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Burmistrz Miasta  
Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.

	 Na	 ostatniej	 sesji	 Rady	 Miasta	 przyjęty	 zo-
stał,	 bez	 poprawek,	 zaproponowany	 przeze	
mnie	 budżet	 na	 2014	 rok.	 Jest	 to	 budżet,	 po-
przez	 który	 kontynuujemy	 budowanie	 toż-
samości	 lokalnej	 Mińska	 Mazowieckiego,		
a	więc	wizji	„miasta	z	kulturą”,	miasta	dbającego	
o	sport	i	oświatę,	miasta	z	którym	warto	się	utoż-
samiać.	
	 Przez	 ostatnie	 trzy	 lata	 zmieniliśmy	 znacząco	
przestrzeń	 miejską.	 Budowaliśmy	 nowe	 place,	
skwery,	parkingi	czy	tak	potrzebną	wszystkim	in-
frastrukturę	drogową.	Powstały	Plac	Stary	Rynek,	
Plac	Dworcowy,	plac	przed	pałacem	oraz	plac	zabaw		

w	parku,	odmieniliśmy	miejskie	targowisko,	wybudowaliśmy	kilkaset	no-
wych	miejsc	parkingowych,	kilkanaście	kilometrów	dróg	miejskich	i	chod-
ników.	Powstały	nowe	hale	sportowe	i	boiska.	W	2014	utrzymujemy	ten	
kierunek.	
	 W	budżecie	znajdziemy	nie	tylko	duże	inwestycje	drogowe:	kom-
pleks	 ulic	 Królewiecka,	 Piasta,	 Ziemowita	 oraz	 długo	 przygotowywana	
budowa	ulicy	Grzeszaka.	Znajdziemy	też	w	budżecie,	poważne	inwesty-
cje	oświatowe	–	rozpoczęcie	budowy	hali	sportowej	przy	Gimnazjum	nr	2	
oraz	projekty	infrastruktury	sportowej	–	boiska	przy	ul.	Budowlanej.	Bu-
dżet	utrzymuje	wysokie	nakłady	na	kulturę	i	sport.	Planujemy	inwestycje		
w	zieleń	miejską,	w	tym	rekordową	liczbę	nowych	nasadzeń.		
	 Taki	 kierunek	 rozwoju	 miasta	 sprawia,	 że	 zrywamy	 z	 określa-
niem	nas	mianem	sypialni	stolicy	na	rzecz	miasta	z	własną	tożsamością,		
do	którego	warto	się	sprowadzić.	

Podczas	XXXVII	sesji	Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	w	dniu	16	grud-
nia	radni,	urzędnicy	i	pozostali	goście	zostali	poproszeni	przez	Bur-
mistrza	Miasta	Marcina	Jakubowskiego	o	wspólne	zdjęcie	z	flagami	
Ukrainy,	Unii	Europejskiej	i	Mińska	Mazowieckiego.	Wszystkie	trzy	
mają	 te	 same	kolory,	niebiesko	żółte.	Takie	zdjęcie	poparcia	zo-
stanie	 wysłane	 do	 naszego	miasta	 partnerskiego	 -	 Borodianki	 na	
Ukrainie.	Zamieścimy	je	też	w	serwisach	internetowych	jako	gest	
poparcia	dla	europejskich	aspiracji	Ukrainy.	(red.)

Poparcie	dla	Ukrainy
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Odnowiona	strona	internetowa	miasta

K U P O N	
UPOMINKOWY	
NA	 KALENDARZ
M I A S T A
Pierwsze	50	osób,	które	w	dniach	
23-27	grudnia	w	godzinach	pracy	
Urzędu	zgłoszą	się	do	Sekretaria-
tu	(p.	109)	i	przyniosą	kupon	upo-
minkowy	z	numeru	X/224	Gazety	
Samorządowej	MIM,	otrzymają	od	
Burmistrza	Marcina	 Jakubowskie-
go	 upominek	 –	 kalendarz	miejski	
na	2014	rok.	

Z początkiem grudnia w no-
wej odsłonie ruszył serwis 
informacyjny Miasta Mińsk 
Mazowiecki – strona interne-
towa www.minsk-maz.pl. Za 
stronę graficzną odpowiadali 
pracownicy firmy Extranet 
Sp. z o.o., z którą współpra-
ca w tej dziedzinie układa się 
pomyślnie od wielu lat. 

