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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

  Za nami rekordowo długa majówka, która jak co 
roku dostarczyła nam wiele patriotycznych uniesień, spor-
towych i kulturalnych wrażeń oraz należnego wszystkim 
odpoczynku.  
  3-cio majowa Msza Święta w intencji Ojczy-
zny odbyła się w tym roku w wyjątkowo korzystnej au-
rze, przyciągając setki Mińszczan, którzy uświetnili swoją 
obecnością miejskie obchody Święta Narodowego Trzecie-
go Maja. W całym mieście powiewały wywieszone przez 
mieszkańców biało-czerwone flagi. Wieczorem miasto wy-

pełniły koncertowe dźwięki dobiegające z powiatowego pikniku. 
 Dzień wcześniej oddaliśmy hołd fladze Rzeczypospolitej Polskiej oraz prze-
żywaliśmy wiele sportowych emocji w trakcie ulicznego kryterium kolarskiego Me-
moriału Romana Siemińskiego, wygranego przez Ricka Amplera, syna sławnego nie-
gdyś niemieckiego kolarza. To wszystko to dopiero początek majowych wrażeń.   
 Pod koniec miesiąca czeka nas bowiem, organizowany z dużym rozma-
chem, trzydniowy festiwal 4M - Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki, na którym wy-
stąpią m.in. takie gwiazdy jak Hey, Izrael, Luxtorpeda, Power of Trinity. W tym 
samym czasie odbędzie się Mazowiecka Piętnastka, zakończona koncertem  
Zbigniewa Wodeckiego oraz Dni Mińska Mazowieckiego, z uroczystą sesją Rady Miasta 
oraz sportowymi atrakcjami na Starym Rynku. 
 Pierwszy weekend czerwca przyniesie nam masę podniebnych emocji.  
Jak obiecują piloci z 23 Bazy Lotniczej, takiego pikniku lotniczego jak w tym roku, 
jeszcze w naszym mieście nie było.  Ten niebywale obfitujący w atrakcje okres 
zwieńczy XVII Mazowiecki Rajd Weteranów Szos „MAGNET.” 

 W maju przypada też 50 rocznica utworzenia Towarzystwa Przyjaciół Miń-
ska Mazowieckiego. Z tej okazji, wszystkim członkom stowarzyszenia, którego wkład  
w pielęgnowanie historii oraz promocję naszego miasta jest nie do przecenienia, 
składam najserdeczniejsze życzenia, aby nasze miasto wciąż rozkwitało, abyśmy 
trwale mogli być dumni z miejsca, w którym mieszkamy, z naszej pięknej małej 
ojczyzny. 

Majowe Święta
Majowe Święto Flagi i Rocznica Uchwa-
lenia Konstytucji 3-go Maja. Konstytucja 
uchwalona została 3 maja 1791 roku jako 
ustawa regulująca ustrój prawny Rzeczy-
pospolitej Obojga Narodów. - str. 7

Miejska Orkiestra Dęta
- nagrywa w Studio S2 Polskiego Radia im. 
Witolda  Lutosławskiego w Warszawie
- wystąpiła na Stadionie Narodowym  
w Warszawie - str. 15

Kolarski Memoriał Romana Siemińskiego
Rick Ampler z Niemiec wygrał  
16. edycję Memoriału Romana Siemiń-
skiego. Sześćdziesięciu kolarzy m.in.  
z klubu mińskiego V-MAX ścigało się na 
trasie w centrum miasta - str. 32

Biuro Obsługi Klienta
Wraz z początkiem bieżącego roku do 
dyspozycji mieszkańców naszego miasta 
zostało oddane zmodernizowane Biuro
Obsługi Klienta - str. 8
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2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień 
Wiedzy o Autyzmie. Jak podają najnow-
sze badania na 250 urodzonych dzieci  
u dwojga diagnozowane jest to schorzenie. 
Problem staje się więc społecznie istotny. 
Żeby o tym przypomnieć, w poniedziałek 
wiele budynków w Polsce i na świecie zo-
stało podświetlonych na niebiesko.

Niebieski był w poniedziałek kolorem 

23 marca 2012r. w Technikum Łączności 
im. Prof. Janusza Gromkowskiego w War-
szawie odbyło się VI Ogólnopolskie Spo-
tkanie Uczniów i Nauczycieli Szkół Łącz-
ności jako jeden z elementów obchodów 
Światowego Dnia Telekomunikacji i Spo-
łeczeństwa Informacyjnego. 

W tym roku uczestniczyliśmy w takim 
spotkaniu już po raz piąty. Szkołę re-
prezentowali uczniowie kl. 3Ttie: Karol 
Wójcik, Daniel Szczurowski, Eryk Kopeć, 
Łukasz Kopeć, Rafał Melańczuk, Kamil 
Rolf, Cezary Parobczak pod opieką Mał-

gorzaty Malesy – Gduli. W programie 
spotkania były wystąpienia Dyrektorów 
szkół, zaproszonych gości, a także cie-
kawe referaty okolicznościowe, Turniej 
Wiedzy Telekomunikacyjnej, program 
artystyczny w wykonaniu uczniów szko-
ły – gospodarza, zwiedzanie szkolnych 
laboratoriów, rozmowy i dyskusje przy 
poczęstunku. W Turnieju Wiedzy Teleko-
munikacyjnej uczestniczyło 7 zespołów 
ze szkół w Warszawie, Poznaniu, Krako-
wie, Gdańsku, Łęczycy, Olsztynie. Zespół 
z naszej szkoły tworzyli Rafał Melańczuk 
i Kamil Rolf z grupy teleinformatycznej. 

Nasi uczniowie zajęli II miejsce z czego 
wszyscy jesteśmy dumni.

Tomasz Płochocki
Dyrektor  Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 

obowiązującym i najmodniejszym w Gim-
nazjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II  
w Mińsku Mazowieckim, gdzie w klasach in-
tegracyjnych funkcjonujących z powodze-
niem już od siedmiu lat, uczą się między 
innymi autyści.

Wielu uczniów, nauczycieli i pracowników 
szkoły pamiętało, by tego dnia ubrać się na 
niebiesko lub przypiąć do ubrania niebieski 

„Bez telekomunikacji nie ma przepływu informacji”

Niebieski dla autyzmu

W dniu 31 marca w Warszawie odbyła się 
Warszawska Olimpiada Młodzieży Młodzi-
czek w Judo.

Zawodniczka Katarzyna Przyczyna, repre-
zentująca Uczniowski Klub Sportowy Judo 
KONTRA Mińsk Mazowiecki, zdobyła srebr-
ny medal w wadze 40kg.

1 kwietnia również w Warszawie odby-
ła się Warszawska Olimpiada Młodzieży  
Juniorek Młodszych i Juniorów Młodszych  
w Judo.

Starsza siostra Katarzyny, Paulina Przy-
czyna zdobyła również srebrny medal  
w wadze 57kg. Tomasz Sternicki zdobył 
brązowy medal, w wadze 55kg. 

Piąte miejsce w wadze 66kg zajął Prze-
mysław Ziółkowski. Trenerem mińskich 
uczestników Warszawskiej Olimpiady Mło-
dzieży jest Zdzisław Wiącek.

Grażyna Wiącek 
Fot. Jolanta Sternicka

znaczek. Do wspólnego niebieskiego zdję-
cia razem ze społecznością szkoły na czele 
z dyrektorem, Grzegorzem Wyszogrodzkim 
pozował również Burmistrz Mińska, Mar-
cin Jakubowski oraz dyrektor mińskiego 
MOSiR-u, Robert Smuga. Panowie również 
pamiętali, że 2 kwietnia niebieski to kolor 
nadziei.

Iza Saganowska
Fot. z arch GM Nr2

Warszawska Olimpiada Młodzieży w Judo
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W dniu 13 kwietnia obchodzono uroczyście 
„Dzień Katyński”. O godz. 12.00 na skwe-
rze przy Rondzie Gen. J. Hallera, uczniowie 
z zespołu teatralnego z GM Nr 3 przedsta-
wili spektakl „Reminiscencje Katyńskie”, 
upamiętniając w ten sposób dzień zbrodni 
katyńskiej. O godz. 18.00 w Kościele p.w. 
NNMP odbyła się uroczysta Msza Św. z udzia-
łem pocztów sztandarowych i zaproszonych 
gości, następnie uroczystości przeniosły się 
pod Pomnik Niepodległości, gdzie m.in. od-
czytano apel poległych i złożono kwiaty.

Przemówienie Burmistrza Miasta Mińsk Ma-
zowiecki wygłoszone w dniu 13 kwietnia 
2012 roku

Szanowni Państwo.
Obchodzimy dziś Dzień Pamięci Ofiar Zbrod-
ni Katyńskiej. W tą bolesną dla wszyst-
kich Polaków rocznicę zebraliśmy się 
tutaj aby oddać hołd naszym rodakom po-
mordowanych w Katyniu, Charkowie, Twerze.  

W takich dniach jak dzisiejszy, wszyscy jeste-
śmy jedną wielką rodziną katyńską, rodziną 
która dba o porządek na grobach, odmawia 
modlitwę, zapala znicze i wspomina swych 
bliskich którzy odeszli na wieczny spoczynek. 
Jako członkowie rodziny czujemy się za to od-
powiedzialni i słusznie, bo jest to nasz naro-
dowy obowiązek. W czasach kiedy tuszowano 
prawdę o zbrodni katyńskiej tą powinność wy-
pełnialiśmy w ciszy i odosobnieniu przekazu-
jąc sobie szeptem prawdę o Katyniu i innych 
miejscach kaźni. Dzisiaj z dumą przynależną 
wolnemu narodowi, możemy w pełni odda-
wać hołd poległym bohaterom bestialsko wy-
mordowanym przez sowieckich zbrodniarzy.  
Czym jest dla nas Katyń? Miejscem kaźni, tragicz-
nym wydarzeniem z podręczników historii, naro-
dowym męczeństwem z odległej już przeszłości? 
Katyń to tysiące biografii naszych rodaków, 
które próbowano wymazać, a które dzięki nam 
wszystkim są wiecznie żywe. 

Na golgocie wschodu zamordowano 21 857 osób, 
wśród nich był KAZIMIERZ GRABARCZYK.Urodził 
się 27 sierpnia 1906 r. w Mińsku Mazowieckim. 
Syn Pawła i Leokadii. W 1925 r. ukończył Pań-
stwową Szkołę Handlową w Warszawie. 

Odbył obowiązkową służbę wojskową w Szkole 
Podchorążych Rezerwy Piechoty w Berezie Kar-
tuskiej. Po odbyciu ćwiczeń w rezerwie z dniem 
1 stycznia 1932 r. mianowany ppor. rez. piech. 
Był instruktorem Ligi Obrony Powietrznej  
i Przeciwgazowej - do 1938 r. pracował w obwo-
dzie powiatowym w Węgrowie, a potem w Ja-
nowie Lubelskim.  Żonaty z Marią Grabarczyk., 
miał z nią córkę Kazimierę i syna Bohdana.  
W 1939 r. zmobilizowany do Wojska Polskiego, 
po 17 września dostał się do niewoli sowiec-
kiej w okolicach Włodzimierza Wołyńskiego. 
Przebywał w obozie w Kozielsku. Wywieziony 
na podstawie listy nr 022/2 z 9 kwietnia 1940 
r., wkrótce potem został zamordowany w lesie 
katyńskim strzałem w tył głowy. Jego zwłoki zi-
dentyfikowano w 1943 r., znaleziono przy nich 
wizytówki oraz książeczkę wojskową. Pośmiert-
nie awansował na porucznika.  

To jedna z tysięcy biografii, życiorys który 
przetrwał w naszej pamięci mimo usilnych prób 
jego wymazania. 

Dziękuję.

Przemówienie Burmistrza Miasta Mińsk Ma-
zowiecki wygłoszone w dniu 10 kwietnia 
2012 roku podczas uroczystości na Skwerze 
Prezydenta Kaczorowskiego.

Szanowni Państwo.
Dokładnie 2 lata temu, w okolicy lotniska  
w Smoleńsku rozbił się samolot, na pokładzie 
którego znajdowali się wybitni przedstawiciele 
narodu polskiego. W katastrofie zginęli m.in. 
Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej  Lech Ka-
czyński, Jego Małżonka, ostatni Prezydent 
Rzeczpospolitej Polskiej na uchodźctwie, 
Honorowy Obywatel Mińska Mazowieckiego 
Ryszard Kaczorowski oraz  mińszczanin Artur 
Francuz. Dziś w rocznicę ich tragicznej śmierci 
oddajemy hołd ich życiu i dokonaniom.

Pan Prezydent Kaczorowski wielokrotnie gościł 
w Mińsku Mazowieckim, zarówno z oficjalnymi 
wizytami jak i mniej formalnie. Za każdym ra-
zem witany był na mińskiej ziemi z odpowied-
nimi honorami jakie należały się postaci będą-
cej uosobieniem majestatu Rzeczypospolitej 
Polskiej. Ogromna serdeczność Pana Prezy-
denta którą zawsze okazywał naszemu miastu, 

jego sentyment do zakorzenionego w Mińsku 
Mazowieckim 7 Pułku Ułanów Lubelskich,  
ale przede wszystkim jego nieustanna troska  
o dobro ojczyzny oraz wkład w odzyskanie 
przez nas wolności wciąż procentują kształtu-
jąc postawy patriotyczne młodego pokolenia 
mińszczan. W 2001 r. władze miejskie nadały 
Panu Prezydentowi tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta Mińsk Mazowiecki.

We wrześniu 2010 roku Uchwałą Rady Miasta 
skwerowi, na którym się właśnie znajdujemy 
nadano nazwę Skwer Prezydenta Ryszarda Ka-
czorowskiego. Wzniesiono tu również pomnik 
ofiar smoleńskiej katastrofy, upamiętniając 
tym samym ogrom narodowej tragedii, w tym 
śmierć honorowego obywatela naszego miasta.

Dziś w 2 rocznicę tych wydarzeń, wracamy 
pamięcią do tamtych dramatycznych chwil, 
pochylamy też głowy nad wielkością narodo-
wego pojednania jakiego byliśmy uczestnika-
mi bezpośrednio po katastrofie. W kontekście 
świąt Wielkiej Nocy, które właśnie przeżyliśmy, 
możemy mieć nadzieję że po czasie smutku  
i refleksji przychodzi czas na pozytywne pa-

trzenie w przyszłość. Niech dewiza życiowa 
Pana Prezydenta Kaczorowskiego „Wszystko co 
nasze Polsce oddamy” będzie aktualna dla nas 
wszystkich.

Dziękuję.
Burmistrz Miasta

Marcin Jakubowski

Uroczystości katyńskie 

Pamięć o Smoleńsku

Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski
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20 kwietnia roku o godz. 9.00 rozpoczęto 
uroczystość odsłonięcia tablicy Księdza 
Józefa Dziąga zlokalizowanej przy ron-
dzie u zbiegu ulic Kościelnej i Budowlanej 
w Mińsku Mazowieckim.   Tablica pamiąt-
kowa,  to kolejny po ufundowaniu tablicy 
znajdującej się w kruchcie Kościoła p.w. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny  
i nadaniu rondu imienia księdza Józefa 
Dziąga, ukłon mieszkańców Miasta Mińsk 
Mazowiecki w stronę wielkiego kapłana  
i uczestnika życia społecznego. 

Ksiądz Józef Dziąg żył w latach 1893-1952. 
Był prefektem szkół średnich i powszechnych 
w Mińsku Mazowieckim. Od marca 1921 roku 
służył mieszkańcom jako wikariusz parafii Na-
rodzenia Najświętszej Maryi Panny w Mińsku 
Mazowieckim. Uczestnik życia społecznego  
i politycznego – w 1927 roku otrzymał mandat 
radnego z listy Nr 10 Chrześcijańskiego Zjed-
noczenia Prawidłowej Gospodarki Miejskiej.  
W okresie międzywojennym nauczał w mińskich 
szkołach:  Publicznej Szkole Podstawowej im. 
Dąbrówki, Szkole Powszechnej im. Mikołaja 
Kopernika, Gimnazjum Żeńskim i Męskim Wy-
działu Powiatowego Sejmiku, Gimnazjum Ko-
edukacyjnym Towarzystwa Szkół Średnich. Po II 
wojnie światowej był nauczycielem w Liceum 
Ogólnokształcącym przy ul. Pięknej. W czasie 
II wojny światowej był nauczycielem tajnego 
nauczania i członkiem komisji egzaminacyjnej. 
Wspierał działalność Szarych Szeregów i Armii 
Krajowej obwodu „Mewa-Jamnik-Kamień”.  
W 1950 roku otrzymał tytuł kanonika tytularne-
go. Przez Prymasa Polski Stefana Wyszyńskiego 
został odznaczony przywilejem rokiety i man-
toletu. W pamięci mieszkańców pozostał jako 
wielki społecznik, patriota, oddany kształceniu 
i wychowaniu dzieci i młodzieży.  Jego ciało 

spoczęło w głównej alei mińskiego cmentarza 
parafialnego. 

Z wnioskiem o nadanie rondu zlokalizo-
wanemu w Mińsku Mazowieckim u zbiegu 
ulic Kościelnej i Budowlanej nazwy Księ-
dza Józefa Dziąga wystąpili obecni i byli 
mińszczanie: Józef Romanowski, Małgo-
rzata Przybysz, Stanisław Chojnowski, To-
warzystwo Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubel-
skich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego, 
Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajo-
wej Koło Warszawskie Obwodu „Mewa-
Kamień”. Wniosek został poparty przez 
Dyrekcję Gimnazjum i Liceum Ogólno-
kształcącego im. Polskiej Macierzy Szkol-
nej w Mińsku Mazowieckim, Zarząd Sto-
warzyszenia Absolwentów i Wychowanków 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 
im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku 
Mazowieckim oraz Dziekana Dekanatu 
Mińsk Mazowiecki  księdza Dariusza Walic-

W dniu 4 kwietnia 2012 w sali MOSiR przy 
ul. Sportowej 1 w Mińsku Mazowieckim 
odbyło się przedświąteczne spotkanie 
chłopców z rocznika 2003, którzy trenują 
w zaprzyjaźnionych z MOSiR klubach „UKS 
6” i „UKS Dąbrówka”.

W spotkaniu uczestniczyła bardzo liczna 
grupa 34 piłkarzy pod opieką trenera Ro-
berta Gójskiego oraz niemniej liczna gru-

pa rodziców zaangażowanych w rozwój 
sportowy swoich pociech. 

Podczas spotkania, oprócz kurtuazyjnych 
życzeń świątecznych, miał miejsce miły 
akcent. Każdy z chłopców otrzymał z rąk 
Dyrektora MOSiR Pana Roberta Smugi, 
swoją przeznaczoną do treningów piłkę  
z przypisanym, osobistym numerem.

