządu MKS „Mazovia”

KOLEJNY SUKCES BRYDŻYSTÓW „MAZOVII”    
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Książkowy duet 
w TPMM
Grudzień ubiegłego i styczeń bieżącego 
roku przyniosły ze sobą pojawienie się 
na mińskim rynku wydawniczym kolej-
nych publikacji poświęconych historii 
Mińska Mazowieckiego i okalającego go 
powiatu. Na miłośników poznawania 
dziejów czekają m.in. dwie pozycje 
przygotowane przez Towarzystwo Przy-
jaciół Mińska Mazowieckiego. 

Staraniem TPMM światło dzienne ujrza-
ły „Rocznik Mińskomazowiecki” zeszyt 
19 i broszura „Dziesięć lat Społecznych 
Kwest na Rzecz Ratowania Zabytkowych 
Nagrobków”. Pierwsze z wymienionych 
wydawnictw tym razem zawiera aż 566 
stron, na łamach których zostało za-
mieszczonych 36 materiałów związanych 
z lokalną historią. Wśród nich zwracają 
uwagę trzy solidne dysertacje naukowe 
autorstwa Macieja Bartnickiego, Anny 
Głuchowskiej i Łukasza Kielaka. Ich 
wspólnym mianownikiem są dzieje mia-
sta nad Srebrną w okresie powojennym. 
Artykuł Macieja Bartnickiego traktuje o 
dziejach Mińska Mazowieckiego w latach 
1944 – 1948, Anna Głuchowska przybliża 
historię Fabryki Urządzeń Dźwigowych 
w latach 1945 – 1960, zaś Łukasz Kielak 
omawia niuanse polityki społeczno – go-
spodarczej Polskiej Zjednoczonej Partii 
Robotniczej w Mińsku Mazowieckim w la-
tach 1956 – 1970. 

Sobotni powiew 
historii
Odnowienie pomnika nagrobnego Alek-
sandra Edmunda Skrzyszowskiego jest 
kolejnym istotnym osiągnięciem w dzie-
dzinie ratowania świadectw przeszłości 
Mińska Mazowieckiego. 

Ów historyczny obiekt został odrestauro-
wany dzięki staraniom Towarzystwa Przy-
jaciół Mińska Mazowieckiego. Środki fi-
nansowe na przeprowadzenie stosownych 
prac Towarzystwo pozyskało w ramach 
corocznie organizowanych na mińskim 
cmentarzu parafialnym Społecznych Kwest 
Cmentarnych na Rzecz Ratowania Zabyt-
kowych Nagrobków. 

Przywrócenie świetności pomnikowi sta-
nowi zasługę Grzegorza Świerczyńskiego 
i jego współpracowników, którzy tworzą 
pracownię konserwatorską mającą swoją 
siedzibę w Piasecznie. Słowa uznania na-
leżą się również mińskiemu przedsiębior-
stwu Mazowieckie Mosty oraz grabarzom 
z miasta nad Srebrną wspólnie wspierają-
cym wykonanie niezbędnej podmurówki. 

Warto podkreślić, że prace przygotowu-
jące zamontowanie zabytku przyniosły ze 
sobą nieoczekiwany efekt w postaci wy-
dobycia z ziemi znakomicie zachowanej 
dziewiętnastowiecznej płyty nagrobnej 
Józefa Pajewskiego. Po odpowiednich za-
biegach konserwatorskich zostanie ona 
również wyeksponowana na terenie miń-
skiej nekropolii. Pomnik nagrobny Aleksan-
dra Edmunda Skrzyszowskiego znajduje 
się przy głównej alei mińskiego cmentarza 
parafialnego. 

Uwagę czytelników 
„Rocznika...” powin-
no również przykuć 
rzetelne tłumaczenie 
wypisu z 1468 roku z 
Księgi Ziemi Czerskiej 
dotyczącego potwier-
dzenia aktu lokacji 
Mińska z 1421 roku, 
którego dokonał dok-
torant filologii klasycz-
nej Konrad Kokoszkie-
wicz. Dziewiętnaste 
wydanie najważniej-
szej, ciągłej, mińskiej 
publikacji historycznej 
zawiera także rozbu-
dowany dział biogra-
ficzny oraz część varia 
okraszoną tekstem 
poświęconym losom 
cerkwi prawosławnej 
znajdującej się przed 
wojną w Mińsku Ma-
zowieckim. Pomimo, 
że w „Roczniku...” nie 
zabrakło błędów edy-
torskich z całą pew-
nością można uznać 
go za bardzo istotny, 
ubiegłoroczny, wkład 

przybliżający dzieje miasta i powiatu. 