	 Z	nowości	 na	 stronie	
można	dostrzec:
-	3	wersje	w	zależności	od	pory	
dnia	–	poranek,	dzień,	noc
-	przejrzyste	kalendarium	im-
prez
-	wysuwane	menu	szczegółowe	
-	rotator	zdjęć	w	topie	strony	
z	 możliwością	 dowolnej	 ich	
wymiany
-	wersję	dla	osób	słabowidzą-
cych	–	tzw.	kontrast
-	podział	aktualności	na	informacje	o	cha-
rakterze:	zapowiedzi,	relacje,	ogłoszenia
-	rotator	najważniejszych	dla	Miasta	wy-
darzeń	 tzw.	 akordeon,	 w	 którym	można	
umieścić	5	informacji	o	różnym	charakte-
rze	wraz	z	grafiką
-	 newsletter	 dla	 tych,	 którzy	 podając	
swój	adres	e-mail	wyrazili	chęć	otrzymy-
wania	informacji	drogą	elektroniczną.
	 Ponadto	 informacje	 na	 stronie	
bez	trudu	znajdą	mieszkańcy,	inwestorzy,	
przedsiębiorcy,	gdyż	zostały	one	specjal-
nie	 przygotowane	 dla	 tych	 grup	 odbior-
ców.
	 Na	 pierwszy	 plan	 nowej	 strony	
wysunięto	 tematykę	 związaną	 z	 planem	

Zapraszamy	na	www.minsk-maz.pl

zagospodarowania	 przestrzennego	 oraz	
ewidencję	 zabytków	Miasta	Mińsk	Mazo-
wiecki.		
	 W	 każdej	 chwili	 osoby	 za-
interesowane	 mogą	 pobrać	 naj-
ważniejsze	 dokumenty	 wytwarzane		
w	 Urzędzie	 Miasta,	 na	 których	 opiera	
się	 funkcjonowanie	 samorządu	 -	 pla-
ny,	 programy,	 strategie,	 w	 tym	 budżet	
miasta	wraz	 ze	 zmianami,	 a	 także	 for-
mularze	 powszechnie	 obowiązujące		
w	magistracie.

	 Zostawiliśmy	również	archiwal-
ną	stronę	miasta,	która	może	być	źródłem	
wiedzy	dla	wielu	osób	oraz	stanowić	swe-
go	 rodzaju	 historię	 wydarzeń	 zapisaną		
w	postaci	elektronicznej.
	 Zapraszamy	do	korzystania	z	no-
wego	 serwisu,	w	 którym	zamieszczamy	
aktualne	informacje	i	na	bieżąco	powia-
damiamy	mieszkańców,	 o	 tym,	 co	 było		
i	będzie	się	działo	w	Mińsku	Mazowiec-
kim.		(red.)
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4 grudnia b.r. w Sali Kameralnej Miej-
skiego Domu Kultury, Burmistrz Marcin 
Jakubowski wręczył nagrody laureatom 
Konkurs na Bożonarodzeniową Kartkę 
Świąteczną 2013.

Komisja	konkursowa	przyznała	jedną	na-
grodę	główną,	po	trzy	nagrody	z	miejsca-
mi:	1,	2	i	3	w	dwóch	kategoriach	wieko-
wych	(I-III	i	IV-VI)	oraz	po	pięć	wyróżnień	
w	każdej	kategorii.

Nagrodą	 za	 wykonanie	 najpiękniejszej	
pracy,	 jest	wydanie	 jej	w	 formie	 kartki	
świątecznej	Miasta	Mińsk	Mazowiecki.

NAGRODA GŁÓWNA:
Łucja Czyż – klasa VI c, Szkoła Podsta-
wowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza

KATEGORIA	I-III:
I	miejsce:	Zuzanna	Wtulich	–	klasa	III	e,	
Publiczna	Salezjańska	Szkoła	Podstawo-
wa

II	 miejsce:	 Julia	 Olejnik	 –	 klasa	 II	 d,		
Szkoła	 Podstawowa	 Nr	 5	 im.	 Józefa		
Wybickiego

III	miejsce:	Miłosz	Giedziński	–	klasa	II	b,	
Zespół	Szkół	Miejskich	Nr	2

Wyróżnienia:
Weronika	 Królak,	 kl.	 II	 a,	 Zespół	 Szkół	
Miejskich	Nr	2
Klaudia	Tomporowska	–	klasa	III	e,	Szkoła	
Podstawowa	Nr	2	im.	Dąbrówki

Wyróżnienia:
Amelia	Rozwadowska	–	klasa	V	c,	Szkoła	
Podstawowa	Nr	6	im	Henryka	Sienkiewi-
cza
Filip	Cudny	–	klasa	V	c,	Zespół	Szkół	Miej-
skich	Nr	1
Katarzyna	Baranowska	 –	 klasa	V,	Zespół	
Szkół	Salezjańskich
Adrian	 Ciechański	 –	 klasa	 VI	 h,	 Szkoła	
Podstawowa	Nr	2,	im.	Dąbrówki
Alicja	Rojek	–	klasa	VI	c,	Szkoła	Podsta-
wowa	Nr	6,	im.	Henryka	Sienkiewicza

(red.)