Już we wrześniu wszyscy zainteresowani 
chłopcy będą mięli szansę reprezentować 
MOSiR i miasto Mińsk Mazowiecki w roz-
grywkach ligowych.

Już dziś i Ty możesz przybliżyć im sukces  
i zrobić dodatkową niespodziankę. Zespo-
ły UKS Dąbrówka i UKS 6 zostały zgłoszone 
do ogólnopolskiego programu „Piłkarskie 
Szkółki NIVEA”. 

Dzięki niemu, sto szkół podstawowych lub 
dziecięcych klubów piłkarskich w całej 
Polsce, trenujących piłkę nożną z dzieć-
mi w wieku 7-13 lat, otrzyma najwyższej 
klasy program treningowy i sprzęt spor-
towy. 

Sześć drużyn i ich trenerzy wyjadą na 
letni obóz szkoleniowy Akademii Ajax do 
Amsterdamu!

Więcej o akcji „Piłkarskie Szkółki NIVEA” 
na http://www.szkolkinivea.pl/

ZAPRASZAMY DO GŁOSOWANIA!

Robert Smuga

kiego. Uroczystości związane z nadaniem 
rondu imienia Księdza Józefa Dziąga mia-
ły miejsce 15 października 2011 roku. Po 
krótkim referacie poświęconym sylwetce 
duszpasterza, wygłoszonym przez Panią 
Zofię Wróblewską, młodzież liceum z Miń-
ska Mazowieckiego odczytała wspomnie-
nia o duchownym, przygotowane przez: 
Józefa Romanowskiego, Małgorzatę Przy-
bysz, Stanisława Chojnowskiego, Andrze-
ja Osińskiego, Mirosława Lissowskiego,  
a osobiste wspomnienia przedstawiła Pani 
Joanna Nojszewska.

Na zakończenie uroczystości przybyli go-
ście złożyli pod tablicą wiązanki kwiatów 
i zapalili znicze. Tablica została przygo-
towana przez Muzeum Ziemi Mińskiej  
z dotacji pochodzącej ze środków budże-
tu Miasta Mińsk Mazowiecki.  (red)

Fot. z arch. UM 

Spotkanie z młodymi piłkarzami

Tablica dla Księdza Dziąga
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Przemówienie wygłoszone przez Burmistrza 
Miasta Marcina Jakubowskiego na uroczysto-
ści z okazji Rocznicy Uchwalenia Konstytucji  
3-go Maja.

Szanowni Państwo.
 Spotykamy się dziś dla uczczenia 
bezprecedensowego w dziejach europy wyda-
rzenia będącego dla nas wszystkich powodem 
do narodowej dumy. Spotykamy się w miejscu 
szczególnym przy pomniku Konstytucji 3 – maja, 
który od 21 lat przywołuje fragment testamentu 
naszych przodków:  
„Wszelka władza społeczności ludzkiej począ-
tek swój bierze z woli narodu.” 
 Uchwalone przez sejm czteroletni 
reformy konstytucyjne miały odmienić oblicze 
podupadłej Rzeczypospolitej. Przyjęte w pierw-
szej w Europie, a drugiej na świecie Konstytu-
cji rozwiązania, stały się wyznacznikiem idei 
demokratycznych, szalenie nowatorskich przed 
ponad dwoma wiekami, ale też zachowujących 
swą aktualność w  czasach współczesnych. 
Twórcami Konstytucji 3-go Maja były najświa-
tlejsze umysły doby oświecenia, którym przy-
świecał tylko jeden cel – dbałość o dobro naszej 
ukochanej Ojczyzny. 
 Nie sposób przy tej okazji wymie-
nić wszystkich postanowień pierwszej polskiej 
ustawy zasadniczej. Wspomnę więc o kilku naj-
ważniejszych:
- zniesiono liberum veto i konfederacje ;
- wprowadzono w sejmie głosowanie większo-
ścią ; 
- zniesiono wolne elekcje; 
-  wprowadzono podział władzy na ustawodaw-
czą, wykonawczą i sądowniczą; 
- wprowadzono tolerancję religijną z uprzywile-
jowaną pozycją Kościoła katolickiego; 
- chłopi zostali wzięci pod opiekę prawa i rządu . 
Konstytucja 3 maja 1791 r. dokonywała zasadni-
czej przemiany przestarzałego ustroju politycz-
nego Rzeczypospolitej. 
 Uchwaleniu Konstytucji 3 maja to-
warzyszyła wielka radość i wiara w powodzenie 
naprawy Rzeczypospolitej. Niestety każde re-
formy, choćby najbardziej niezbędne, zawsze 
znajdą swoich przeciwników. Grupy społeczne, 
przedkładające swój własny interes nad dobro 
ogólne, zjednoczyły się, aby za wszelką cenę 
utrzymać swój status quo. Zdrada narodowa, 
jakiej dopuścili się targowiccy konfederaci, na 
długie lata pogrzebała szczytne konstytucyjne  
idee, przyczyniając się do ostatecznego upadku 
państwa Polskiego.
 Jednak demokratyczne idee, zapisa-
ne na kartach 3-cio majowej konstytucji, wrosły 

głęboko i  na trwałe w serca Polaków. Procesy 
społeczne jakie zostały przez nią zapoczątko-
wane – stopniowe zrównywanie stanów społecz-
nych, były już nie do zatrzymania.
 Dzisiaj nadal czerpiemy z tych pa-
triotycznych idei. Stanowią one dla nas swoisty 
testament przodków. 
 Jakże różni się dzisiejsza polska od 
tej z 1791 r. W kraju w którym dzisiaj żyjemy 
nie ma już uprzywilejowanych stanów społecz-
nych, różnicujących ludzi względem ich uro-
dzenia. Polska od ośmiu lat jest członkiem Unii 
Europejskiej, jako członek sojuszu północno-
atlantyckiego nie musimy obawiać się o swoje 
bezpieczeństwo. 
 Jesteśmy dumni z naszej historii, 
z dokonań naszych przodków, ale nasza naro-
dowa duma nie wypływa jedynie z wydarzeń  
z przeszłości. Dziś możemy chodzić z podniesio-
ną głową bo to nasz kraj jest najszybciej roz-
wijającą się gospodarką w Europie. To my naj-
lepiej radzimy sobie z gospodarczym kryzysem, 
to polskie społeczeństwo jest coraz lepiej wy-
kształcone i wykwalifikowane. Polscy przedsię-
biorcy podbijają europejskie i światowe rynki. 
Polskie produkty cenione są za wysoką jakość i 
niezawodność. Polska armia jest obecna w wie-
lu misjach pokojowych, wprowadzając zasady 
demokracji w najodleglejszych zakątkach świa-
ta. Przez naszych zachodnich sąsiadów już od 
dawna przestaliśmy być postrzegani jako ubogi 
sąsiad ze wschodu. Jesteśmy ważnym liczącym 
się w świecie partnerem gospodarczym, militar-
nym i politycznym. 
 W pełni możemy cieszyć się wolno-
ścią, tak jak cieszyli się wielcy reformatorzy  
z końca XVIII wieku i kolejne pokolenia wspomi-
nające te radosne dla naszego narodu chwile:

„Brzmi Polonez Trzeciego Maja! - Skoczne 
dźwięki
Radością oddychają, radością słuch poją,
Dziewki chcą tańczyć, chłopcy w miejscu nie 
dostoją -
Lecz starców myśli z dźwiękiem w przeszłość 
się uniosły,
W owe lata szczęśliwe, gdy senat i posły
Po dniu Trzeciego Maja w ratuszowej sali
Zgodzonego z narodem króla fetowali;
Gdy przy tańcu śpiewano: „Wiwat Król ko-
chany!
Wiwat Sejm, wiwat Naród, wiwat wszystkie 
Stany!” 
 Tak radość z uchwalenia 3 majowej 
konstytucji opisywał w Panu Tadeuszu nasz naro-
dowy wieszcz. My Mińszczanie od wielu lat świę-
tujemy to wydarzenie uczestnicząc w uroczystej 
mszy świętej w intencji naszej Ojczyzny. 
 Chciałbym wszystkim państwu ser-
decznie podziękować za udział w dzisiejszych 
obchodach, Dziękuję Czcigodnemu Księdzu 
Dziekanowi oraz wszystkim duchownym za 
sprawowaną ofiarę Mszy Św., licznie przybyłym 
pocztom sztandarowym, Miejskiej Orkiestrze 
Dętej, kombatantom i żołnierzom, oficjalnym 
delegacjom, naszym gościom  i wszystkim obec-
nym za uświetnienie naszych obchodów. Dzię-
kuję wszystkim Mińszczanom którzy wywiesili 
flagi państwowe, upiększające nasze miasto, 
i świadczące o naszej głębokiej świadomości 
narodowej. Składam też najlepsze życzenia 
wszystkim strażakom ochotnikom i strażakom z 
Państwowej Straży Pożarnej w związku z przy-
padającym w dniu jutrzejszym, 4 maja, świę-
tem Waszego patrona  - Świętego Floriana. 
Dziękuję. 

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

2 maja przy pomniku Konstytucji 3 Maja,  
w związku z obchodzonym w tym dniu Świę-
tem Flagi, żołnierze Żandarmerii Wojskowej  
w Mińsku Mazowieckim pod dowództwem płk 
Jarosława Chachnowskiego uroczyście wciągnęli 
na maszt biało-czerwoną flagę narodową. W ce-
remonii uczestniczyli: Burmistrz Miasta Marcin  
Jakubowski, Komendant Centrum Szkolenia 
Żandarmerii Wojskowej  płk Wiesław Chrzanow-
ski, Zastępca Komendanta Oddziału Specjalnego 
Żandarmerii Wojskowej płk Jacek Kazimierski, 
Radni Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, dyrek-
torzy miejskich jednostek organizacyjnych, 
przedstawiciele prasy lokalnej. Harcerze roz-
dawali przechodniom chorągiewki w barwach 
narodowych oraz naszego Miasta. (red)

Majowe Święto Flagi

Rocznica Uchwalenia Konstytucji

 Fot. z arch. UM 

 Fot. z arch. UM 
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

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 przedsiębiorców - 
osób fizycznych działających na terenie Polski. Spis ten prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez Ministra Gospodarki na pod-
stawie 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 gospodarczej prowadzonej przez 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku zniesiona została również właściwość miejscowa urzędów w zakresie rejestracji przedsiębiorców. Oznacza 
to, że wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej, wniosek o zmianę danych, zawieszenie, wznowienie działalności lub jej wykre-
ślenie 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

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

Wraz z początkiem bieżącego roku do 
dyspozycji mieszkańców naszego miasta 
zostało oddane zmodernizowane Biuro 
Obsługi Klienta. Usytuowane jest ono na 
parterze co niewątpliwie ułatwia klien-
tom kontakt z Urzędem. 
 W Biurze Obsługi Klienta roz-
patrywane są  sprawy: przyjmowanie 
korespondencji wpływającej bezpośred-
nio oraz udzielanie informacji o zakresie 
kompetencji Urzędu i samorządu Miasta, 
sposobie i terminach załatwiania spraw, 
wysokości opłat, wydawanie formula-
rzy, Kart Informacyjnych, udostępnianie 
przepisów i innych informatorów oraz 
wydawanie korespondencji. Biuro Ob-
sługi Klienta prowadzi również obsługę 
klientów wnoszących korespondencję  
i zapytania za pośrednictwem ePUAP-u 
lub zasięgających informacji telefonicz-
nie. Ponadto w BOK rozpatrywane są 
bezpośrednio sprawy: planowania prze-
strzennego i gospodarki nieruchomościa-
mi, działalności gospodarczej, gospodarki 
komunalnej, przydziału mieszkań, ochro-
ny bezdomnych zwierząt. Biuro Obsługi 
zorganizowane zostało w taki sposób, aby 
klienci nie byli zmuszeni szukać urzędni-
ków właściwych do załatwienia ich spra-
wy w różnych lokalizacjach Urzędu.  

           Biuro Obsługi Klienta powstało 
przede wszystkim z myślą o poprawie 
warunków obsługi interesantów tak, aby 
sprawy w Urzędzie załatwiać efektywnie  
i w przyjaznej atmosferze. Chodzi o to, 
by  zapewnić zlokalizowany w jednym 
miejscu dostęp do informacji o tym, 
co i w jaki sposób może być załatwione  
w urzędzie oraz umożliwiać spraw-
ne i skuteczne rozwiązanie problemów  
i spraw Klientów. 
  W swej codziennej pracy pra-
cownicy Biura Obsługi Klienta kierują 
się przede wszystkim profesjonalizmem, 
skróceniem czasu i tworzeniem dobrych 
warunków obsługi interesanta. Pracow-
nicy BOK udzielają również informacji 
na temat lokalizacji, czasu pracy oraz 
zakresu kompetencji jednostek organiza-
cyjnych podległych Urzędowi Miasta. 

 Zaletą Biura Obsługi Klienta jest 
również fakt, iż każde wpływające do 
Urzędu pismo jest rejestrowane w elek-
tronicznym systemie obiegu dokumentów 
(IntraDok), dzięki czemu w każdej chwili 
pracownicy Biura Obsługi Klienta mogą 
ustalić, kiedy dany dokument wpłynął do 
Urzędu oraz któremu urzędnikowi został 
przydzielony do realizacji.
 W Biurze Obsługi Klienta dostęp-
na jest ankieta badania poziomu satys-
fakcji klienta. Przedmiotem badań jest 
aktualny poziom satysfakcji ze sposobu 
załatwienia spraw oraz stopnia,    w jakim 
Urząd i jego pracownicy spełniają oczeki-
wania interesantów.  

Ewelina Książek 
Fot. z arch. UM

BIURO OBSŁUGI KLIENTA
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WYDZIAŁ INWESTYCJI

URZĄD MIASTA INFORMUJE

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Fot. z arch. UM

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

Rozbudowa ul. Chochołowskiej wraz 
z budową kolektora deszczowego
Pod koniec kwietnia uzyskano decyzję 
zezwalającą na realizację inwestycji dro-
gowej.
W trakcie przygotowania jest postępowa-
nie o udzielenie zamówienia publicznego 
w trybie przetargu nieograniczonego na 
wykonanie robót budowlanych.

Rozbudowa Kusocińskiego
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony na 
wyłonienie wykonawcy rozbudowy ul. Ku-
socińskiego. Wyłoniono wykonawcę robót 
drogowych i przekazano plac budowy. 
Wkrótce powinny rozpocząć się roboty bu-
dowlane. 

Budowa 3 segmentów budynku ko-
munalnego przy ul. Chełmońskiego
Dokonano sprawdzenia ofert złożonych  
w przetargu  nieograniczonym i wybrano 
wykonawcę robót budowlanych.
W maju br. nastąpi przekazanie terenu bu-
dowy wykonawcy.

Modernizacja stołówki w SP Nr 2
Na przełomie maja i czerwca rozpoczną 
się prace związane z modernizacją szkol-
nej stołówki. Prace będą prowadzone do 
końca września. W związku z powyższym 
uczniowie szkoły nie będą mogli korzystać 
ze szkolnych obiadów.

Budowa placu zabaw na terenie 
miejskiego parku
Ogłoszono przetarg nieograniczony w celu 
wyłonienia wykonawcy robót związanych  
z budową placu zabaw.
W ramach prowadzonego postępowania 
wybudowany zostanie plac zabaw dla 
dzieci starszych. Przewiduje się, że ro-
boty prowadzone będą od czerwca  do 
sierpnia br.

Zakup fotoradaru
Trwają przygotowania do udzielenia zamó-
wienia na dostawę  fotoradaru.
Uzgadniana jest lokalizacja masztów,  
w których będzie umieszczony fotoradar.

 
Agnieszka Siporska

INWESTYCJE  2012 cz.III

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

Fot. z arch. UM
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UCHWAŁA NR XVIII/150/12 RADY MIA-
STA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 23 
kwietnia 2012 r. w sprawie zmian Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2012-2022

Podjętą uchwałą zaktualizowano pozy-
cje Prognozy Finansowej Miasta na rok 
2012 w celu doprowadzenia do zgodno-
ści z budżetem Miasta Mińsk Mazowiecki 
na rok 2012.

UCHWAŁA NR XVIII/149/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 23 kwietnia 
2012 r. w sprawie zmian w budżecie 
Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2012 

Zmiany do uchwały  Nr XIV/121/11 
Rady Miasta z dnia 19 grudnia 2011 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 
rok 2012 dotyczą: 

I. zmniejszenia planu dochodów o kwotę 
1.630.323 zł
Zmiany planu dochodów dotyczą nastę-
pujących podziałek klasyfikacji budżeto-
wej:
1) działu 600 - Transport i łączność. Plan 
dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 
164.253 zł z tytułu opłat za parkowa-
nie określonych uchwałą Rady Miasta  
Nr XI/88/11 z dnia 19 września 2011 roku  
w sprawie ustalenia zasad korzystania  
z niestrzeżonego parkingu miejskiego 
przy ulicy Kościuszki oraz wysokości opłat 
za parkowanie.
2) działu 756 – Dochody od osób prawnych, 
od osób fizycznych i od innych jednostek 
nieposiadających osobowości prawnej 
oraz wydatki związane z ich poborem. 
Zmniejszenie planu dochodów z tytu-
łu wpływu podatków od osób fizycznych  
o kwotę 1.533.584 zł dokonane zostaje  
w związku z informacją przekazaną przez 
Ministra Finansów w piśmie z dnia 23 mar-
ca 2012 roku (Nr ST3/4820/2012/459).
3) działu  758 – Różne rozliczenia. Roczna 
kwota subwencji ogólnej w części oświa-
towej ulega zmniejszeniu o kwotę 260.992 
zł. Zmiana planu dochodów dokonana zo-
staje w związku z informacją przekazaną 
przez Ministerstwo  Finansów w piśmie 
w/w. Roczna kwota części oświatowej 
subwencji ogólnej dla miasta Mińsk Mazo-
wiecki stanowi kwotę 23.934.204 zł. 

II. zmniejszenia planu wydatków o kwotę 
72.585 zł. 
Zmiany planu wydatków dotyczą nastę-
pujących podziałek klasyfikacji budżeto-
wej:
1) działu 600 - Transport i łączność. 
Zmniejsza się ogółem o kwotę 90.000 zł 
plan wydatków na drogi publiczne gmin-
ne, w tym:   
a) zmniejszeniu o kwotę 100.000 zł  ulega 
plan wydatków na zakup usług remonto-
wych,
b) zwiększeniu o kwotę 10.000 zł ulega 
plan wydatków na nowe zadanie inwe-

Uchwała Nr XVIII/152/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie nadania 
Statutu Miejskiej Bibliotece Publicznej 
w Mińsku Mazowieckim

Nadanie statutu Miejskiej Bibliotece 
Publicznej wynika ze zmian w Ustawie  
o organizowaniu i prowadzeniu działalno-
ści kulturalnej wprowadzonych  ustawą  
z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy 
o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej oraz niektórych innych 
ustaw zwana ustawą nowelizującą. 