Drugie z wydawnictw TPMM czyli 
broszura opublikowana z okazji 
dziesięciolecia kwest cmentar-
nych organizowanych przez to 
zasłużone dla miasta stowarzy-
szenie jest podsumowaniem tego 
przedsięwzięcia. Na stronach 
tej książeczki nie tylko umiesz-
czono informacje o dotychcza-
sowych zbiórkach pieniędzy, 
ale i zilustrowano je świetnymi 
zdjęciami wykonanymi przez 
Michała Rogalę, Michała Culka i 
Piotra Nowickiego. Dodatkową 
atrakcją „Dziesięciu lat...” są 
zamieszczone w niej wypowiedzi 
znanych osób podkreślających 
sens organizowania kwest oraz 
archiwalne materiały prasowe 
poświęcone temu zagadnieniu.

Tomasz Adamczak 
Prezes TPMM 

Fot. z arch. TPMM
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KALENDARZ IMPREZ

KWIECIEŃ 2012

MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ

Od 04.04 - do 6 maja – wystawa „IKONA  
– obraz wiary”, ul. Okrzei 16

13.04 - DZIEŃ KATYŃSKI
uroczyste obchody Dnia Pamięci Ofiar Katynia

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

11.04. – spotkanie autorskie z Jackiem  
Dehnelem, poetą, prozaikiem, malarzem, tłu-
maczem

18.04. – KALANDER – warsztaty papiernicze dla 
dzieci z czerpalnią papieru 

20.04. – Z cyklu „Biblioteka Podróży” – Busem 
przez Świat – spotkanie i promocja książki  
Karola Lewandowskiego, relacji ze studenckiej 
wyprawy  przez Europę

MIEJSKI DOM KULTURY

12.04. – godz. 18.00 – wystawa nauczycieli pla-
styków Liceum Plastycznego z okazji 25-lecia 
szkoły

14.04. – godz. 10.30, 12.30 – opera dla naj-
młodszych „Słowik” Teatr Wariacja

17.04. – godz. 9.00 – Przegląd Piosenki Przed-
szkolnej „Tęczowe Nutki”

22.04. – godz. 18.00 – Randka z operetką – kon-
cert

23.04. – godz. 18.00 – koncert Kameralistyki 
Wokalnej MDK we współpracy z Miejską Szkołą 
Artystyczną 

25.04. – godz. 10.00-14.00 – VII Ogólnopolski 
Festiwal Piosenki o Zdrowiu 

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

17.04. – godz. 17.30 – Turniej indywidualny Ligi 
Tenisa Stołowego Mińskich Zakładów Pracy; SP 
Nr 5 ul. Małopolska 11

22.04. – godz. 11.00 – Mecz tenisowy MMTT-
TKKF Olszynka Grochowska; boiska wielofunk-
cyjne MOSiR ul. Wyszyńskiego 56

28.04. – godz. 9.30 – Grand Prix Mińska Mazo-
wieckiego w tenisie stołowym; SP Nr 5 ul. Ma-
łopolska 11

28.04. – godz. 14.00 – Grand Prix Mińska Ma-
zowieckiego w pływaniu; Aquapark Miejski ul. 
Wyszyńskiego 56

28.04.-29.04. – godz. 10.00 – Tenisowy turniej 
deblowy im. Andrzeja Suchockiego; boiska 
wielofunkcyjne MOSiR ul. Wyszyńskiego 56  

Nowy pomysł na zwiedzanie muzeum – 
tak w skrócie można nazwać najnowszą 
„Wirtualną wycieczkę po Mińsku Mazo-
wieckim”. 