Konkurs	na	Bożonarodzeniową	Kartkę	Świąteczną	2013	
rozstrzygnięty

Julia	Tabała	–	klasa	I	a,	Zespół	Szkół	Miej-
skich	Nr	2
Maja	Szcześniak	–	klasa	III,	Zespół	Szkół	
Salezjańskich
Martyna	Świeczak	–	klasa	I	d,	Szkoła	Pod-
stawowa	Nr	5	im.	Józefa	Wybickiego

KATEGORIA	IV-VI:
I	miejsce:	Justyna	Zawadka	–	klasa	VI	a,	
Szkoła	Podstawowa	Nr	2	im.	Dąbrówki

II	miejsce:	Julia	Szklanko	–	klasa	VI	c,	Ze-
spół	Szkół	Miejskich	Nr	1

III	miejsce:	Szymon	Komuda	–	klasa	VI	b,	
Zespół	Szkół	Miejskich	Nr	1

fot. arch. UM MM
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W dniu 10 grudnia w Miejskim Domu Kultury miała miejsce wysta-
wa prac plastycznych słuchaczy Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku. Prace można było zakupić, a dochód z ich sprzedaży bę-
dzie przekazany na rzecz Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.	
(red.)

W środę 11 grudnia w auli Zespołu Szkół 
Miejskich nr 2 w Mińsku Mazowieckim 
przy ulicy Siennickiej 17 miało miejsce 
zakończenie trzeciej edycji kursu sa-
moobrony dla kobiet pod nazwą „Bez-
pieczna i aktywna kobieta”, którego or-
ganizatorem był Miński Klub Sportowy 
TAEKWON-DO. Trzymiesięczne, bezpłat-
ne zajęcia dla mińszczanek realizowa-
ne były w ramach zadania publicznego 
„Porządek i bezpieczeństwo publiczne” 
współfinansowanego przez Miasto Mińsk 
Mazowiecki, przy poparciu policjantów 
z Komendy Powiatowej Policji.

Z	kursantkami	spotkali	się	prezes	Mińskie-
go	 Klubu	 Sportowego	TAEKWON-DO	Mar-
ta	 Łuniewska,	 prowadzący	 zajęcia	 prak-
tyczne	z	paniami	trener	Jacek	Łuniewski	
(VI	 DAN)	 oraz	Damian	 Iwaniuk	 (III	 DAN),	
a	także	nadkomisarz	Piotr	Wojda	i	podko-
misarz	Daniel	Niezdropa,	którzy	byli	rów-
nież	wykładowcami	na	kursie.

Wystawa	prac	plastycznych	MUTW

Marta	Łuniewska	podziękowała	w	imieniu	
organizatorów	za	trzymiesięczne	wspólne	
spotkania	i	zachęcała	kursantki	do	dalsze-
go	kontynuowania	aktywnego	trybu	życia,	
poprzez	 uprawianie	 różnorodnych	 spor-
tów.	 Przedstawiciele	 policji	 gratulując	
kursantkom	 zakończenia	 kursu	 potwier-
dzili	gotowość	dalszej	pomocy	przy	okazji	
kolejnych	 tego	 typów	projektów.	Na	 za-
kończenie	 uroczystości	 panie	 otrzymały	
efektowne	certyfikaty	ukończenia	kursu.

Zakończony	 kurs	 obejmował	 zajęcia		
z	 psychologii,	 prawa	 i	 ratownictwa	 me-
dycznego	oraz	praktyczną	naukę	skutecz-
nych	metod	samoobrony	przeznaczonych	
dla	każdej	kobiety,	niezależnie	od	warun-
ków	fizycznych.	Celem	kursu	było	zwięk-
szenie	 poczucia	 bezpieczeństwa	 kobiet,	
wskazanie	 wzorców	 postępowania	 w	 sy-
tuacji	 zagrożenia	 zdrowia	 i	 życia,	 prze-
kazanie	 praktycznej	wiedzy,	 która	może	
okazać	 się	 przydatna	 w	 sytuacjach	 nie-

bezpiecznych	oraz	zachęcenie	do	aktyw-
nego	trybu	życia.	