Propozycja nowych zapisów wynika po-
nadto z potrzeby uszczegółowienia  spraw  
z zakresu reprezentowania instytucji 
kultury, trybu powoływania dyrektora  
i określenia zakresu jego zadań. Precyzuje 
się również sprawy dotyczące określenia 
źródeł finansowania instytucji kultury.

stycyjne „Opracowanie dokumentacji 
projektowej budowy ul. Narutowicza”. 
Powyższe zadanie będzie realizowane 
ze środków własnych Miasta w kwocie 
10.000 zł oraz ze środków „Społeczne-
go Komitetu Budowy ul. Narutowicza”  
w kwocie 8.500 zł. 

2) działu 750 – Administracja publiczna. 
Zmniejsza się plan wydatków w wysokości 
72.585 zł w rozdziale 75095 – Pozostała 
działalność na zakup oprogramowania, 
sprzętu informatycznego dla potrzeb 
jednostek organizacyjnych. W wyniku  
postępowania o udzielenie zamówienia, 
najkorzystniejsza oferta na dostawę w/w 
sprzętu jest niższa o kwotę 72.585 zł od 
planowanych w budżecie środków na po-
wyższe zadanie. 

3) działu 758 – Różne rozliczenia. W wy-
niku planowanej  wspólnie ze „Społecz-
nym Komitetem Budowy ul. Narutowicza” 
realizacji opracowania dokumentacji bu-
dowy ul. Narutowicza ulega zmniejszeniu 
o kwotę 10.000 zł rezerwa celowa zapla-
nowana w budżecie Miasta w wysokości 
600.000 zł na realizacje zadań w ramach 
inicjatywy lokalnej. 

4) zwiększeniu o kwotę 100.000 zł ulega 
plan wydatków majątkowych na zadanie 
pn: „Modernizacja stołówki w SP nr 2”.  
W wyniku przeprowadzonego postępowa-
nia o udzielenie zamówienia, najkorzyst-
niejsza oferta jest wyższa od zaplanowa-
nych na to zadanie środków w budżecie 
Miasta. 

W związku ze zmianami w planie do-
chodów, które ustala się na kwotę 
101.067.235 zł oraz ustaleniem planu 
wydatków w wysokości 124.774.631 zł, 
wynik budżetu jest ujemny i zamyka się 
wielkością – 23.707.396 zł. Nie ulegają 
zmianie planowane rozchody tj. zostają 
na poziomie kwoty 4.813.160 zł.
Ulegają zaś zwiększeniu planowane przy-
chody o kwotę 1.557.738 zł, pochodzące  
z wolnych środków z lat ubiegłych.

Plan przychodów i rozchodów po wpro-
wadzonych zmianach obrazuje tabela nr 
3 do niniejszej uchwały. 
W wyniku wprowadzonych zmian w pla-
nie wydatków majątkowych, tabela nr 4 
– Plan wydatków na zadania inwestycyjne 
w roku 2012 otrzymuje nowe brzmienie.  

Uchwała Nr XVIII/151/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie zamia-
ru zmiany statutu Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mińsku Mazowieckim po-
przez likwidację filii

Konieczność konsultacji zamiaru doko-
nania likwidacji filii Miejskiej Bibliote-
ki Publicznej w Mińsku Mazowieckim 
wynika z przepisów Ustawy o biblio-
tekach z 1997 roku (Dz. U. z 1997 roku  
Nr 85, poz. 539 z późniejszymi zmiana-
mi). Ustawa ta nakłada na organizatora 
biblioteki publicznej obowiązek poda-
nia do publicznej wiadomości informacji  
o zamiarze likwidacji wraz z uzasadnie-
niem.

Propozycja likwidacji filii wynika z faktu 
zlokalizowania siedziby głównej Bibliote-
ki w nowym budynku przy ul. Piłsudskiego 
1a, zapewniającym  wyższy standard ob-
sługi czytelnika. 

Najbliższa Uroczysta Sesja 
Rady Miasta Mińsk  Mazo-
wiecki planowana jest na 29 
maja 2012 roku w Miejskiej  
Bibliotece Publicznej
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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.

W sprawach dotyczących 
Rady Miasta

można kontaktować 
się pod nr. tel.: 

(25) 758 33 35, 759 53 39.

Przewodniczący Rady Miasta 
oraz Wiceprzewodniczący
pełnią dyżury w  Urzędzie 

Miasta w pok. nr 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 

Uchwała Nr XVIII/153/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie nadania 
Statutu Miejskiemu Domowi Kultury  
w Mińsku Mazowieckim 

Nadanie statutu Miejskiemu Domo-
wi Kultury wynika ze zmian w Ustawie  
o organizowaniu i prowadzeniu działalno-
ści kulturalnej wprowadzonych  ustawą  
z dnia 31 sierpnia 2011r. o zmianie ustawy  
o organizowaniu i prowadzeniu działal-
ności kulturalnej oraz niektórych innych 
ustaw zwaną ustawą nowelizującą. Pro-
pozycja nowych zapisów wynika ponad-
to z potrzeby uszczegółowienia  spraw  
z zakresu reprezentowania instytucji kul-
tury, trybu powoływania dyrektora i okre-
ślenia zakresu jego zadań, utworzenia 
stanowiska zastępcy dyrektora jednostki. 
Precyzuje się również sprawy dotyczące 
określenia źródeł finansowania instytucji 
kultury.

Uchwała Nr XVIII/155/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie przyjęcia 
strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki 
na lata 2012-2016

Konieczność opracowania Strategii Roz-
wiązywania Problemów Społecznych wy-
nika wprost z art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy  
z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecz-
nej (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 
ze zmianami) oraz art. 41 ust. 2 ustawy 
z dnia 12 kwietnia 1982 r. o wychowaniu 
w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholi-
zmowi (t.j. Dz. U. z 2007 r. Nr 70 poz. 473 
ze zmianami).

Strategia pozwoli na racjonalizację lokal-
nej polityki społecznej. Dokument okre-
śla misję oraz wyznacza cele strategiczne 
i działania, których wdrożenie powinno 
w znaczny sposób przyczynić się do roz-
wiązania wielu problemów społecznych 
i zminimalizować ich skutki. Strategia 
stanowi zatem podstawę do realizacji 
stosunkowo trwałych wzorów interwen-
cji społecznych, które mają przyczynić 
się do poprawy warunków życia miesz-
kańców, w szczególności tych, którzy są 
zagrożeni marginalizacją i wykluczeniem 
społecznym, i doprowadzić do integracji 
społecznej.

Strategia stanowi materiał wyjściowy do 
opracowania szczegółowych programów 
i projektów pomocy społecznej. Skutecz-
ność wyznaczonych w niej działań po-
mocowych będzie zależała zarówno od 
posiadanych i pozyskanych przez miasto 
środków finansowych, jak i szerokiej, 
aktywnej i skoordynowanej współpracy 
przedstawicieli administracji samorządo-
wej i partnerów społecznych, w tym orga-
nizacji pozarządowych.

Uchwała Nr XVIII/156/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki zmieniająca uchwałę 
w sprawie powołania składów osobo-
wych komisji stałych Rady Miasta

W uchwale Nr 1/5/10 z dnia 1 grudnia 
2010 r. w sprawie powołania składów 
osobowych komisji stałych Rady Miasta, 
zmienionej uchwałami Nr 111/23/11  
z dnia 31 stycznia 2011 r. i Nr XI/87/11 z 
dnia 19 września 2011 r. - wprowadza się 
następujące zmiany:

1) w § 1 pkt 2 - do składu osobowego Ko-
misji Komunalnej i Ochrony Środowiska
powołuje się radnego Leszka Góreckiego,
2) w § 1 pkt 6 - ze składu osobowego Ko-
misji Spraw Społecznych odwołuje się 
radnego Leszka Góreckiego w związku  
z Jego pisemną rezygnacją z pracy w tej 
komisji.

Uchwała Nr XVIII/157/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie nadania 
nazwy rondu zlokalizowanemu u zbiegu 
ulicy Warszawskiej i drogi do Stanisła-
wowa w Mińsku Mazowieckim

Na mocy ustawy z dnia 3 lutego 2011 
roku Sejm RP ustanowił Narodowy Dzień 
Pamięci „Żołnierzy Wyklętych” - polskie 
święto państwowe obchodzone corocznie 
1 marca.

Preambuła ustawy brzmi:
„W hołdzie „Żołnierzom Wyklętym” - 
bohaterom antykomunistycznego pod-
ziemia, którzy w obronie niepodległego 
bytu Państwa Polskiego, walcząc o prawo 
do samostanowienia i urzeczywistnienie 
dążeń demokratycznych społeczeństwa 
polskiego, z bronią w ręku, jak i w inny 
sposób, przeciwstawili się sowieckiej 
agresji i narzuconemu siłą reżimowi ko-
munistycznemu ... „

W hołdzie poległym, pomordowanym  
i prześladowanym żołnierzom antykomu-
nistycznego i niepodległościowego pod-
ziemia nadajmy nazwę rondu na drodze 
krajowej przy wjeździe do naszego mia-
sta „Rondo Żołnierzy Wyklętych”.

Uchwała Nr XVIII/154/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie przyjęcia 
Miejskiego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochro-
ny Ofiar Przemocy na lata 2012-2016  
w mieście Mińsk Mazowiecki

Konieczność opracowania Programu Prze-
ciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz 
Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie wy-
nika z art 6 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 29 
lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy 
w rodzinie (Dz. U. Nr 180 poz. 1493 ze 
zmianami).

Program ma stanowić podstawę do reali-
zacji stosunkowo trwałych wzorów inter-
wencji społecznych, które będą podej-
mowane w ramach miejskiego systemu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie. 
Dokument wyznacza cele i działania, 
których wdrożenie powinno w znaczny 
sposób przyczynić się do zniwelowania 
problemu przemocy w rodzinie w mieście 
oraz zminimalizować jego skutki.

Uchwała Nr XVIII/158/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki zmieniająca uchwałę 
w sprawie maksymalnej wysokości wy-
nagrodzenia dziennego opiekuna oraz 
zasad jego ustalania

Przesłanką uzasadniającą uchwalenie 
zmiany do uchwały w sprawie maksymal-
nej wysokości wynagrodzenia dziennego 
opiekuna oraz zasad jego ustalania jest 
sytuacja faktyczna wynikająca z wnio-
sków rodziców o ustalenie opiekuna dla 
grupy dzieci; dziecka w wieku powyżej 
pierwszego roku oraz dziecka, które nie 
ukończyło pierwszego roku życia.

Zmieniana uchwała, nie przewiduje spra-
wowania przez opiekuna dziennego opieki 
nad grupą dzieci, która obejmuje dzieci 
do jednego roku życia i powyżej jednego 
roku. Przedkładając projekt obowiązują-
cej uchwały przyjęto założenie, że zgło-
szeń dzieci do dziennego opiekuna będzie 
dużo i nie wystąpi potrzeba tworzenia 
takich grup.

Z PRAC RADY MIASTA
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MARZEC/KWIECIEŃ W BIBLIOTECE

 Zima nie chciała odejść, malo-
wała szare, śniegowo-deszczowe smugi 
na szybach Oddziału dla Dzieci. Zbliżały 
się Wielkanocne Święta, więc wszyscy 
marzyli  o wiosennym słońcu, ale nic  
z tego. W sukurs przyszły dzieci: niezawod-
ne, z wyobraźnią. Wymyśliły, wyczarowa-
ły nożyczkami  i przyniosły na świąteczny 
konkurs!  Wszystkie prace były piękne  
i zawisły natychmiast w bibliotecznej ga-
lerii. A autorzy najpiękniejszych z pięk-
nych  otrzymali nagrody, książki oczy-
wiście, ale nie takie zwyczajne: po ich 
przeczytaniu i obejrzeniu można nauczyć 
się jeszcze piękniejszego czarowania 
ołówkiem, pędzlem, nożyczkami, palusz-
kami. 
 Efekty takich czarów widać było 
już 28 marca  podczas Wielkanocnych 
Warsztatów: biblioteczne regały, podło-
gę i stoły zawłaszczyły sobie niezliczone 
wielkanocne baranki, wyczarowane wła-
śnie  przez uczestników warsztatów. Były 
jednak grzeczne i nie potłukły bajecznie 
kolorowych, wielkich pisanek, zrobionych 
przez dzieci pod czujnym okiem Pani 
Agnieszki Komorowskiej.
 Jeszcze długo po zakończeniu 
zajęć do Oddziału dla Dzieci  wpadali 
mali kandydaci na wielkanocnych czaro-
dziei: „można zrobić baranka albo jajo?”, 
pytali.  
 Wyniki konkursu na Wielkanocną 
wycinankę. 
Wśród przedszkolaków nagrodzone zo-
stały: Maja Magdoń, Piotr Stelmach  
i  Martyna Tarasiuk. W kategorii klas I-III szkoły 
podstawowej nagrody przypadły: Mikołajowi 

Jarzynie, Aleksandrze Wierzbowicz, Klaudii 
Smolak, a wyróżnienie Aleksandrze Gromek. 
Laura Kulbacka, Jan Wierzbowicz i Karolina 
Śledziewska otrzymali nagrody  w kategorii 
klas IV-V i szkoły podstawowej, a w najstar-
szych, gimnazjalnych klasach najbardziej 
spodobały się wycinanki Natalii Kulbackiej, 
Julii Kulbackiej i Mateusza Wróblewskiego.
Wszystkim uczestnikom konkursu serdecznie 
dziękujemy!  

29 marca. Odział dla Dzieci. Warsztaty 
Wielkanocne. Rozstrzygnięcie konkursu 
na wielkanocną wycinankę. 

Lala i Czarne obrazy

 Czy Goya był autorem wszyst-
kich  przypisywanych mu Czarnych Ob-
razów?  Czy nagrodzona paszportem 
Polityki powieść Lala to rzecz o starości  
i umieraniu czy raczej  z rozmachem na-
kreślony portret babki autora, nietuzin-
kowej kobiety z początku wieku XX? Czy 
każda pierwsza książka pisarza musi być 
odbiciem jego dzieciństwa, wspomnień 
zamkniętych  w rodzinnych albumach?  
Czy styl ubierania się pisarza odzwiercie-
dla styl pisania? Czy jego pisarski talent 
został dostrzeżony w szkolnej ławie?  Jak 
głęboko przeszłość  tkwi w naszym ży-
ciu? Warsztat literacki a wena? Czy obraz 
polskiego współczesnego społeczeństwa 
można znaleźć  u… Balzaka? 
 To tylko niektóre z tematów  po-
ruszonych podczas spotkania z Jackiem 
Dehnelem, pisarzem, poetą, malarzem, 
tłumaczem, znawcą sztuki, laureatem 
wielu nagród literackich, m. in. Nagrody 
Kościelskich w 2005 roku i Paszportu Po-
lityki w 2006 roku,  nominowanym do na-
gród Angelus i Nike w 2009 r. Tematów nie 
brakłoby  zresztą nawet gdyby spotkanie 
trwało następne  dwie godziny . Piękna 
polszczyzna, erudycja, oczytanie,  kapi-
talnie przeczytane fragmenty powieści .  
Wszystko to nic dziwnego: wszak  Jacek 
Dehnel  to jedna z najbardziej   cenio-
nych postaci  młodego pokolenia współ-
czesnej literatury polskiej.

11 kwietnia. Spotkanie z Jackiem Dehne-
lem, m.in.  autorem powieści „Lala”, „Sa-
turn”, „Balzakiana”, „Fotoplastikon”. 

Czarowanie Świąt
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Elżbieta Sieradzińska
Fot. z arch. MBP

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

INFORMACJA        tel. 25 740 50 86
SEKRETARIAT        tel. 25 740 50 68
WYPOŻYCZALNIA  tel. 25 740 51 67

Busem przez świat

 Piszą o sobie tak: „Jesteśmy gru-
pą studentów z całej Polski, którzy kilka 
lat temu postanowili pomimo braku pie-
niędzy spełnić swoje marzenie - zwiedzić 
cały świat. Kupiliśmy za 2000 zł starego 
busa i własnymi siłami przerobiliśmy go 
na kolorowego podróżniczego kampe-
ra. Udało nam się nim odwiedzić już 28 
państw w 3 wyprawach (Busem Przez 
Europę 2010, Inteleko Przez Polskę 2011  
i Lenovo East Trip 2011).
 W tym roku (w lipcu) wyrusza-
my w naszą kolejną wyprawę - do Ame-
ryki Północnej. W ramach American Dre-
am Trip 2012 w 3 miesiące przejedziemy 
ponad 20.000 km przez Kanadę, USA  
i Meksyk. A w kolejnych latach jedziemy 
jeszcze dalej - Azja, Afryka... a docelowo 
cały świat :).
 Nic dodać, nic ująć poza jed-
nym : w piątek 20 kwietnia, ten kolorowy 
busik zatrzymał się na Piłsudskiego 1a,  
a o godz.18.30 odbyło się spotkanie  
z uczestnikami tego równie barwnego 
projektu i autorami książki pod tytułem, 
jakżeby inaczej, „Busem przez świat”.

20 kwietnia. Z cyklu „Biblioteka Podró-
ży” spotkanie z uczestnikami projektu 
„Busem przez świat”.

Biblioteka ciagle
w grze 
Tylko w przenośni czy także dosłownie?   
I w jakiej grze? 
 Od 2004 roku w maju Stowarzy-
szenie Bibliotekarzy Polskich  intensyfikuje 
swoje działania na rzecz książki, bibliotek, 
ich roli we współczesnym społeczeństwie 
i różnych form promocji czytelnictwa.  
W jednym majowym tygodniu rusza więc 
wielka społeczna akcja, angażująca 
nie tylko biblioteki, ale  i inne instytu-
cje  kultury, wydawnictwa,  media,  pla-
cówk i  oświatowe. To Tydzień  Bibliotek.  

 Tegoroczny tydzień odbędzie się 
pod znamiennym hasłem „Biblioteka cią-
gle w grze”.  Wprawdzie nie wszystkim 
hasło się podoba ( podobnie plakat) , na-
tomiast dla wszystkich chyba zrozumiała 
jest jego  idea: książka, a co za tym idzie 
biblioteka jest wciąż niezastąpionym ele-
mentem życia społecznego, przyczynia 
się do cywilizacyjnego postępu i do  in-
telektualnego rozwoju  każdego z nas. 
Krótko mówiąc: jest ciągle w grze! 
 My też. Gra ta będzie szczegól-
nie intensywna   w Oddziale dla Dzieci , 
jako że tegoroczny Tydzień Bibliotek  po-
przedza rozpoczęcie Euro 2012.  A w co 
będziemy grać? 