Panoramy sferyczne (czyli takie, w któ-
rych można „rozejrzeć” się w każdą stro-
nę w tym „pod siebie” i „nad siebie”) 
to znany i popularny sposób prezentacji 
rożnych pomieszczeń, miejsc i obiektów, 
który pozwala na ich tzw. wirtualne zwie-
dzanie. Taki sposób prezentacji lokalnych 
miejsc od dawna stosuje również serwis 
„Wirtualny Mińsk Mazowiecki – minskmaz.
com”.

Jednak panoramy sferyczne mają swoje 
ograniczenie. Pomimo, że idealnie spraw-
dzają się w plenerze oraz w pomieszcze-
niach takich jak pokoje czy kościoły, to 
nie są wystarczające do prezentacji sal 
muzealnych. W takich pomieszczeniach, 
na ścianach i w gablotach znajdują się 
dziesiątki eksponatów, które dla osoby 
„zwiedzającej” mogą być istotne a samo 
ich „obejrzenie” z daleka nie dostarcza 
żadnych informacji. 

Pomysł na rozwiązanie tego problemu po-
wstał przy okazji realizacji „Wirtualnej 
wycieczki po  Muzeum 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich oddział Muzeum Ziemi Miń-
skiej w Mińsku Mazowieckim”. Na pano-
ramy wykonane w tym miejscu zostały 
naniesione specjalne „strefy”, które po-
zwalają kliknąć na oglądane przedmioty, 
co w efekcie powoduje wysunięcie się 
szczegółowego opisu wybranego ekspo-
natu, dodatkowo rozpoczyna się również 
odtwarzanie narracji na jego temat.

Wirtualnie zwiedzając mińskie muzeum 
można przemieszczać się pomiędzy 9 
miejscami, z czego 5 to sale z „klikal-
nymi” eksponatami. Zdjęcia eksponatów  
i ich dźwiękowe opisy Muzeum przygoto-
wało we własnym zakresie. Proces przygo-
towania i wprowadzania danych był pro-
wadzony przez Andrzeja Wiśniewskiego 
– informatyka muzeum, opisy przeczytał 
Artur Piętka - pracownik. W sumie „po-
większyć” można prawie 150 eksponatów. 

Wirtualna wycieczka po Muzeum 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich będzie zapewne cieka-

wą pozycją dla miłośników historii z całej 
Polski. Dzięki tej funkcjonalności będą 
oni mieli dostęp do zwiedzania zasobów 
muzeum bez konieczności wychodzenia  
z domu.

- Internet to dziś jeden z fundamental-
nych kanałów do udostępniania informacji 
oraz prezentacji różnych zasobów. Cieszę 
się, że internauci z całej Polski będą mo-
gli w nieograniczony sposób zdobywać 
wiedzę na temat dziejów 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich poprzez bardzo komunikatyw-
ną i atrakcyjną wirtualną wycieczkę  po 
salach muzealnych - powiedział Leszek 
Celej, dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej.

Warto podkreślić też budżet, jaki pochło-
nął projekt. Ponieważ wszystkie mate-
riały muzeum przygotowało we własnym 
zakresie a wycieczka technicznie jest 
integralną częścią hobbistycznego por-
talu „Wirtualny Mińsk Mazowiecki” – jej 
budżet zamknął się w kwocie… 0 zł. Auto-
rem portalu i innych „Wirtualnych wycie-
czek” jest Leszek Siporski.

Wycieczka po mińskim muzeum jest 
przykładem, który potwierdza fakt, że 
wykonanie ciekawego projektu interne-
towego wcale nie wymaga potężnego 
budżetu (często składającego się z unij-
nych dotacji) ale wystarczy pomysł no  
i oczywiście chęć i praca. W efekcie uda-
ło się stworzyć ciekawą funkcjonalność, 
która oprócz tego, że będzie dostępna 
dla wszystkich, zostanie na zawsze cen-
ną pamiątką związaną z historią miasta  
i będzie jego oryginalną promocją.

 
Leszek Siporski

Wycieczka znajduje się pod adresem: 
http://minskmaz.com/tour/muzeum7pul

WIRTUALNIE PO MUZEUM

Informacje o imprezach na terenie miasta zamieszczane są na stronie internetowej  
www.minsk-maz.pl w zakładce aktualności.