W	 podsumowaniu	 trener	 Łuniewski	
stwierdził:	„Pomimo,	że	zakończony	wła-
śnie	 kurs	 to	 już	 jego	 trzecia	 edycja	 to	
było	to	kolejne	bardzo	ciekawe	doświad-
czenie	 dla	 nas.	 Za	 każdym	 razem	 uczy-
my	 się	 razem	 czegoś	 nowego.	Myślę,	 że		
panie	także	skorzystały	na	uczestnictwie	
w	 kursie.	 Mam	 jednak	 nadzieję,	 że	 nie	
będą	miały	okazji	sprawdzać	w	praktyce	
nabytej	 wiedzy	 i	 umiejętności.	 Oprócz	
zajęć	 z	 instruktorami	 samoobrony	 ukie-
runkowanymi	 na	 praktyczne	 techniki	
obrony	 przed	 przeciwnikiem	 oraz	 zajęć	
z	policjantami,	ratownikiem	medycznymi	
oraz	 psychologiem	 gdzie	 nabywały	 wie-
dzę	 teoretyczną,	 kursantki	 miały	 także	
zajęcia	fitness.	Myślę,	że	ta	forma	zajęć	
zachęciła	panie	do	uprawiania	sportu”.	

Igor Koczyrkiewicz 
fot. arch. MKS TAEKWON-DO

fot. arch. UM MM

Zakończenie	III	edycji	kursu	samoobrony	dla	kobiet
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W Centrum Szkolenia Żandarmerii Woj-
skowej w Mińsku Mazowieckim zakoń-
czyła się druga edycja kursu dla kandy-
datów na podoficerów.

20	maja	2013	roku	w	Centrum	Szkolenia	
Żandarmerii	Wojskowej,	przy	współpracy	
poznańskiej	 szkoły	 podoficerskiej,	 roz-
począł	 się	 kurs	 specjalistyczny	 dla	 kan-
dydatów	na	podoficerów.	Na	kurs	zostali	
skierowani	 doświadczeni	 szeregowi	 za-
wodowi,	którzy	pomyślnie	zdali	egzaminy	
kwalifikacyjne.	6	grudnia	br.	kurs	dobiegł	
końca.	Świadectwa	i	dyplomy	ukończenia	
szkoły	podoficerskiej	odebrało	czterdzie-
stu	 siedmiu	 żołnierzy	 Żandarmerii	 Woj-
skowej	 oraz	 Dowództwa	Garnizonu	War-
szawa.

Przez	 sześć	miesięcy	 kandydaci	 na	 pod-
oficerów	zdobywali	wiedzę	i	umiejętności		
w	 zakresie	 pozwalającym	 na	 obję-
cie	 pierwszych	 stanowisk	 służbowych		
w	korpusie	podoficerów.	Celem	kształce-
nia	 było	 zdobycie	 podstawowej	 wiedzy		
i	 umiejętności	w	zakresie	pozwalającym	
na	 funkcjonowanie	w	 jednostce	wojsko-
wej	 na	 stanowisku	 podoficerskim	w	wa-
runkach	pokoju,	kryzysu	i	wojny,	nabycie	
odpowiedniej	 odporności	 psychicznej	
i	 sprawności	 fizycznej	 warunkujących	
wykonanie	 zadań	 w	 warunkach	 stresu,	
wzmożonego	ryzyka	i	wysiłku	fizycznego.

W	uroczystość	wzięli	udział	m.in.	kontr-
admirał	 Marek	 Kurzyk,	 zastępca	 szefa	
Zarządu	Szkolenia	P7	Sztabu	Generalnego	
Wojska	Polskiego,	reprezentujący	Komen-
danta	Głównego	ŻW	płk	Andrzej	Iseman,	
szef	 szkolenia	 KGŻW,	 a	 także	 dowódcy		
i	komendanci	jednostek	wojskowych	i	Po-
licji,	 przedstawiciele	 władz	 administra-
cyjnych	 i	 samorządowych	 Mińska	 Mazo-
wieckiego.

Wręczenia	 świadectw	 i	 dyplomów	 ukoń-
czenia	 szkoły	 podoficerskiej	 dokonał	
kontradmirał	Marek	Kurzyk	w	asyście	płk.	
Andrzeja	Isemana	oraz	płk.	Piotra	Płonki.