8-14 maja.  Oddział dla Dzieci, ul. Pił-
sudskiego 1a,  Tydzień  Bibliotek   pod 
hasłem „Biblioteka ciągle w grze”

Skok na kasę
Nie byle jaki skok i nie byle jaka kasa. 
Skok stulecia! 
Wrocław, jesień 1981 roku. Konfrontacja 
między solidarnościową opozycją a ko-
munistyczną władzą jest nieunikniona.  
I osiemdziesiąt  milionów złotych w ban-
ku. Nie do ukradzenia, a do schowania,  
80 milionów związkowych pieniędzy. Tuż 
przed ogłoszeniem stanu wojennego i za-
blokowaniem związkowego konta kilku 
śmiałków opracowuje plan brawurowej 
akcji  wyprowadzenia pieniędzy z banku 
i ukrycia ich w pałacu metropolity wro-
cławskiego, Kardynała Gulbinowicza. Roz-
poczyna się wielka gra, w której uczest-

niczą duchowni, Służba Bezpieczeństwa, 
związkowcy, cinkciarze. To scenariusz, 
którego nie powstydziliby się scenarzyści 
rodem z Hollywoodu. Tylko że to nie był 
film, tylko rzeczywistość. Odzyskane pie-
niądze zostały później  wykorzystane na 
podziemną działalność w wielu miastach 
Polski. 
 Historię wyprowadzenia z ban-
ku i ukrycia  80 związkowych milionów 
opisuje w swej książce Katarzyna Kaczo-
rowska, specjalizująca się w historii Wro-
cławia. W oparciu o tę książkę powstał 
słynny już film Waldemara Krzystka o tym 
samym tytule. 
 Jak powstawała książka? Jakie 
były dalsze losy bohaterów tej brawuro-
wej akcji? Czego nie ma w  scenariuszu 
filmowym?  Mamy nadzieję, że wyjaśni 
to nam sama Katarzyna Kaczorowska, 
która będzie gościem majowego, kolej-
nego „Muzowego Spotkania” w Bibliote-
ce. Liczymy też , że nie będzie to jedyna 
atrakcja tego popołudnia, spędzonego  
z …80 milionami. 

15 maja, godz. 18.30 w cyklu „Muzowe 
Spotkania” – Katarzyna Kaczorowska, au-
torka książki  „80 milionów”
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W dniu 20 kwietnia 2012 r. w Zespo-
le Zarządzania Kryzysowego i  Spraw  
Obronnych Urzędu Miasta  w Mińsku 
Mazowieckim odbyły się miejskie eli-
minacje XIV edycji Ogólnopolskie-
go Konkursu Plastycznego dla dzieci  
i młodzieży pod hasłem :

„20  lat  Państwowej  Straży  Pożarnej  
- jak  nas  widzą, tak  nas  malują”.

 Celem konkursu jest populary-
zacja zasad bezpiecznego zachowania  
i właściwego  postępowania  w  przy-
padku  wystąpienia  pożarów, powodzi, 
katastrof  chemicznych i ekologicznych, 
nieszczęśliwych  i  nietypowych  zda-
rzeń,  klęsk  żywiołowych oraz promocja 
działalności straży pożarnej.

 Komisja konkursowa wyłoniła 
zwycięzców w poszczególnych katego-
riach wiekowych:
- I grupa młodsza szkoły podstawowej  
(5-8 lat) – Agata Gańko,
- II grupa średnia  szkoły  podstawowej  
(9-12 lat) – Natalia  Gąsior,
- III grupa starsza gimnazjum  (13-16 lat) 
– Karolina Gałązka,
- IV grupa wychowankowie świetlic tera-
peutycznych i ośrodków terapii zajęcio-
wej – Michał Laus.
Dodatkowo  komisja postanowiła  wy-
różnić prace:
- grupa I: Amadeusz  Chomko, Błażej 
Dziugieł, Wiktoria  Lemiesz, Urszu-
la Rembowska, Wiktoria Wąsowska,  
Gabriela Wocial, Magdalena Wronka;
- grupa II - Jan  Wierciach;
- grupa III - Martyna  Majszyk, Kinga  
Trojanek,
- grupa IV - Iwona Banasiak, Piotr   
Piwek, Sławomir  Pszonka, Weronika  
Wąt, Mateusz  Zagrabski.

 Zwycięzcom serdecznie gratu-
lujemy, a wszystkim uczestnikom dzię-
kujemy za trud i zaangażowanie w przy-
gotowanie prac plastycznych.
 
     
 Dorota Odalska Rychter

Fot. z arch. MDK

Ogólnopolski  
Konkurs
Plastyczny
dla  dzieci
i  młodzieży

KULTURA
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MIEJSKA ORKIESTRA DĘTA NAGRYWA

w Studio S2 Polskiego Radia im.Witolda  Lutosławskiego w Warszawie
Ubiegły rok dla  Orkiestry Dętej Miasta 
Mińsk Mazowiecki był bardzo pracowi-
tym, oprócz licznych występów (ponad 
20), orkiestra obchodziła  jubileusz XX 
lecie istnienia.
 To po bardzo dobrze odebranym 
przez publiczność koncercie jubileuszo-
wym w wykonaniu orkiestry z którą go-
ścinnie wystąpił Zbigniew Wodecki,  dy-
rygent Marcin Ślązak doszedł do wniosku, 
że najwyższy czas aby dorobek artystycz-
ny orkiestry zarejestrować w profesjonal-
nym studio nagraniowym. 
 Wyzwanie jakie przedstawił dy-
rygent orkiestrze zostało przyjęte przez 
jej członków z pełną aprobatą.  
 O planach nagraniowych zostali 
poinformowani Burmistrz Miasta Marcin 

Jakubowski oraz Wenanty Maciej Doma-
gała Dyrektor Miejskiej Szkoły Artystycz-
nej, przy której funkcjonuje orkiestra. 
Po otrzymaniu przychylności i wspar-
cia obu stron, przystąpiliśmy do pracy.  
Nastąpił okres systematycznych prób  
w poszczególnych sekcjach instrumen-
talnych oraz całej orkiestry, przybywało 
utworów przeznaczonych do nagrania. 
 I tak w dniu 25.02.2012r. po raz 
pierwszy  zasiedliśmy w Studio S2 Pol-
skiego Radia im.Witolda  Lutosławskiego  
w Warszawie. 
 Podczas pierwszej sesji nagra-
niowej w studio zarejestrowano pięć 
utworów instrumentalnych.
 Po nabraniu pewności i swobody 
muzycy zachęcili dyrygenta, aby praco-

wać nad następnymi utworami i nagrać 
jeszcze jedną sesję. 
 Zostały opracowane następne 
cztery utwory muzyczne, które w dniu 
20.04.2012r. również zarejestrowano  
w studio S2. 
 Planowana jest jeszcze jedna 
sesja nagraniowa, w której wystąpią wo-
kaliści przy akompaniamencie orkiestry.  
 Mamy nadzieję, że całość ma-
teriału, który zostanie nagrany posłuży  
w przyszłości do wydania płyty, która bę-
dzie podsumowaniem dwudziestoletnie-
go dorobku artystycznego orkiestry oraz   
stanie się elementem promocji dorobku 
kulturalnego naszego Miasta. 
                                         Sławomir Tkacz 

Fot. z arch. MOD

Gdy jeszcze do końca nie wiadomo, 
kto wykona hymny inauguracyjne 
na rozpoczęcie euro 2012 Orkie-
stra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki 
zainugurowała właśnie hymnami 
mecz gwiazd POLSKA-UKRAINA, 
który odbył się 29 kwietnia przy 
udziale 20 tysięcznej publiczności. 
 Zaszczyt, jaki spotkał naszą miń-
ską orkiestrę jest ogromny, gdyż jesz-
cze żadna orkiestra na tym stadionie 
wczesniej nigdy nie występowała. 
Wraz z zespołem mażoretek GRACJA 
(wicemistrzynie europy) orkiestra 

wykonała pokaz w rytm utworów Sam-
ba Brasil i specjalnie na tą okoliczniość 
napisany utwór Carnavale de Varsovie,  
w którym zawarto najbardziej znane pio-
senki mundialowe. Kierownictwo muzycz-
ne objął jej dyrygent pan Marcin Ślązak. 
Jak stwierdzili organizatorzy Orkiestra 
Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki jest jedną  
z najlepszych orkiestr amatorskich w kraju 
dlatego spośród tysięcy orkiestr amator-
skich w Polsce, właśnie ją wybrano, aby 
uświetniła tę prestiżową uroczystość. 
Gratulujemy !!!

 
Bartłomiej Łuszczyk

KULTURA

Orkiestra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki na Stadionie Narodowym
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MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA

KONCERTY  CHÓRU MTM

Miejska Szkoła Artystyczna przywitała 
wiosnę multiinstrumentalnym koncer-
tem, na który zaproszeni zostali ucznio-
wie oraz nauczyciele mińskiej Szkoły 
Podstawowej nr 5. W czwartkowe po-
południe 29 marca sala koncertowa 
wypełniła się publicznością po brzegi, 
podczas gdy wykonawcy zaprezentowa-
li interesujące interpretacje znanych 
melodii oraz utworów o stricte klasycz-
nym jak i rozrywkowym charakterze.

 Na wiosenną przechadzką  do 
muzycznego świata zaprosiły słuchaczy: 
nauczyciel skrzypiec- Urszula Chrulska 
oraz Joanna Nowik, prowadząca w MSA 
klasę fortepianu. Wydarzenie owo nie od-
byłoby się również bez współpracy oraz 
pomocy pani Beaty Kierzkowskiej, Anny 
Kornackiej oraz Jacka Nazarczuka. 
 Oprócz fortepianu i skrzypiec za-
brzmiały również dźwięki instrumentów z 
grupy dętej takich jak: trąbka, puzon, 
klarnet czy flet. Nie zabrakło też gita-
rowych impresji. W wykonaniu Mateusza 
Trzeciaka usłyszeć mogliśmy gitarową 
Serenadę. Jagna Mańczyńska oraz Marta 
Kulawiak z klasy fletu pani Beaty Kierz-
kowskiej zaprezentowały Pieśń  Torreado-
ra i Toffee Tango. ‘Różowa Pantera’ Man-
ciniego  została niezwykle ciepło przyjęta 
przez słuchaczy, a wykonała ją na klarne-

cie uczennica pana Janusza Komudy Jo-
anna Gomółka. Aleksandra Płochocka za-
grała na trąbce Fantazję pt. „Wieczorna 
Gwiazdka”, a dźwiękami puzonu raczył 
obecnych Jakub Odziemczyk. 
 Na koncercie tym wystąpiło 
również dwóch uczniów  klasy fortepia-
nu: Manuel Tosso z Menuetem G- dur W.A. 
Mozarta oraz Martyna Nowik  prezentując 
techniczne zawiłości w Etiudzie C- dur.  

 Nie zabrakło również adeptów 
klasy skrzypiec. Julia Dworecka, Mateusz 

 W ostatnią niedzielę Wielkiego 
Postu tj. 25 marca 2012 r. dobrze zna-
ny w Mińsku Chór Kameralny Mińskiego 
Towarzystwa Muzycznego zorganizował 

koncert muzyki 
pasyjnej, który 
okrasił tytułem 
zaczerpniętym 
z św. Ignacego  
z Loyoli: „Passio 
Christi conforta 
me”. 

Chór MTM by ubar-
wić koncert zapro-
sił do Mińska Chór 
Immo Pectore  
ze Świdnika i ra-
zem wykonali kil-
kanaście utworów 
w Sanktuarium 
p.w. NNMP w Miń-
sku Mazowieckim. 

Koncert rozpoczął się od wykonania 
przez oba chóru pieśni Braci z Taize: 
„Zostań tu”. 

 Następnie zabrzmiała stara 
pieśń katechizmowa -  „A ty żaczku 
nauczony”. Została zaśpiewana przez 
młodego Tobiasza Lipińskiego. Wykona-
nie tej prostej pieśni wzbudziło wielki 

aplauz, mimo iż prowadzący koncert 
prosił o nieklaskanie między utworami. 
Stało się tak ponieważ solista miał tylko 
5 lat. Ten mały chłopczyk potrafił nie tyl-
ko zapamiętać długi tekst, jak również 
swoim mocnym głosem wypełnić cały 
kościół tak, iż był doskonale słyszalny  
z każdego miejsca. 

 Dalej oba chóry wykonywa-
ły muzykę pasyjną z różnych okresów  
i różnych wykonawców. Słuchacze mogli 
usłyszeć muzykę wybitnych kompozyto-
rów renesansu w wykonaniu Chóru MTM 
takich jak Cyprian Bazylik („Psalm 129 
Z głębokości grzechów moich”) czy Gio-
vanni  Pierluigi da Palestrina („O Crux  
ave”), czy współczesną muzykę kościel-
ną wyśpiewaną przez Chór Immo Pec-
tore, pochodzącą z śpiewnika ks. Jana 
Siedleckiego ( „Zawitaj Ukrzyżowany”, 
„Krzyżu Święty” i „Bądź mi litościw”). 

 Następnie Kościół rozbrzmiał 
głosem Chóru MTM który wykonał dwie 
wersje pieśni „Ave verum Corpus” – cho-
rał gregoriański oraz kompozycję angiel-
skiego kompozytora Edwarda Elgara. 

Łuniewski, Karolina Brzozowska oraz Ju-
lia Radzio z klasy pani Urszuli Chrulskiej 
przybliżyli przybyłym tajniki sztuki wioli-
nistycznej. 
 Koncert zwieńczyło literalne 
pożegnanie zimy. Joanna Nowik wraz  
z Urszulą Chrulską wystąpiły w duecie  
z II częścią ‘Zimy’ Antonia Vivaldiego za-
praszając obecnych na kolejne koncerty 
odbywające się w MSA. 

„Passio Christi 
conforta me ”

Jagoda Jabłonowska 
Fot. z arch. MSA
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 Po tym Chórzyści ze Świdnika 
wykonali tradycyjne utwory przepięknie 
rozpisane na chór czterogłosowy, ta-
kie jak: „Nieskończona najśliczniejsza”  
i „Matko Najświętsza”. 

 Następnie Chór MTM znów 
zabrał widzów do współczesności  wy-
konujące trzy pieśni: „Stabat Mater” 
Fabio Fresiego, „Non sum dignus” An-
drzeja Koszewskiego i „Popule meus” 
Mariana Sawy. Chór Immo Pectore od-
powiedział popularną pieśnią „Odszedł 

 W piękne i słoneczne niedziel-
ne popołudnie 29 kwietnia Chór Kame-
ralny Mińskiego Towarzystwa Muzycz-
nego zaprosił wszystkich do Miejskiej 
Szkoły Artystycznej na „Piosenki Kaba-
retu Starszych Panów”. Całość koncertu 
prowadził Rafał Ostrowski.
 
 Chór rozpoczął utworem „Ząb, 
zupa, dąb”, który opowiada o wizycie 
u dentysty. Występ na początku został 
przerwany przez jedną z chórzystek, któ-
ra spóźniła się na koncert, gdyż wraca-
ła prosto od rzeczonego dentysty. Dyry-
gent Chóru przyjął, obwiązaną bandażem  
i obolałą od rwania zęba chórzystkę i po-
nownie rozpoczął ten utwór. Tym razem 
obyło się bez żadnych trudności. 

 Po tej piosen-
ce z zabawnym prze-
rywnikiem Chór dalej 
przypominał kolejne 
kawałki duetu Przybo-
ra & Wasowski. Były 
to zachęcająca do po-
dróży „No i jak tu nie 
jechać”, melancholij-
na „Rodzina, rodzina” 
czy przypominający 
o starości „Wesołe 
jest życie staruszka”. 
Chór postanowił „wy-
leczyć” publiczność 
ze wszystkich trosk 
aplikując utwór „Pio-

senka jest dobra na wszystko”- dodam 
tylko, że patrząc na reakcję publiczności 
udało się wyleczyć ją, przynajmniej na 
parę minut, ze wszystkich trosk. 

 Dalej usłyszeliśmy piosenkę już 
nie Kabaretu, ale pochodzącą z podob-
nego okresu, a konkretnie „Raindrops 
keep fallin’ on ma head”, podczas której 
na fortepianie akompaniowała Paulina 
Rzewuska – Korycińska. Po niej chór za-
brzmiał duńskim swingiem Svenda Asmus-
sena w utworze „Scandinavian Shuffle”. 
 
 Ale prawdziwą furorę chór zro-
bił ostatnimi dwoma utworami. Panowie 

z Chóru MTM wykonali dobrze wszyst-
kim znany utwór „Już taki jestem zim-
ny drań”, gdzie partię solową śpiewał 
Emil Ławecki. Panowie zdjęli marynarki, 
podnieśli kołnierzyki i niewątpliwie przy-
pomnieli genialną kreację Eugeniusza 
Bodo. 
 
 Ostatnim utworem był utwór Ka-
baretu Starszych Panów „Tanie dranie”. 
Chórzyści zrzucili wszelkie stereotypy do-
tyczące muzyki chóralnej. Panie z Chóru 
przebrały się za tytułowych tanich drani 
i inscenizowały, co taki drań potrafi ro-
bić. Zabawa była przednia – publiczność 
klaskała nieprzerwanie przez parę mi-
nut, nawet gdy Chór już zszedł ze sceny 
i zespół nie miał wyjścia, musiał jeszcze 
raz wrócić na scenę i odegrać ponownie 
Wiesława Michnikowskiego i Mieczysława 
Czechowicza (którzy śpiewali oryginał  
i to właśnie nimi chórzyści inspirowali 
swoje udawane  „ekscesy” sceniczne).
 
 Chór Kameralny Mińskiego Towa-
rzystwa Muzycznego tym koncertem po-
twierdził, że ma bogaty repertuar muzyki 
rozrywkowej, ale pokazał również, że ma 
ogromne poczucie humoru oraz zdolności 
aktorskie. 

Rafał Ostrowski 
Fot. Leszek Siporski

„Nie ma nic bez ryzyka... 
Piosenki Kabaretu Starszych Panów i inne”.

pasterz od nas”, a Chór Kameralny 
równie znaną kompozycją „Słońce na-
gle zgasło”. Na koniec oba Chóry, wraz 
z publicznością wykonały utwór „Do-
branoc Głowo Święta”. 
 Koncert odbył się w atmosferze 
zadumy i modlitwy.  Na zakończenie ze-
społy zostały nagrodzone gromkimi bra-
wami. 

Rafał Ostrowski 
Fot. Leszek Siporski
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Z IMPREZ MDK

W Miejskim Domu Kultury w Mińsku Ma-
zowieckim rozstrzygnięty został powia-
towy konkurs plastyczny „Baranek Wiel-
kanocny”.
 Zadaniem uczestników – dzieci 
i młodzieży ze szkół powiatu mińskiego 
było stworzenie najbardziej charaktery-
stycznego symbolu Świąt Wielkanocnych. 
Ponieważ dziecięca wyobraźnia nie zna 
granic, na konkurs wpłynęły baranki wy-
konane nie tylko z papieru i waty, ale 
także ze zbóż, sznurków, gliny, orzechów, 
makaronu czy… patyczków do uszu.  
W sumie wpłynęło ponad 200 prac. 
 Jury w bardzo profesjonalnym 
składzie artystów plastyków - Michał 
Skrzyński, Barbara Szczepanik, Katarzyna 
Milewska, Violetta Izdebska i Joanna Wil-
czak dokonało niełatwego wyboru. 

KATEGORIA PRZEDSZKOLA/ SZKOŁY POD-
STAWOWE
kl. 0 – III
I miejsce Julia Widelska Salezjańska Szko-
ła Podstawowa
II miejsce Małgorzata Kopeć GOK Mrozy
III miejsce Szymon Koźlak Przedszkole  
w Dębem Wielkim
wyróżnienia
Alicja Papis Szkoła Podstawowa w Gór-
kach
Weronika Bodecka Szkoła Podstawowa  
w Jakubowie
Aleksandra Roś Szkoła Podstawowa  
w Chobocie
Dominik Mironiuk Szkoła Podstawowa nr 2 
w Mińsku Mazowieckim 
Aleksandra Wróblewska Szkoła Podstawo-
wa w Jeruzalu

KATEGORIA SZKOŁY PODSTAWOWE
kl. IV – VI
I miejsce Dominika Adamczyk Szkoła Pod-
stawowa w Wielgolesie
II miejsce Zuzanna Lewandowska Szkoła 
Podstawowa nr 3 w Sulejówku
III miejsce Aleksandra Płochocka Szkoła 
Podstawowa nr 1 w Sulejówku

wyróżnienia
Marta Piotrowska Szkoła Podstawowa w 
Halinowie
Julia Tkaczyk Szkoła Podstawowa w Mro-
zach
Patrycja Gaszewska Szkoła Podstawowa 
Wielgolesie

KATEGORIA GIMNAZJUM
I miejsce Aneta Szczygielska Gimnazjum 
w Siennicy
II miejsce Jędrzej Sobkowicz Gimnazjum 
nr 2 w Sulejówku
III miejsce Patrycja Murawska Gimnazjum 
nr 3 w Mińsku Mazowieckim

wyróżnienia 
Radosław Szulim Gimnazjum nr 2 w Su-
lejówku
Barbara Chabiera ZSZ w Ignacowie
Maria Domańska ZSZ w Jakubowie
Barbara Pałdyna Gimnazjum nr 2 w Miń-
sku Mazowieckim

 Ponadto przyznane zostały na-
grody dodatkowe. Nagrodę Dyrektora 
MDK otrzymała Karolina Puniewska (ZSZ 
w Ignacowie), a nagroda instruktorów 
MDK przypadła Wiktorii Cyran (kl. 0, ZSZ 
w Jakubowie).   

 Przy okazji Baranka Wielkanoc-
nego wystawiliśmy prace uczniów świetli-
cy opiekuńczo – wychowawczej ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim 
pt. „Wielkanocne inspiracje” oraz wysta-
wę pokonkursową „Kartka wielkanocna” 
– konkursu plastycznego zorganizowanego 
przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiec-
ki Marcina Jakubowskiego.

30 marca
Baranek Wielkanocny 
– rozstrzygnięcie konkursu

1 kwietnia
BEZ MĘŻCZYZN

Mimo podejrzeń, że robimy sobie primaapri-
lisowe żarty, na zorganizowanym przez MDK 
muzyczno – kabaretowym spektaklu dla do-
rosłych „Bez mężczyzn” sala kameralna wy-
pełniona była do ostatniego miejsca. 
 Teatr Forte wystawił opowieść  
o Andzie Kitschman – artystce kabare-
towej lat międzywojennych, niegdyś 
uwielbianej, ale zapomnianej... W rolę 
Andy brawurowo wcieliła się Katarzyna  
Nowak. Była to opowieść o jej życiu, szczę-
ściu, smutkach oraz jej miłości: estradzie  
i piosence. Każda z piosenek to osobna  
historia, nowy zaskakujący mini  spektakl,  
w którym aktywny udział brała publicz-
ność. Piosenki zabawne i frywolne,  
a w swej frywolności bardzo ponadczasowe...
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W Galerii Miejskiego Domu Kultury wy-
stawiono prace nauczycieli plastyków 
Liceum Plastycznego w Mińsku Mazo-
wieckim. Wystawa została zorganizowana  
z okazji 25-lecia szkoły. Swój dorobek 
zaprezentowali Grazyna Wachowicz, Ja-
dwiga Bajorek, Violetta Izdebska, Anna 
Zabrodzka- Skrzycka, Magdalena Idycka, 
Kalina Kurczewska- Zagańczyk, Hanna 
Niedek, Andrzej Sołtysiuk, Krzysztof Ru-
siecki i Tomasz Sadlej. 

Jak zwykle dzieci nie zawiodły i tłumnie 
przybyły na zorganizowany przez MDK 
spektakl „Słowik”. Była to baśń muzyczna 
wg Hansa Christiana Andersena z muzyką 
z opery Igora Strawińskiego w wykonaniu 
Teatru Wariacja. Dzieci z uwagą obejrzały 
historię Cesarza Chin, który kochał muzy-
kę. Bez śpiewu nie potrafił żyć i dlatego 

mały słowik stał się jego przyjacielem.
Dziecięce występy zawsze przyciągają 
tłumy widzów chcących podziwiać uta-
lentowane maluchy. Nie inaczej było 
podczas tegorocznego Przeglądu Piosenki 
Przedszkolnej Tęczowe Nutki  w Miejskim 
Domu Kultury. 
 Do konkursu zgłosiło się 153 
dzieci reprezentujących 17 miejskich 
przedszkoli. Zadaniem uczestników - so-
listów bądź zespołów było wykonanie 

14 kwietnia
SŁOWIK W MDK

17 kwietnia
Przegląd Piosenki Przedszkol-
nej „Tęczowe Nutki”

12 kwietnia 
PLASTYCY 2012

jednej piosenki dziecięcej. 
Dominował kanon piosenki 
przedszkolnej. Grupa Motyle 
z Przedszkola Miejskiego nr 
1 zaśpiewała nawet autorską 
piosenkę o swoim przedszkolu 
pt. „Nie jest źle” do słów Ewy 
Buśko, swojej wychowawczy-
ni. Kilka zespołów zaprezen-
towało nie tylko umiejętności 
wokalne, ale również barwną 
scenografię i układy chore-
ograficzne. 
Występy oceniało jury  
w składzie Magdalena Hymos-
Sulej (wokalistka, instruk-
tor emisji głosu, prowadzi 
warsztaty wokalne i studio 
wokalne FEVER), Agnieszka Sawka (muzy-
ko-terapeuta, instruktor MDK, prowadzi 

zajęcia wokalne i te-
atralne z uczestnika-
mi Warsztatu Terapii 
Zajęciowej „Caritas” 
Diecezji Warszawsko-
Praskiej oraz zaję-
cia dla dzieci Radość  
z dźwięku i tańca  
w MDK) i Daniel Niedź-
wiedzki, muzyk, lider  
zespołu Tamarysze, 
instruktor MDK. 
Regulamin Przeglądu 
przewidywał przy-
znanie po jednym 
wyróżnieniu w kate-
gorii solista i zespół 
oraz uhonorowanie 
dyplomem za udział i 

nagrodą rzeczową wszystkich przedszkoli 
zgłaszających uczestników do konkursu. 
Jury w kategorii solista wyróżnienie przy-
znało Magdalenie Araźnej reprezentują-
cej Przedszkole Miejskie nr 6 za piosen-
kę „Tęcza nad łąką”, w kategorii zespół 
wyróżniono Radosne zuchy z Przedszkola 
Niepublicznego Klub Malucha za „Katary-
niarza”. 
 Ponadto jury zauwa-
żyło w kategorii solista Maję 
Ślązak z Prywatnego Przed-
szkola Chatka Puchatka, Olę 
Możdżonek i Zuchy z Niepu-
blicznego Przedszkola Wesoła 
Ciuchcia oraz  Jagodę Kałcze-
wiak z Przedszkola Niepublicz-
nego Funny Kids, w kategorii 
zespół zwróciło uwagę na ze-
społy Jordan Group z Przed-
szkola Miejskiego nr 6 i Gwiaz-
deczki z Trójeczki z Przedszkola 
Miejskiego nr 6. 
 Wszystkie występują-
ce na deskach MDK dzieci otrzy-
mały drobny upominek ufundo-
wany przez organizatora. 

W Zielonym Domku do 10 maja można 
oglądać wystawę malarstwa  Kingi Nowic-
kiej „Ona”. 
 Kinga Nowicka, rocznik 85, ukoń-
czyła Liceum Sztuk Plastycznych w Mińsku 
Mazowieckim i studia na wydziale grafi-
ki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie  
w pracowni grafiki warsztatowej prof. Ra-
fała Strenta. Jest członkiem Związku Pol-
skich Artystów Plastyków. Pracuje w Te-
atrze Narodowym w Warszawie. Uprawia 
grafikę warsztatową, rysunek, malarstwo. 
Prywatnie realizuje wiele projektów z za-
kresu grafiki reklamowej.
 Wystawa poświęcona jest, zgod-
nie z tytułem, kobiecie - kobieta jako 
harmonia całej gamy uczuć i emocji, 
nie tylko obiekt pożądania, ale również 
artystycznej fascynacji. Kochana, niena-
widzona, piękna, wzgardzona, podziwia-
na, zawistna, niezłomna... Kwintesencja 
matczynego zrozumienia, babcinej opie-
ki, namiętności kochanki, zawiści kobiety 
zdradzanej, bólu opuszczonej wdowy, sa-
motności porzuconej dziewczyny.

17 kwietnia
MALARSTWO KINGI NOWICKIEJ
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Koniec kwietnia w MDK obfitował w wy-
darzenia muzyczne. Na naszej scenie 
gościliśmy studentów Warszawskiego 
Uniwersytetu Muzycznego im. Fryderyka 
Chopina. 
 Muzycy wystąpili z repertuarem 
operetkowym takich kompozytorów jak 
Lehar,  Strauss  czy Kalman, ale nie za-
brakło również wspaniałych arii opero-
wych napisanych przez takich mistrzów 
jak Haendel, Mozart, Donizetti. Domino-
wały utwory o tematyce miłosnej. Arty-
ści - Margarita Slepakova (sopran), Anna 
Szostek (sopran), Emil Ławecki (tenor), 
Michał Dembiński (bas), Piotr Fidelus 
(fortepian) zapewnili licznie zgromadzo-
nej publiczności momenty wesołe, wręcz 
komiczne, ale i chwile skłaniające do  
refleksji. 

Klasa Kameralistyki Wokalnej jest autor-
skim przedmiotem nauczania śpiewu. Zo-
stała utworzona przez Pawła Hruszwickie-
go we wrześniu 1990 roku w Państwowej 

Szkole Muzycznej I stopnia w 
Mińsku Mazowieckim (obecnie 
Miejskiej Szkole Artystycznej). 
Był to pierwszy tego typu pro-
jekt w Polsce. Celem działal-
ności pedagogiczno-artystycz-
nej tej klasy jest wychowanie  
i muzyczne kształcenia dzie-
ci i młodzieży. Odbywa się to 
poprzez wykonawstwo kame-
ralnych kompozycji wokalnych 
różnych epok i narodów od 
renesansowych madrygałów  
i pieśni romantycznych po pio-
senki jazzowe i muzykę roz-
rywkową, kształcenie dyspo-
zycji muzycznych w oparciu 
o efektywne założenia współ-
czesnej pedagogiki muzycz-

nej, doskonalenie dykcji języków obcych, 
mowy scenicznej i dyspozycji aktorskich. 
- Tego rodzaju podejście ma charakter 
kształcenia humanistycznego i kładzie na-
cisk na nierozłączność tekstu literackiego  
i muzyki. Ważnym celem przed-
miotu jest uwrażliwienie na es-
tetyczne walory języka, który  
w dzisiejszych czasach zostaje 
często zredukowany do roli nośni-
ka informacji kosztem jego głębi 
znaczenia i wyrazu emocjonalne-
go – wyjaśnia Paweł Hruszwicki. 
Ta pionierska przed laty koncepcja 
kształcenia wokalnego okazała się 
z perspektywy czasu niezwykle 
owocna i społecznie przydatna, 
pozwoliła wykształcić wielu arty-
stów i odbiorców sztuki.
 Efekty tej pracy mogli-
śmy podziwiać 23 kwietnia w Miej-
skim Domu Kultury, gdzie odbył 
się koncert podopiecznych Pawła 
Hruszwickiego pt. „Polskie piosnki, 
pieśni, piosenki”. Wystąpiły uczennice Klasy 

Kameralistyki Wokalnej Micha-
lina Juszczyk, Sylwia Komuda, 
Marta Leszczyńska, Barbara Ma-
jewska, Anna Maria Rogala, Ka-
rolina Szczurowska, Aleksandra 
Wąsowska, Izabella Zagórska  
i Karolina Zwierz. Kierownic-
two muzyczne i artystyczne nad 
koncertem sprawował Paweł 
Hruszwicki, przy fortepianie za-
siadła natomiast Anna Kornac-
ka. W programie usłyszeliśmy 
utwory kompozytorów dawnych 
i współczesnych, m.in. Chopi-
na, Moniuszki, Lutosławskiego, 
Szpilmana, Abramowa, Wasow-
skiego.

Miejski Dom Kultury w Mińsku Mazowiec-
kim oraz Mińskie Towarzystwo Muzyczne 
27 kwietnia zaprosili na wyjątkowe wyda-
rzenie - „KWIATY DLA PIOTRA”. 
 Zainicjowany w ubiegłym roku 
cykl wspomnień poświęcony Piotrowi 
Skrzyneckiemu - Honorowemu Obywate-
lowi miasta Mińsk Mazowiecki, odbył się 
w 15. rocznicę śmierci spiritus movens 
krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Było 
to niezwykłe spotkanie z twórcami życia 
artystycznego Krakowa, którzy oddali 
hołd jednemu z wielkich twórców Ka-
baretu Piwnica Pod Baranami Piotrowi 
Skrzyneckiemu. Wspominali go: Ola Mau-
rer, Zygmunt Konieczny, Tadeusz Kwinta, 
Mieczysław Święcicki i Leszek Wójtowicz 
– artystyczne legendy, związane z polską 
piosenką, filmem i teatrem. Ich twórczość 
jest rozpoznawalna i bardzo „piwniczna”. 
To dzięki takim twórcom Piotr Skrzynecki 
stał się ikoną polskiego kabaretu.  

 Dopełnieniem tego wydarzenia 
było złożenie kwiatów z dedykacją - „Ho-
norowemu Obywatelowi Mieszkańcy Mia-
sta Mińsk Mazowiecki” - na grobie Piotra 
Skrzyneckiego, znajdującym się na cmen-
tarzu Rakowickim w Krakowie. Kwiaty 
zostały ufundowane przez Miasto Mińsk 
Mazowiecki.  
 Patronat nad wydarzeniem ob-
jęli Marszałek Województwa Mazowiec-
kiego Adam Struzik oraz Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski. 

22 kwietnia  
Randka z operetką

23 kwietnia 
Koncert Klasy Kameralistyki 
Wokalnej

27 kwietnia  
KWIATY DLA PIOTRA



21MIM maj 2012 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

Zakończenie majowego weekendu  
w Mińsku Mazowieckim przebiegło pod 
znakiem ludowej muzyki. A to wszystko za 
sprawą XI Mazowieckiego Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych, który odbył się  
w Miejskim Domu Kultury. 
 Festiwal organizowany pod pa-
tronatem marszałka województwa ma-
zowieckiego przez Miejski Dom Kultury  
w Mińsku Mazowieckim, Mazowieckie Cen-
trum Kultury i Sztuki w Warszawie oraz Mu-
zeum Regionalne w Siedlcach ma na celu 
podtrzymanie tradycyjnego muzykowania  
i rękodzieła ludowego w regionie, dokumen-
tację oryginalnego repertuaru ludowego  
i stylu wykonania oraz popularyzację trady-
cji regionalnej wśród młodszego pokolenia.
 Pierwszego konkursowego dnia  
(5 maja) jury w składzie prof. Piotr Dah-
lig, prof. Jan Adamowski, Anna Szotkowska  
i Wanda Księżopolska wysłuchało i obejrzało 
75 prezentacji. W sumie ponad 250 artystów 
w różnym wieku z całego Mazowsza wystąpi-
ło w 5 kategoriach: kapele, zespoły śpiewa-
cze, soliści i śpiewacy, soliści instrumentali-
ści, mistrz i uczeń. 
 Komisja konkursowa podzięko-
wała wszystkim uczestnikom za udział, 
zrozumienie idei festiwalu i staranne przy-
gotowanie prezentacji. Niepokój komisji 
wzbudziło coroczne powtarzanie pieśni  
i melodii, pięknych, tradycyjnych, ale co 
roku tych samych. Festiwal to ważne wy-
darzenie dla kultury nie tylko Mazowsza, 
bowiem jego celem jest pielęgnowanie  
i podtrzymywanie tradycyjnych form śpie-
wania i muzykowania - stwierdziła Wanda 
Księżopolska. - Dobrze, że mogą spotkać się 
tu osoby kultywujące tradycję regionalną - 
dodała Izabela Bednarczyk z MCKiS. 
 Zwieńczeniem konkursu (6 maja) 
był galowy koncert laureatów w plenerze, 
promujący muzykę i śpiew oraz towarzyszą-
cy mu festyn twórczości ludowej, podczas 
którego prezentowane były wytwory sztuki  

i rękodzieła ludowego (min. garncarstwo, 
wycinanka ludowa, rzeźba, kowalstwo itp.). 

LAUREACI XI MAZOWIECKIEGO FESTIWALU 
KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

KAPELE
Cztery  równorzędne I nagrody:
Kapela Antoniego Cicheckiego
Kapela Stefana Nowaczka 
Kapela Jana Kani 
Kapela „Jaśki” 
Dwie równorzędne II nagrody:
Kapela Kołbielska 
Kapela Stanisława Mroza, Andrzeja i Kamila 
Rydla 
Trzy równorzędne III nagrody:
Kapela Szczotków
Kapela Stanisława Ptasińskiego 
Kapela „Mazowszaki” 

ZEPOŁY ŚPIEWACZE
Trzy równorzędne I nagrody: 
Kurpie Zielone (mężczyźni)  
Bandysie 
Zespól z Woli Koryckiej Górnej 
Marianny Bienias  
Dwie równorzędne II nagrody:
Zespół z Woli Serockiej 
Zespół z Trzcińca Barbary Brodzik
Sześć równorzędnych III nagród:
Zespół z Mlądza 
Zespół z Myszyńca Anny Pietrzak 
„Podlasianki” 
Zespół z Boguszyc Marii Hein
Zespół z Lesznowoli 
„Iwowianki” 

SOLIŚCI ŚPIEWACY
Cztery równorzędne I nagrody:
Marianna Rokicka 
Cezary Kuczyński 
Józefa Domańska 
Zofia Pracz 
Pięć równorzędnych II nagród:
Barbara Chmielak 
Zofia Charamut 
Mariola Ogniewska 
Katarzyna Kozik 
Zofia Gut 

Osiem równorzędnych III nagród:
Franciszka Grzenda 
Władysław Gwiazda
Weronika Gwiazda 
Monika Bednarek 
Jadwiga Suwała 
Stefania Dąbkowska 
Henryk Kulesza 
Grzegorz Oszkiel 

SOLIŚCI INSTRUMENTALIŚCI
Dwie równorzędne I  nagrody:
Zdzisław Radzikowski 
Zenon Kaczyński 
Trzy równorzędne II nagrody:
Stanisław Młynarski 
Piotr Bondarczuk 
Stefan Kania 
Trzy równorzędne III nagrody:
Roman Parzych 
Stanisław Młynarczyk 
Paweł Bondarczuk 

MISTRZ – UCZEŃ
Siedem równorzędnych nagród:
Zenon Kaczyński z synem 
Barbara Bogusz z Natalią Bogusz 
Zofia Gut  z uczennicami 
Zofia Charamut z Julią Gnozą 
Witold Kuczyński z uczniami 
Bartosz Niedźwiedzki z Julią Migdalską 
Józef Kania z uczniami 

PREZENTACJA INSTRUMENTÓW PASTERSKICH  
Trzy równorzędne  nagrody:
Jan Maliszewski 
Mieczysław Mikuta 
Cezary Kuczyński 

Do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu Kapel 
i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu komi-
sja konkursowa zakwalifikowała:
Cezary Kuczyński (solista śpiewak)
Zespół z Woli Koryckiej Górnej (zespół  
śpiewaczy)
kapela „Jaśki”
kapela Jana Kani
Zenon Kaczyński (solista instrumentalista)
Bartosz Niedźwiedzki i Julia Migdalska  
(mistrz-uczeń)
Zenon Kaczyński i Patryk Kaczyński (mistrz-
uczeń)
Zofia Gut z uczennicami (mistrz-uczeń)

Nagrody dla laureatów Festiwalu ufundowa-
li: Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazowiec-
kim, dyrektor Mazowieckiego Centrum Kultury  
i Sztuki, dyrektor Muzeum Regionalnego w Sie-
dlcach oraz wójt Gminy Mińsk Mazowiecki.

MAZOWIECKI FESTIWAL 
KAPEL I ŚPIEWAKÓW LUDOWYCH

Agnieszka Boruta
Fot. z arch. MDK

TEMAT NUMERU
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Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja  
Kopernika, czyli popularny Kopernik jest 
najstarszą placówką na terenie Mińska 
Mazowieckiego. Kończący się remont  
i rozbudowa świadczą jednak o tym, że 
szkoła, najstarsza tradycją, może mie-
ścić się w nowoczesnym gmachu. Dwie 
sale informatyczne ze stałym łączem in-
ternetowym, wyposażone w nowoczesny 
sprzęt informatyczny, dobrze wyposażo-
ne sale lekcyjne, nauka języka angielskie-
go i informatyki już od klasy I pomagają 
w zdobywaniu wszechstronnej wiedzy  
i umiejętności pod okiem wykształconej 
kadry pedagogicznej.
 Szkoła troszczy się o wszystkich 
uczniów. Zapewnia i dostosowuje warun-
ki i wymagania do możliwości dzieci. Dla 
uczniów z wadami postawy prowadzone są 
zajęcia gimnastyki korekcyjnej, te, które 
mają wadę wymowy mogą skorygować ją 
pod czujnym okiem logopedy. Wszystkim, 
także rodzicom, służą fachową pomocą pe-
dagog i psycholog. Od 7.30 do 16.30 opiekę 
nad uczniami klas I – III sprawuje świetli-

ca szkolna. Uczniowie mogą korzystać  
z obiadów w stołówce szkolnej. Spragnie-
ni wiedzy rozwijają umysły uczestnicząc  
w kołach zainteresowań. 
 Kopernik to placówka oświatowa, 
w której przez cały rok bardzo dużo się 
dzieje i nie ma miejsca na nudę. Zarów-
no uczniowie, jak  nauczyciele mają wiele 
możliwości, aby wykazać się swoim talen-
tem, pomysłowością  i zaangażowaniem. 
Odbywają się cykliczne imprezy, uroczy-
stości i apele.
 Zainteresowani tym, co działo się 
w pierwszym semestrze mogą sięgnąć do 
listopadowego numeru MIM-u. 
 Pierwszy semestr zakończył się 
przepięknym przedstawieniem „Jasełek”. 
W świąteczny nastrój przed Bożym Naro-
dzeniem wprawili uczniów i nauczycieli 
mińskiej Jedynki uczniowie klasy IA i IIIA. 
Na bez mała godzinę sala gimnastyczna 
zamieniła się w Betlejem, przez które 
przesuwały się tanecznym krokiem kolejne 
wieki. Zapowiadały wydarzenia związane 
z narodzeniem Chrystusa. Widzowie byli 
więc świadkami wędrówki Maryi i Józefa 
do Betlejem, narodzin małego Syna Boże-
go, oddania czci narodzonemu dzieciątku, 
przybycia Trzech Króli z dalekiego Wscho-
du i złożenia przez nich hołdu Jezusowi.  
W czasie ferii zimowych SP1 organizuje dla 
swoich (i nie tylko) uczniów szereg aktyw-
nych form wypoczynku. Odbywają się za-
jęcia sportowe, komputerowe, taneczne, 
plastyczne, świetlicowe. Organizowane są 
wyjścia na basen i na przedstawienia do 
MSA, wyjazdy do kina i teatru. 
 Od wielu lat dzięki pomocy Rady 
Rodziców odbywa się w szkole bal karna-
wałowy. Uczniowie klas I - III dzięki pomy-
słowości swoich rodziców prezentują się 
w fantastycznych, bajkowych strojach.  
Grupa dzieci starszych, może nie jest tak 
barwna, bo przecież „dorosłym” piąto- czy 

szóstoklasistom nie wypada przebierać 
się za ciężkozbrojnych wojowników czy 
zwiewne księżniczki, ale nie znaczy to, że 
zabawa bywa mniej udana. Towarzyszą jej 
konkursy. W tym roku atrakcją były wybo-
ry króla i królowej balu. Tytuły te zdobyli 
uczniowie, którzy mieli najciekawsze prze-
branie. 
 19 lutego przypada rocznica 
urodzin Mikołaja Kopernika. Społeczność 
uczniowska, nauczyciele, zaproszeni go-
ście biorą udział w uroczystych obchodach 
Dnia Patrona Szkoły. Odbywa się wtedy 
„Wojewódzki Konkurs Wiedzy o  Życiu  
i Pracy Mikołaja Kopernika oraz o Astro-
nomii” (w tym roku już ósma edycja), do 
którego zapraszane są szkoły podstawowe  
z województwa mazowieckiego, którym pa-
tronuje słynny polski astronom, oraz szko-
ły mińskie. W tym roku zwyciężyła dzięki 
zastosowanej strategii drużyna ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim 
w składzie: Julia Antosiewicz, Kaja Linosz 
i Magdalena Popis – uczennice klasy VI A. 
W czasie uroczystości ma miejsce także 
wręczenie nagród laureatom konkursów 
literackiego i plastycznego, oczywiście 
związanych tematycznie z Kopernikiem lub 
astronomią. Publiczność ma okazję obej-
rzeć specjalnie na tę okoliczność przygoto-
wany przez uczniów program artystyczny. 
W tym roku zaprezentowały się klasy IVA 
i IVB. Widzowie zobaczyli małego Mikołaja 
Kopernika, który pytaniami o gwiazdy i nie-
bo zamęczał swoją mamę. Może przyszły 
astronom nie uzyskał na nie odpowiedzi, 
ale widzowie tak – usłyszeli fakty naukowe 
podane prozą i wierszem, posłuchali piose-
nek w wykonaniu chóru szkolnego.
 Pod koniec zimy, od trzech lat, 
odbywa się „Powiatowy Konkurs Polskiej 
Poezji i Prozy dla uczniów szkół podstawo-
wych”, której organizatorami są nauczy-
ciele Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim.  W tegorocznej edycji wy-
startowało 60 dziewcząt i chłopców z 21 
szkół podstawowych powiatu mińskiego, 
którzy wygrali eliminacje w swoich szko-
łach. Ich recytatorskie zdolności ocenia-
li Justyna Sieńczyłło – aktorka teatralna  
i filmowa, Marcin Michrowski – dzienni-
karz radiowy i telewizyjny, Renata Bakuła 
– wicedyrektor Szkół Salezjańskich w Miń-
sku Mazowieckim, Elżbieta Sieradzińska – 
pracownik Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Mińsku Mazowieckim, Hanna Wielgo-
ławska – nauczycielka języka polskiego  
w Gimnazjum Miejskim nr 1 w Mińsku Mazo-
wieckim oraz Monika Ekner – lektor języka 
angielskiego w SJO w Mińsku Mazowieckim. 
W kategorii klas I - III zwyciężyła Aleksan-
dra Gniado z Kałuszyna, a w kategorii klas 
IV - VI Marta Obłoza ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Mińsku Mazowieckim.
 Dzięki sponsorom wszyscy uczest-
nicy otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz 

NIE MA MIEJSCA NA NUDĘ W MIŃSKIM KOPERNIKU
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W środę 11 kwietnia uczniowie klas 
pierwszych Gimnazjum i Liceum Sale-
zjańskiego  pojechali na Powązki pomo-
dlić się przy grobach zmarłych, wielkich 
Polaków .

 Pierwszym miejscem, jakie od-
wiedziliśmy, był grób bł. ks. Jerzego Po-
piełuszki. Zostaliśmy również zaproszeni 
do zwiedzania muzeum, jakie parafianie 
przygotowali ku czci ks. Jerzego. Oprowa-
dzała nas po nim miła, starsza pani, która 
wcześniej znała księdza i była parafian-
ką jego kościoła. Opowiadała nam dużo 
ciekawych rzeczy, między innymi o tym, 
jak komuniści zwalczali kościoły i o tym, 
w jaki sposób traktowano księdza Popie-
łuszkę. Był to człowiek głębokiej wiary, 
odważny i całkowicie wierny Bogu, za co 
spotkała go nagroda-szacunek ludzi i tytuł 
błogosławionego.
 Po zwiedzeniu muzeum udali-
śmy się do głównego celu naszej wypra-
wy, mianowicie dotarliśmy na Powązki 
Wojskowe. Wpierw poszliśmy na groby 
olimpijczyków, w dalszej drodze powę-
drowaliśmy  Aleją Zasłużonych. Zatrzy-
mywaliśmy się przy grobach: pisarzy, poli-
tyków, dziennikarzy, poległych w różnych 
okresach historycznych np. w powstaniu 
listopadowym, styczniowym, w okresie 

I wojny światowej, bitwy warszawskiej 
oraz  II wojny światowej. Mogliśmy też 
zobaczyć nagrobki harcerzy, żołnierzy, 
którzy oddali życie w powstaniu warszaw-
skim. Odwiedziliśmy też groby ofiar kata-
strofy smoleńskiej.
 Po pobycie na  Powązkach Woj-
skowych udaliśmy się zwiedzić Stare Po-
wązki. Odwiedziliśmy groby: np. Jerzego 
Waldorffa, rodziców Chopina, Stanisława 
Moniuszki, Zbigniewa Herberta; kata-
kumby zaprojektowane przez Domini-

ka Merliniego, a w nich nisze Czesława  
Niemena, Ireny Jarockiej. Szliśmy Aleją 
Zasłużonych, pomodliliśmy się nad groba-
mi prezydentów Polski, takich jak: Stani-
sław Wojciechowski oraz Ignacy Mościcki. 
 Dziękujemy p. Małgorzacie  Bo-
chyńskiej za oprowadzenie i opowiadanie 
nam o osobach, które umarły, poległy,  
a  były zasłużone dla naszej ojczyzny. 

Krzysztof Brąblik  
Fot. z arch . Zespołu Szkół Salezjańskich

upominki, laureaci nagrody książkowe,  
a zwycięzcy dodatkowo – statuetki. 
 W maju odbędzie się Powiato-
wy Konkurs Wiedzy OMNIBUS (w tym roku 
już piąta edycja). Jego organizatorami są 
nauczyciele z Kopernika. Uczniowie szkół 
powiatu mińskiego mają znakomitą okazję 
wykazać się wszechstronną wiedzą z wielu 
dziedzin. Na zwycięzców czekają statuetki 
i dyplomy.
 Działalność kół zainteresowań 
można obejrzeć na co dzień podczas wy-
stawek prac, występów tanecznych, ukła-

dów gimnastycznych, ale chyba najbar-
dziej widoczną w tym roku była praca koła 
teatralnego, która wzbudziła ogromne za-
interesowanie wśród uczniów. Dzieci z klas 
VB, VA, IVA i IVC przygotowały spektakl dla 
swoich młodszych koleżanek i kolegów. 
Przez kilka długich miesięcy uczyły się na 
pamięć swoich ról, pracowały nad ich in-
terpretacją, dobierały stroje i rekwizyty 
oraz opracowywały ruch sceniczny. Zapro-
szone przez zespół młodych aktorów kla-
sy 0 – III już od samego początku były pod 
ogromnym wrażeniem, gdy ujrzały piękną 

dekorację. Po chwili uległy już urokowi 
rozgrywających się na ich oczach na szkol-
nej scenie wydarzeń z życia nieznośnej 
królewny Semirandy i królewicza Gustawa, 
który próbował zmienić kapryśną pannę. 
Oczywiście, jak to w baśniach bywa, kró-
lewicz odniósł sukces i cała historia zakoń-
czyła się szczęśliwie. Po spektaklu młodych 
artystów nagrodzono gromkimi brawami, 
które jednoznacznie dały do zrozumienia, 
że przedstawienie spodobało się widzom.
 Wychowankowie Kopernika  
z powodzeniem biorą udział w konkursach 
organizowanych przez rożne instytucje na 
terenie miasta i powiatu, m.in. zmaganiach 
O Pałacową Maskę, konkursach recytator-
skich (w tym w Warszawskiej Syrence), 
ortograficznych, literackich, plastycznych, 
przedmiotowych i innych. Swoich sił pró-
bują również w przedmiotowych konkur-
sach kuratoryjnych.
 Do końca roku szkolnego pozosta-
ło jeszcze kilka miesięcy i z pewnością w 
mińskim Koperniku będą bogate w równie 
ważne i ciekawe wydarzenia. Uczniowie jak 
co roku pojadą na krótsze i dalsze wyciecz-
ki, zielone szkoły, biwaki, podczas których 
nie tylko zdobędą nowe doświadczenia, ale 
i zintegrują się z grupą. Tu naprawdę nie 
ma miejsca na nudę.

B. Polkowska i M. Szczęsna
Fot. z arch SP nr1

ŚLADAMI WIELKICH POLAKÓW
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że „Sport, to najlepsza okazja do pokony-
wania granic”. Dlatego też, pozwoliliśmy 
sobie zaprosić ambasadorów i przyjaciół 
Olimpiad Specjalnych, którzy opowie-
dzieli nam o wspaniałych zmaganiach 
sportowych osób z niepełnosprawnością 
intelektualną.
 W piątek 30 marca w zawsze 
przyjaznych nam murach Miejskiej Szkoły 
Artystycznej odbyło się III Spotkanie In-
tegracyjne, którego honorowym gościem 
była ambasadorka i zawodniczka Olim-
piad Specjalnych Eliza Patykowska. Wraz 
z Panią Elizą przyjechali do nas Przyjacie-
le Olimpiad Specjalnych Ewelina Malko  
i Michał Olszański, dziennikarz radiowy  
i telewizyjny – gospodarz programów: 
„Magazyn Ekspresu Reporterów” i „Py-
tanie na śniadanie”. Na widowni nie za-
brakło także przedstawicieli lokalnych 
władz z Burmistrzem Mińska Mazowiec-
kiego panem Marcinem Jakubowskim na 
czele. Bardzo nas cieszy, że idea naszych 

integracyjnych spotkań nie jest obojęt-
na naszym włodarzom i chętnie w nich 
uczestniczą.
 Eliza Patykowska to skromna, 
ciepła i przyjazna ludziom dziewczy-
na. Ma wielkie szczęście, bo jako osoba  
z niepełnosprawnością intelektualną 
może pracować w biurze. Uprawia kręgle, 
ale marzy o lataniu. Na scenie z wielką 
łatwością odpowiadała na pytania Micha-
ła Olszańskiego. Razem we wzruszający 
sposób opowiadali o zmaganiach sporto-
wych osób upośledzonych umysłowo. Ze 
ściśniętym gardłem licznie zgromadzo-
na publiczność obejrzała film ukazujący 
wielkość specjalnych olimpijczyków. 
 Nasi wspaniali goście w dowód 
wdzięczności otrzymali przepiękne prace 
autorstwa uczniów klas I a i I b, które na 
pewno będą ciekawą pamiątką z naszego 
spotkania.
 Obchodom tygodnia integracji 
w naszym Gimnazjum towarzyszy szereg 
ciekawych inicjatyw. Na szczególną uwa-
gę zasłużył konkurs promujący modę, ale 
nie jakąś tam zwykłą, tylko sportową. 
„Moda na sport” miała na celu twórczo 
pobudzić uczniów z terenu Mińska Mazo-
wieckiego, co w pełni się udało. Młodzi 
projektanci z miejskich gimnazjów przy-
gotowali niezwykle ciekawe propozycje 
strojów sportowych wykonanych z mate-
riałów ekologicznych lub surowców wtór-
nych. 
 Jak okazało się w czasie pokazu, 
kreacje są praktyczne i przewiewne. Nie-
wątpliwą zaletą takiego rodzaju odzieży 
jest również to, że ich wykonanie nie 
wymaga dużych nakładów finansowych. 
Wystarczy kilka worków na śmieci, pla-
stikowych butelek lub kubeczków po na-
pojach, torebek po pysznym śniadanku, 
ewentualnie pokaźna kolekcja kapsli. 
Jeszcze trochę kleju ekologicznego, naj-
lepiej z mąki i już mamy strój sportowy. 
W zależności do zaangażowania zawod-
nika w treningi wystarcza na kilka lub 
tylko jeden raz. No i nie trzeba go prać.  
W związku z tym oszczędzamy wodę  
i energię elektryczną.
 Szczególne uznanie jury za pro-
pozycje na sezon wiosenno-letni 2012 zy-
skały: Łyżwiarka autorstwa uczniów Gim-
nazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej, 
Pingpongista autorstwa uczniów Gimna-
zjum Miejskiego nr 2 i Piłkarka oraz Te-
nisistka zaprojektowane przez uczennice  
z Gimnazjum Salezjańskiego.
 W czasie spotkania swoje ar-
tystyczne talenty prezentowali ucznio-
wie zespołu wokalno-muzycznego pra-
cującego pod kierunkiem Magdaleny 
Jakubowskiej oraz chłopcy z grupy „Gięt-
ki Dragon”. Bardzo entuzjastycznie został 
przyjęty taniec nowoczesny w wykonaniu 
uczennicy klasy III b Karoliny Grzywanow-
skiej.  

Modnie, sportowo, integracyjnie

Obchody tygodnia integracji w Gimna-
zjum Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II  
w Mińsku Mazowieckim mają miejsce od 
2006 roku, czyli od momentu utworze-
nia pierwszego oddziału integracyjne-
go. Głównym ich celem jest propagowa-
nie w środowisku szkolnym i lokalnym 
idei integracji oraz pokazywanie, że lu-
dzie, których społeczeństwo uważa za 
nie w pełni sprawnych, mogą twórczo 
realizować się w różnych dziedzinach  
i także odnosić sukcesy.
 Od 2010 roku obchody tygodnia 
integracji podsumowujemy w czasie im-
prez zwanych Spotkaniami Integracyjny-
mi, na które zapraszamy niepełnospraw-
nych twórczych ludzi. W ubiegłych latach 
gośćmi honorowymi naszych spotkań byli 
poetka Monika Christoph i Remigiusz Szu-
man, gitarzysta klasyczny i pieśniarz. 
 W bieżącym roku tematykę spo-
tkania zaczerpnęliśmy z mądrości naszego 
patrona Jana Pawła II, który powiedział, 
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 W tym roku Miasto Mińsk Mazowiecki wprowadziło elektroniczny nabór dzieci 
do grup 3-letnich w sześciu przedszkolach miejskich. Zainteresowani rodzice zapisy-
wali swoje dzieci poprzez stronę internetową naboru, a następnie potwierdzali chęć 
zapisu dziecka osobiście w wybranej placówce. 
 Ściśle określone zasady i kryteria pozwoliły przyjąć do przedszkoli dzieci naj-
bardziej potrzebujące całodziennej opieki przedszkolnej. Pierwszeństwo w rekrutacji 
miały dzieci samotnych rodziców, z rodzin zastępczych oraz z rodzin dotkniętych nie-
pełnosprawnością. 
 Nabór do przedszkoli odbył się bardzo sprawnie. Rodzice bez większych pro-
blemów rejestrowali swoje dzieci i na ogół wykazywali zrozumienie dla  zasadności 
przyjętych kryteriów. 
 W rekrutacji udział wzięło 285 dzieci, 6 rodziców zrezygnowało na etapie 
podpisywania umów  z posłania swoich pociech do miejskich placówek, w wyniku 
czego przeprowadzono rekrutację uzupełniającą. Ogółem do przedszkoli miejskich 
zostało przyjętych 189 dzieci.

Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski

Zakończenie elektronicznego 
naboru dzieci do przedszkoli

 Entuzjazm wzbudziła etiuda 
przygotowana pod kierunkiem Anny Lu-
bienieckiej i Doroty Sugier przez uczniów 
ze szkolnego teatru „Teraz my”. Kopciu-
szek walczący w zawodach sportowych 
o względy księcia rozbawił widownię  
do łez.
 Jesteśmy pewni, że w przyszłym 
roku w czasie kolejnego spotkania inte-
gracyjnego zagości u nas ktoś wyjątkowy, 
kto po raz kolejny udowodni, że niepełno-
sprawność to nie przeszkoda w realizacji 
marzeń.

Iwona Reszelska-Maćkowiak
Fot. z arch GM nr2

Wyniki konkursu „Moda na sport”:

Kategoria I – Strój sportowy do dowolnej dyscy-
pliny sportowej.
I miejsce – „Łyżwiarka” - Martyna Maliszewska, 
Wiktoria Rokicka, Monika Ostrowska i Karol Do-
lata – uczniowie Gimnazjum im. Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej

II miejsce – „Pingpongista” - Natalia Główka, 
Aneta Gut, Jakub Jaworowski i Sara Zawadzka- 
uczniowie Gimnazjum Miejskiego nr 2
III miejsce – „Piłkarka” - Daria Dąbrowska – 
uczennica Gimnazjum Salezjańskiego
Wyróżnienie – „Tenisistka” - Maja Wachnicka- 
uczennica Gimnazjum Salezjańskiego
Pozostali uczestnicy otrzymują dyplomy za 
udział w konkursie.
Kategoria II – Projekt stroju w formie rysunku.
I miejsce - Katarzyna Michalina Broda – uczen-
nica Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkol-
nej
II miejsce - Agata Grecka- uczennica Gimna-
zjum Miejskiego nr 2
III miejsce - Kinga Trojanek - uczennica Gimna-
zjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej
Kategoria III – Opis wymyślonego przez siebie 
stroju.
I miejsce – nie przyznano
II miejsce - Julia Cyran - uczennica Gimnazjum 
Miejskiego nr 2
III miejsce - Magdalena Kaczmarek - uczennica 
Gimnazjum Miejskiego nr 2
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Rozpoczęcie nauki w szkole jest waż-
nym wydarzeniem w życiu każde-
go dziecka i rodziny. Sukces zależy 
od przygotowania dziecka, ale także 
warunków, jakimi dysponuje szkoła  
i wsparcia rodziców.

 Jak podkreśla Justyna Święcic-
ka, psycholog pracujący w warszawskiej 
poradni „Uniwersytet dla Rodziców”, 
nie można zapominać, że dzisiejsze sze-
ściolatki są lepiej rozwinięte niż dzieci 

sprzed kilkunastu lat, dlatego wcześniej-
szy obowiązek szkolny jest odpowiedzią 
na współczesne realia. Jeśli dziecko jest 
dojrzałe, nauka szkolna jest dla niego 
dobrodziejstwem. Dodać należy, że nie 
brakuje też czasu na zabawę, która jest 
traktowana przez nauczycieli jako inte-
gralna część nauki, a także doskonały 
sposób zdobywania nowych wiadomości 
i umiejętności.
 W Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim funkcjo-
nują w roku szkolnym 2011/12 dwa od-
działy sześcioletnich pierwszoklasistów. 
Warto wspomnieć, że premiera miała 

miejsce rok wcze-
śniej, kiedy  
p. Anna Nawrot 
objęła wychowaw-
stwo w klasie If. 
Podczas zebrania  
z rodzicami przy-
szłych pierw-
szaków w maju 
ubiegłego roku 
chętnie podzieliła 
się doświadcze-
niami, rozwiewa-
jąc wszelkie troski  
i niepokoje.

 Szkoła dys-
ponuje bardzo do-
brą bazą w postaci 
świetnie wyposażo-
nych sal lekcyjnych 
oraz sali gimnastycz-
nej, w której dzie-
ci uwielbiają prze-
bywać  i nazywają 
ją „salą zabaw”. 
Nauczyciele dbają 
o przyjazną atmos-
ferę, czuwają nad 
bezpieczeństwem 
maluchów, w razie 

potrzeby służą 
pomocą. Chętne 
dzieci uczestniczą  
w akcjach „Szklan-
ka mleka” oraz 
„Warzywa i owoce 
w szkole”. Wielu 
uczniów korzysta 
z opieki świetli-
cy oraz pysznych 
obiadów oferowa-
nych w szkolnej 
stołówce. Bogata 
oferta zajęć po-
zalekcyjnych daje 

dzieciom możliwość 
rozwijania uzdolnień 
i zainteresowań. 
Prowadzone są także 
przez specjalistów 
zajęcia wspierające 
uczniów napotyka-
jących jakiekolwiek 
problemy. Szkolny 
pedagog i psycholog 
są otwarci na dzie-
cięce troski także 
podczas przerw mię-
dzylekcyjnych. 

Każde dziecko wymagające opieki logo-
pedycznej otrzymuje pomoc w nowocze-
śnie urządzonym gabinecie.
 Wychowawczyni klasy I b,  
p. Ewa Pszczółkowska, wysoko ocenia 
umiejętności swojej gromadki. Dzie-
ciaczki potrafią pracować w skupieniu, 
są samodzielne i chętnie wykonują za-
dania. Nie mają w zasadzie problemów  
z opanowaniem umiejętności i wiado-
mości przewidzianych w podstawie pro-
gramowej. Czasem zdarzają się kłopoty  
z samoobsługą, ale takie napotykają tak-
że siedmioletni pierwszoklasiści – mówi 
p. Ewa.

 Rozmowa z dziećmi potwier-
dza spostrzeżenia wychowawczyni. 
Julka Młynarczyk twierdzi, że bardzo 
lubi szkołę. Cieszę się, kiedy pani roz-
daje łuski (rodzaj systemy motywacyj-
nego zwany „Złotą rybką”). Fajnie się 
tu czuję. Mam koleżankę Olę, z którą 
bawimy się w czasie przerw. Najbar-
dziej podoba mi się praca z tablicą in-
teraktywną. Lubię też kolorowanki –  
z uśmiechem opowiada dziewczynka.  
Także mama Julki pozytywnie ocenia 
rozpoczęcie nauki przez sześciolatkę. 
Twierdzi, że dziewczynka chętnie chodzi 

SZEŚCIOLATKI 
W „DĄBRÓWCE”
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do szkoły, lubi się uczyć, a ona jest o cór-
kę absolutnie spokojna.
 Patryk Jurkiewicz, uczeń tej 
samej klasy, na wstępie oświadcza, że 
bardzo chciał pójść do szkoły. Lubię się 
uczyć i bawić z kolegami. Lubię plastykę, 
wf, malowanie, a w ogóle to wszystkie 
zajęcia! Podobną opinię wyraża mama 
chłopca, która jak twierdzi, jest w stu 
procentach zadowolona i nie ma żadnych 
zastrzeżeń do funkcjonowania sześcio-
latka w szkole. Synek chętnie chodzi do 
szkoły, lubi przebywać w świetlicy, która 
oferuje szereg interesujących zajęć. Nie 
skarży się na kolegów, lubi swoją panią – 
mówi mama Patryka.
 Także p. Ewa Serafin jest za-
dowolona pracując z sześcioletnimi 
uczniami klasy Ia. Podkreśla przy tym, 
że maluchy nad podziw szybko za-
adoptowały się do nowych warunków:  
w szkole czują się dobrze i bezpiecznie, 
zawarły nowe znajomości, a nawet przy-
jaźnie. Uczestnicząc w licznych wyciecz-
kach prezentują bardzo dojrzałe posta-
wy, przestrzegając zasad bezpieczeństwa 
i dobrego wychowania.  Doskonale radzą 
sobie z nowoczesną technologią: tajniki 
tablicy interaktywnej rozgryzły w eks-
presowym tempie,  a komputery wła-
ściwie nie mają przed nimi tajemnic –  
z dumą mówi p. Ewa.
 To, czy malcowi łatwo uda się 
wejść w szkolną rzeczywistość, związa-
ne jest często z tym, czy uczęszczał do 
przedszkola, gdzie dzieci w naturalny 
sposób uczą się współdziałania z kolega-
mi i nauczycielem. To bardzo ważne, jak 
dziecko zapamięta pierwsze miesiące 
w szkole, dlatego przed rodzicami stoi 
niezwykle ważne zadanie polegające 
na właściwym przygotowaniu pociechy. 
Wskazujmy dzieciom korzyści płynące  
z nauki: być może już za kilka miesięcy 
same będą mogły przeczytać ulubioną 
książeczkę? 

mgr Beata Rechnio - Kołodziej
Fot. z arch. SP Nr2

Szkoła Podstawowa Nr 2
im. Dąbrówki
ul. Dąbrówki 10
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (025) 758 25 44
e-mail: sp2minskmaz@op.pl
www.sp2.edu.pl
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W dniu 27 marca w świetlicy przy  
ul. Sportowej 1 w Mińsku Mazowieckim 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji zor-
ganizował „Drużynowe Mistrzostwa Miń-
ska Mazowieckiego Szkół Podstawowych  
w warcabach 64-polowych”. 
 W zawodach wzięły udział 4 ze-
społy (tworząc drużynę składającą się z 
dziewczynki i chłopca z klasy I, II, III, IV, V 
oraz VI ) reprezentujące 4 placówki z tere-
nu miasta: Szkołę Podstawową nr 1, 2, 5 i 6.

WARCABY 64-POLOWE

 Dzieci reprezentowały wysoki 
poziom gry i pod czujnym okiem opieku-
nów w duchu fair play wywalczyły nastę-
pujące lokaty. 
Miejsce 1 – SP nr 1
Miejsce 2 – SP nr 5
Miejsce 3 – SP nr 2
Miejsce 4 – SP nr 6
 Za swoje osiągnięcia szkoły zo-
stały nagrodzone dyplomami oraz pucha-
rami natomiast każdy zawodnik otrzymał 

31 marca ponad 200 zawodników zgroma-
dziło się na obiekcie MOSiR przy ul. Spor-
towej 1 w Mińsku Mazowieckim na pierw-
szych w tym roku biegach przełajowych 
„Powitanie Wiosny”.
 Mimo niesprzyjającej aury za-
wodnicy z Siedlec, Sochaczewa, Warsza-
wy, Poświętnego, Lelisu, Cegłowa, Nasiel-
ska, Teresina, Celestynowa, Jakubowa, 
Dębe Wielkiego oraz z Mińska Mazowiec-

pamiątkowy medal, który został wręczo-
ny z rąk Zastępcy Dyrektora MOSiR Pana 
Henryka Kulhawika przy asyście Sędziego 
Głównego Zawodów Pana Łukasza Koso-
budzkiego.
 Miłym akcentem mistrzostw był 
słodki poczęstunek przy herbacie, a prze-
bieg i atmosfera warcabowych zmagań 
pozwala sądzić, że już w listopadzie dzie-
ci ochoczo wezmą udział w następnych 
drużynowych zawodach.

kiego postanowili rywalizować ze sobą w 
poszczególnych kategoriach na dystan-
sach: 400, 600, 800, 1000, 1500, 3000 
oraz 5000 m.
 Biegacze, którzy zajęli miejsca 
na podium zostali nagrodzeni statuetka-
mi, dyplomami, medalami oraz nagroda-
mi rzeczowymi natomiast dla najlepszych 
10 zawodników w każdej kategorii MOSiR 
przygotował pamiątkowe medale.

 Po ceremonii wręczenia nagród, 
pracownicy MOSiR zorganizowali jeszcze 
konkurs z nagrodami, podczas którego 
rozdali ok. 30 nagród dzieciom i doro-
słym.
 Podczas zawodów można były 
wyczuć rodzinną atmosferę, która za-
grzewała zawodników do „walki” a rodzi-
ców do głośnego kibicowania. 

POWITANIE WIOSNY
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Agata Szuba 
Fot. z arch. MOSiR

W dniu 1 kwietnia w sali gimnastycznej 
Szkoły Podstawowej  nr 2 w Mińsku Mazo-
wieckim odbyły się IV Mistrzostwa Mińska 
Mazowieckiego o Puchar Dyrektora MOSiR 
w badmintonie. 
 Szósta i ostatnia odsłona tego-
rocznego cyklu Grand Prix uwieńczyła 
sportowe zmagania ponad 50 zawodników 
rywalizujących ze sobą w czterech kate-
goriach: Junior młodszy i Junior starszy, 
Kobiety oraz Open. 
 Najliczniej obsadzona katego-
ria Open była reprezentowana przez 24 
zawodników pośród których  tradycyjnie 
brylowali goście z Konstancina i Warsza-
wy. Warto jednak podkreślić 4 miejsce Mi-
rosława Bembnowicza i 5 lokatę Norberta 
Wiechy. W bardzo wyrównanym finale 
Marcin Piekarniak pokonał Marcina Wy-
bierka 2-1 w setach 23-21, 10-21, 21-19.
Najlepsi zawodnicy zostali nagrodzeni pu-
charami, dyplomami i nagrodami rzeczo-
wymi natomiast każdy zawodnik dostał 
pamiątkową koszulkę.
 W tegorocznym cyklu Grand Prix 
startowało ponad 70 zawodników, którzy 
w duchu fair play walczyli o cenne pucha-
ry, statuetki oraz nagrody rzeczowe.

MISTRZOSTWA 
W BADMINTONIE

SPORT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Mińsku Mazowieckim zaprasza na Ogól-
nopolski Bieg Uliczny XVII „Mazowiecka 
Piętnastka”, który odbędzie się w dniu  
27 maja na placu przed Miejskim Domem 
Kultury przy ul. Warszawskiej 173.

Zapraszamy wszystkie dzieci i młodzież do 
wzięcia udziału w „Biegach dziecięcych” 
przeprowadzanych przy biegu głównym.

Godz. 9.00 rozpoczęcie zapisów.

Szkoły Podstawowe
-klasy IV i młodsze – 500 m – godz. 10.00
-klasy V-VI – 800m- godz. 10.10
Szkoły Gimnazjalne
-klasy I-III – 1600m- godz. 10.20 i 10.35
Szkoły Ponadgimnazjalne
-klasy I-III – 3200m – godz. 10.50

Godz. 12.00 – start biegu głównego na 15 
km. w poszczególnych kategoriach wieko-
wych:
- kobiety: 16-29, 30-39, 40-49, 50 i po-
wyżej, 
- mężczyźni: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 
50-59, 60-69, 70 i powyżej,
- niepełnosprawni.

Zapraszamy również mieszkańców mia-
sta do kibicowania zawodnikom oraz  
do wspólnej zabawy z MOSiR.

W programie:
Spotkanie z Grażyną Rabsztyn (trzykrotną 
Mistrzynią Europy w biegach przez płot-
ki na 100m.) a także występ Zbigniewa  
Wodeckiego 

Konkursy z nagrodami, oraz darmowe 
atrakcje dla dzieci, więcej informacji na 
www.mosir.org.pl

27 maja 2012 Świętem Biegaczy!
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W dniu 17 kwietnia w Szkole Podstawo-
wej nr 5 przy ul. Małopolskiej, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Ma-
zowieckim zorganizował „ V Turniej Indy-
widualny Ligi Tenisa Stołowego Mińskich 
Zakładów Pracy” -  II runda ligi tenisa  
w sezonie 2011/2012.

„Zawodnicy reprezentują bardzo wysoki 
poziom gry” - takimi słowami dekorację 
zaczął Dyrektor Departamentu Edukacji 
Publicznej i Sportu w Urzędzie Marszał-
kowskim Pan Mirosław Krusiewicz, który 
wraz z Zastępcą Dyrektora MOSiR Panem 
Henrykiem Kulhawikiem nagrodził ośmiu 
najlepszych zawodników. 

Wyniki tej jakże zaciętej rywalizacji 
przedstawiają się następująco:

1.  Zaremba Michał – OSŻW
2. Królak Michał – AKPUD
3. Gut Wojciech – AKPUD
4. Juszczuk Zygmunt – OSŻW
5. Gańko Katarzyna – REMEX
6. Żbik Andrzej – Straż

7. Wilk Zbigniew- Urząd Gminy Siennica
8. Kosut Zenon- Urząd Gminy Siennica

Zawodnicy zostali nagrodzeni pucharami 
oraz dyplomami, które z pewnością będą 
wspaniałą pamiątką z tegorocznej ligi.

LIGA TENISA STOŁOWEGO 
MIŃSKICH ZAKŁADÓW PRACY

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

AQUAPARK I LODOWISKO
ul. Wyszyńskiego 56
tel. (025) 752 24 46

KORTY TENISOWE-ZIEMNE
ul. Wyszyńskiego 30A
tel. 784 426 231

BOISKO PIŁKARSKIE
ul. Sportowa 1
tel. (025) 759 37 13

Agata Szuba 
Fot. z arch. MOSiR
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 W sobotę 14 kwietnia w Ole-
śnicy miały miejsce II Mistrzostwa Pol-
ski w Taekwon-do ITF Choi Jung Hwa 
zorganizowane przez Polskie Zrzesze-
nie Taekwon-do ITF. W turnieju wzięło 
udział ok. 200 zawodników i zawodni-
czek z klubów posiadających licencję 
Taekwon-do ITF z całego kraju. Świet-
nie zaprezentował się klub Akademia 
Sztuk Walki z Dębego Wielkiego i Miń-
ska Mazowieckiego pod kierownictwem 
Dawida Matwieja IV dan. 

 Sześciu zawodników wywalczy-
ło łącznie aż 20 medali - w tym 13 ty-
tułów Mistrzów Polski Taekwon-do ITF. 
Wśród dzieci zdominowała rywalki We-
ronika Berdyńska, trzykrotnie stając na 
najwyższym stopniu podium – w ukła-
dach formalnych, technikach specjalnych  
i walki semi-kalaki. Ozłocona wróciła rów-
nież Katarzyna Mazurowska, zwyciężając  
w walkach semi-contact, technikach spe-
cjalnych i układach. Grzegorz Miros dwu-
krotnie zdobył srebro ( walki semi-contact 
oraz light-contact ), natomiast w ukła-
dach uplasował się na trzeciej pozycji.  
 

Wspaniały sukces Złotej Drużyny Akademii Sztuk Walki 
na Mistrzostwach Polski Taekwon-do ITF Choi Jung Hwa

 W kategorii kadetek dobrze zapre-
zentowała się Martyna Majszyk, wygrywając  
w technikach specjalnych oraz w wal-
kach semi-contact. Natomiast, w walkach  
light-contact osiągnęła drugą lokatę,  
a w układach trzecią. Wioletta Mórawska 
także może pochwalić się wysokimi wyni-
kami. Zwyciężyła w układach formalnych, 
walkach semi-contact, a w technikach 
specjalnych wywalczyła drugie miejsce. 

O dużym sukcesie może mówić Monika 
Wtulich, która do puli osiągnięć może 
dołączyć trzy tytuły Mistrzyni Polski (wal-
ki semi-contact, light-contact, techniki 
specjalne) oraz srebro w układach for-
malnych stopni mistrzowskich seniorów. 
 ”Uważam zawody za wyjątkowo 
udane, przy tak małej liczbie zawodni-
ków udało nam się przywieźć ogromną 
liczbę medali. Jestem dumny z moich 
podopiecznych, którzy pokazali wysoki 
poziom wyszkolenia technicznego de-
klasując swoich rywali. Mam nadzie-
ję, że zmotywuje to kolejnych mło-
dych adeptów Taekwon-do do ciężkiej 
i systematycznej pracy na treningach,  
a także zachęci nowe osoby do przyj-
ścia na treningi do Gimnazjum Miej-

skiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim  
i Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim,  
a także do szkół w Cegłowie, Stojadłach, 
Cygance i Brzezinach, gdzie pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów można 
na mistrzowskim poziomie zgłębiać tajni-
ki tak wspaniałej sztuki walki, jaką jest 
Taekwon-do”.

Igor Koczyrkiewicz
Fot. z arch. MKS  TAEKWON-DO
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W środę 2 maja, centrum miasta znów 
należało do kolarzy !
 Komentator telewizji Eurosport - 
Tomasz Jaroński, jak zwykle fachowo wy-
konujący swoją robotę, oznajmił mińsz-
czanom początek kolarskiego święta.
 Na pierwszy ogień poszli zawo-
dowcy! Czołowe nazwiska i kluby z pol-
skiego peletonu jak CCC Polsat Polkowi-
ce, Bank BGŻ, BDC MarcPol, Legia Felt 
czy KTK Kalisz oraz zawodowe grupy za-
graniczne. Prędkość, walka i dramaturgia 
wydarzeń ! Wszystko tuż przed oczami wi-
dzów. Na dodatek masa upadków na ron-
dzie tuż przed magistratem. Po 30-u okrą-
żeniach najszybszy okazał się syn znanego 
z czasów kolarstwa NRD-owskiego Uve 
Amplera - Rick Ampler z niemieckiej gru-
py zawodowej NUTRIXXION. Drugi zamel-
dował się Jarosław Rębiewski z KTK Kalisz 
przed Sylwestrem Janiszewskim z CCC 
Polsat Polkowice.
 Po dekoracji zawodowców, na 
linii startu zobaczyliśmy sporą grupę ro-
werzystów w najróżniejszych strojach - 
począwszy od odświętnych, wizytowych 
białych koszul, skończywszy na obcisłych, 
klubowych trykotach. Zwyczajowo, jak co 
roku, tak i tym razem ruszyła tzw. „runda 
honorowa” dla Vipów, kibiców, mieszkań-
ców miasta. Każdy kto dysponował jakim-
kolwiek dwuśladem mógł w tym momen-
cie dołączyć do spektaklu. Bardzo miłym 
gestem było uczestnictwo w tej pętli sa-
mych zawodników. W czołówce „pokojo-
wego peletonu” zobaczyliśmy oczywiście 
włodarzy naszego miasta, jak też liczne 
znane twarze stałych sympatyków kolar-
stwa z ziemi mińskiej.
 Punktualnie o 17:15 w ramach 
Mistrzostw Powiatu Mińskiego ruszyły 
kolejne wyścigi. Jak się szybko okazało,  
w tych kategoriach wiekowych rywali-
zację zdominowali zawodnicy Klubu Ko-
larskiego V-MAX Mińsk Mazowiecki oraz 

młodzi adepci szkółek kolarskich prowa-
dzonych przez trenera V-MAX-u Jacka 
Tomkiewicza w miejscowościach: Dębe 
Wielkie, Jakubów, Jędrzejów, Wiśniew, 
Górki, Ruda, Halinów i Okuniew. Z mło-
dych zawodników podstawowego skła-
du Klubu Kolarskiego V-MAX na pudło 
wchodzili tego dnia: Dawid Rosochacki, 
Małgosia Tomaszycka, Julka Minasiewicz  
i Piotr Kowalczyk. Swoją dobrą dyspozy-
cję pokazali także Antek Gańko i Mateusz 
Trojanowski – obaj z Mińska Mazowieckie-
go, którzy również stanęli na podium. 
 Nigdy wcześniej w wyścigach 
kolarskich organizowanych w naszym po-
wiecie nie stawiła się taka liczba dzieci  
i młodzieży!  Poza aktywnością „kolar-
skiego tygla” jakim stał się w ostatnich 
latach Mińsk Mazowiecki ze swoim klubem 
V-MAX, rowerowy wirus zwany „cyklozą” 
opanował już sąsiednie gminy powiatu 
mińskiego.  Teraz  można tylko zacierać 
ręce i spokojnie patrzeć w przyszłość. 
 Ostatnim wyścigiem w ramach 
Mistrzostw Powiatu Mińskiego była rywa-
lizacja 15-18-latków na dystansie pięciu 

okrążeń. Publiczność  jakby ucichła i spo-
ważniała. W okolicy startu pojawiło się 
więcej kibiców, fotoreporterzy zaczęli 
nerwową bieganinę a głos komentują-
cego Tomasza Jarońskiego nabrał zupeł-
nie innej barwy. Śmietanka „młodego 
V-MAX-u” oraz ich rywale ustawiła się na 
linii startu. Michał Dąbrowski, Dominik 
Jarosz, Adam Borkowski, Radek Soszyń-
ski,  Dominik Jastrzębski i Karol Pałdyna 
- chłopcy z mińskiego Klubu Kolarskiego 
V-MAX wyraźnie podenerwowani, pre-
sja  kibiców, oczekiwania fanów zrobiły 
swoje. Niestety atut „własnego boiska” 
wcale nie wszystkim pomaga.  Jak wcze-
śniej mówiono to miał być ich sportowy 
debiut i spełnienie jesiennych deklaracji 
trenera Jacka Tomkiewicza. Początek był 
dość spokojny i cała stawka trzymała się 
razem. Wzajemny respekt, niepewność 
i wyczuwalne napięcie. Już na trzeciej 
rundzie na solowy atak zdecydował się 
Michał Dąbrowski (V-MAX). Peleton wyda-
wał się nie dawać szans uciekinierowi i nie 
reagował. Michał na ostatnim okrążeniu 
wypracował kilkanaście sekund przewagi 
nad zasadniczą grupą i wtedy stało się coś 
niesamowitego! Z peletonu odskoczyło 
dwóch kolejnych kolarzy V-MAX-u – Domi-
nik Jastrzębski i Adam Borkowski. Na pół 
okrążenia przed metą po solowej uciecz-
ce nie było już śladu, a trójka mińszczan  
w granatowo limonowych koszulkach 
samotnie zmierzała do mety. Wszyst-
ko było już jasne. Końcową kreskę  
z „V-MAXymalną” prędkością mijali ko-
lejno Adam, Dominik i Michał. Czy można 
sobie wymarzyć lepszy debiut ? 
 Na koniec kolarskiego świę-
ta publiczność zobaczyła jeszcze dwa 
ostatnie wyścigi. Najpierw do walki sta-
nęli zawodnicy w wieku 18-50 lat, a po 
nich odbył się wyścig w kategorii 50+.  
W pierwszym z tych wyścigów wśród bar-
dzo silnej obsady obecnych było kilku ko-
larzy z Klubu V-MAX.  

„V MAX nabiera prędkości” 
Kolarski Memoriał Romana Siemińskiego
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 Znawcy kolarstwa doskonale 
wiedzą jak surowy jest regulamin kryte-
riów ulicznych. Zawodnicy zdublowani 
lub odpadający od zasadnicze grupy są 
dyskwalifikowani. Wniosek jest prosty 
– tu po prostu trzeba stale kontrolować 
rozwój wydarzeń i reagować na to co 
się dzieje w czołówce. Niestety, podob-
nie jak w wyścigu zawodowców i tu też 
nie obyło się bez upadków.  W końcowej 
rozgrywce na trasie została już mocno 
okrojona przez sędziów grupa  z trze-
ma zawodnikami z V-MAX-u tj. Adamem 
Borkowskim, Dominikiem Jastrzębskim  
i Jackiem Tomkiewiczem. W grze pozo-
stali również Bartek Ferlin (SMTC-Stara 
Miłosna) i Łukasz Danielak (BSA PRO-TO-
UR) z Halinowa.  Jednak tego dnia naj-
silniejsi okazali się utytułowani goście – 
Roger Głowacki (GKK OPTY Mazowsze) był 
poza zasięgiem rywali. Drugie i trzecie 
miejsca przypadły kolarzom z Warszawy 
– Piotrowi Kiebleszowi i Szymonowi Ko-
towskiemu (obaj KK Żoliber-Warszawa). 
W ostatnim wyścigu wieczoru - kategoria 
50+, ciągle bezkonkurencyjny - były pol-
ski olimpijczyk - Lechosław Michalak (GKK 
Opty Grodzisk Mazowiecki),  na finiszu nie 
dał szans rywalom pokazując nieustającą 
mistrzowską klasę.
 We wszystkich wyścigach roze-
granych tego dnia w Mińsku Mazowieckim 
wzięło udział łącznie ok. 150 kolarzy. Naj-
młodszy z nich to 6-letni Wojtuś Pronie-
wicz z Mińska Mazowieckiego, a najstar-
szy 67-letni Zbigniew Potylicki ze Starej 
Miłosnej.
 Fundatorami nagród dla zawod-
ników byli Burmistrz Miasta Mińsk Mazo-
wiecki - Marcin Jakubowski, który objął 
patronat honorowy nad imprezą,  Starosta 
Powiatu Mińskiego - Antoni Jan Tarczyński 
oraz liczni sponsorzy. 
 Jak powiedział po zakończonej 
imprezie trener V-MAX-u i animator kolar-
stwa w powiecie mińskim Jacek Tomkie-
wicz – „..plan wykonany... impreza mogła 
się podobać. Cała masa dzieciaków z oko-
licznych miejscowości, liczna widownia,  
a poza tym  świetne nazwiska z zawodo-
wego peletonu no i … nasz V-MAX!”
 Szczegółowe wyniki wszystkich 
rozegranych wyścigów, galerie zdjęć moż-
na zobaczyć na stronie Kolarskiego Klubu 
V-MAX Mińsk Mazowiecki: www.vmaxkola-
rze.pl Niebawem będzie tam też dostęp-
ny materiał filmowy z wydarzenia.
 Mińscy kolarze nie zwalniają 
tempa... Już niebawem - 13 maja 2012 
- w pobliskim Chmielewie, na znanej 
szosowcom rundzie Barcząca-Chmielew-
Zakole Stare-Marianka  znów wielkie ści-
ganie !!! Tym razem to klasyczny wyścig 
szosowy dla pełnoletnich zawodników  
z cyklu Super Prestige organizowany 
wspólnie z Żyrardowskim Towarzystwem 
Cyklistów. Szczegóły – również na stronie 
klubu V-MAX. Zapraszamy.

Jacek Tomkiewicz
Fot. z arch. UM 

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:  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: 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

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

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

fax: (25) 758 40 25

boi@umminskmaz.pl, 
sekretariat@umminskmaz.pl

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

Godziny pracy Urzędu Miasta: 
w poniedziałki, wtorki i czwartki 

w godz. od 8.00 do 16.00, 
w środy w godz. od 8.00 do 17.00 
w piątki w godz. od 8.00 do 15.00 

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

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

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

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

w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową.

URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
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KALENDARZ IMPREZ

MAJ/CZERWIEC 2012

MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ

9.05 - 10.06.2012
Wystawę grafik Ireny Snarskiej 
p.t. „Mój Lwów” 

19.05.2012
Noc Muzeów w Mińsku Mazowieckim

Muzeum Ziemi Mińskiej 
ul. S.Okrzei 16,
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 759 67 15, 758 00 95,
tel. 0 500 186 482
e-mail: muzeum-minskmaz@wp.pl, 
celej-minsk@wp.pl
www.muzeum-minskmaz.home.pl

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

8-14.05.2012
Oddział dla Dzieci, ul. Piłsudskiego 1a, 
Tydzień Bibliotek pod hasłem „Biblioteka 
ciągle w grze” ...

15.05.2012
godz. 18.30 w cyklu „Muzowe Spotka-
nia” spotkanie z  Katarzyną Kaczorowską, 
autorką książki „80 milionów”. Gościem 
specjalnym będzie Józef Pinior, uczestnik 
słynnej akcji.

24.05.2012
godz. 18.30 -  Zamach terrorystyczny na 
meczu Polska-Niemcy?  Na chwilę przed 
EURO czyli spotkanie z Marcinem Ciszew-
skim, autorem książki „Upał”.

2.06.2012
Teatrzyk „Jaś” przedstawia: „Zielona 
karuzela”.  Przedstawienie dla dzieci. 
Wstęp wolny. Godz. 12.30

5.06.2012 
w cyklu „Biblioteka Podróży”  „Boa noite, 
Lisboa!” - spotkanie z Januszem Andra-
szem, autorem przewodnika po Lizbonie  
i portalu Luzomania oraz portugalskim 
pieśniarzem Joao de Sousa. Godz. 18.30
  

MIEJSKI DOM KULTURY

11.05.2012
Konkurs Recytatorski im. Kornela Maku-
zyńskiego 
- eliminacje powiatowe godz. 9.00

12.05.2012
BAJKOLANDIA
Przygody Małpki Malwinki - spektakl dla 
dzieci w wykonaniu Teatru Kuffer
godz. 10.30, 12.30

12.05.2012
50-LECIE TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ  
MIŃSKA MAZOWIECKIEGO

17.05.2012
Podsumowanie projektu „NIEPEŁNO-
SPRAWNI PEŁNOPRAWNI OBYWATELE”, 
godz. 17.00

20.05.2012
Koncert mińskiego BIG-BANDU, 
godz. 18.00

22.05.2012
Wernisaż wystawy Piotra Jaworskiego, 
godz. 19.00

25-27.05.2012
FESTIWAL 4 M

MIEJSKI OŚRODEK SPORTU I REKREACJI

12.05.2012
Turniej tenisa ziemnego dla dzieci, godz. 
9.00, Boiska Wielofunkcyjne,ul. Wyszyń-
skiego 56

12-13.05.2012 
I Turniej tenisa ziemnego dla kobiet, 
godz. 9.00, Korty Tenisowe MOSiR,  
ul. Wyszyńskiego 30a

13.05.2012
MAJÓWKA NA PIASKU – turniej siatkówki 
plażowej, godz. 9.30, Stadion Miejski MO-
SiR, ul. Sportowa 1

14 i 16.05.2012
Zawody Pływackie dla Szkół Gimnazjal-
nych o Puchar Przechodni Dyrektora  
MOSiR, godz.10.00, Aquapark Miejski,  
ul. Wyszyńskiego 56

26.05.2012
Grand Prix Mińska Mazowieckiego w pły-
waniu, godz. 14.00, Aquapark Miejski,  
ul. Wyszyńskiego 56

19-20, 26-27.05.2012
Turniej w tenisie ziemnym o Puchar 
MMTT- II Turniej Grand Prix, godz. 9.00, 
Korty tenisowe, ul. Wyszyńskiego 30a

27.05.2012
Ogólnopolski Bieg Uliczny XVII „Mazo-
wiecka Piętnastka”, godz. 12.00
Biegi dziecięce i młodzieżowe przeprowa-
dzane w ramach XVII „Mazowieckiej Pięt-
nastki”, godz. 10.00, Plac przed Miejskim 
Domem Kultury, ul. Warszawska 173

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