Za	 uzyskanie	 najlepszych	 wyników		
w	 szkoleniu	 wyróżnienie	 otrzymali:	
prymus	 szkoły	 podoficerskiej	 st.	 szer.		
Michał	Krajewski	z	Oddziału	Specjalnego	
w	Warszawie	(średnia	4,88),	st.	szer.	Artur		
Bęben	z	Oddziału	Żandarmerii	Wojskowej	
w	Krakowie	(średnia	4,84),	st.	szer.	Prze-
mysław	Dąbrowski	z	Oddziału	Specjalne-
go	Żandarmerii	Wojskowej	w	Mińsku	Ma-
zowieckim	(średnia	4,69).

Komendant	Centrum	Szkolenia	Żandarme-
rii	Wojskowej	w	Mińsku	Mazowieckim	płk	
Piotr	 Płonka	 pogratulował	 absolwentom	
zdobytych	 doświadczeń	 i	 odniesionych	
triumfów.	 W	 przemówieniu	 podkreślił	
znaczenie	 wkładu	 wniesionego	 zarówno	
przez	 kandydatów	 na	 podoficerów,	 jak		
:i	wykładowców	w	proces	szkolenia	–	Każ-
dego	 dnia	 pokazywaliście,	 że	 potraficie	
sprostać	 stawianym	Wam	oczekiwaniom,	
wykładowcy	 zaś	 dzielili	 się	 z	Wami	wie-
dzą	 i	 praktyką.	 Chcieli	 przekazać	 Wam	
jak	 najwięcej	 tajników	 wiedzy	 specja-
listycznej.	 Różnorodność	 omawianych	
problemów	pozwoliła	poznać	zagadnienia	
z	 wielu	 obszarów	 –	 powiedział	 płk	 Piotr	
Płonka.

Wśród	 podoficerów	 Centrum	 Szkolenia	
Żandarmerii	Wojskowej	mianowanych	na	
kolejny	 stopień	 wojskowy	 znaleźli	 się:		
mł.	chor.	Sebastian	Sudoł	mianowany	na	

Zakończenie	kursu	podoficerskiego
stopień	chorążego,	pełni	służbę	wojskową	
od	19	lat,	od	2008	roku	służy	w	Centrum	
Szkolenia	 Żandarmerii	 Wojskowej;	 st.	
sierż.	Tomasz	Korzeniowski	mianowany	na	
stopień	młodszego	chorążego,	pełni	służ-
bę	wojskową	od	12	lat,	od	2010	roku	służy	
w	 Centrum	 Szkolenia	 Żandarmerii	 Woj-
skowej;	sierż.	Mariusz	Nadstawny	miano-
wany	na	stopień	starszego	sierżanta,	ełni	
służbę	wojskową	od	12	lat,	od	2010	roku	
służy	 w	 Centrum	 Szkolenia	 Żandarmerii	
Wojskowej;	 plut.	 Grzegorz	 Skuratowicz	
mianowany	 na	 stopień	 sierżanta,	 pełni	
służbę	wojskową	od	10	lat,	od	2010	roku	
służy	 w	 Centrum	 Szkolenia	 Żandarmerii	
Wojskowej;	 st.	 kpr.	 Radosław	Wilczyński	
mianowany	na	stopień	plutonowego,	peł-
ni	służbę	wojskową	od	8	lat,	od	2007	roku	
służy	 w	 Centrum	 Szkolenia	 Żandarmerii	
Wojskowej.

Uroczystość	była	także	okazją	do	wręcze-
nia	aktów	mianowania	na	kolejny	stopień	
wojskowy	żołnierzom	rezerwy.	Na	stopień	
pułkownika	mianowany	został	ppłk	Stani-
sław	Korzeniowski.	Pułkownik	Korzeniow-
ski	pełnił	służbę	wojskową	od	1969	roku.	
Od	 1983	 do	 2007	 roku	był	 nauczycielem	
akademickim	 na	 Akademii	 Sztabu	 Ge-
neralnego,	 w	 tym	 roku	 zakończył	 także	
służbę	wojskową.	Od	2009	roku	jest	wy-
kładowcą	Centrum	Szkolenia	Żandarmerii	
Wojskowej.

Na	 stopień	 podpułkownika	 mianowany	
został	 mjr	 Grzegorz	 Pudłowski.	 Podpuł-
kownik	Pudłowski	pełnił	służbę	wojskową	
w	latach	1971-2003.	Od	1977	roku	zwią-
zany	 z	 Mińskiem	Mazowieckim.	 Od	 2010	
roku	jest	starszym	specjalistą	w	Centrum	
Szkolenia	Żandarmerii	Wojskowej.

Na	 stopień	 st.	 chor.	 sztab.	 mianowany	
został	Henryk	Mroczek,	który	służbę	woj-
skową	pełnił	od	1949	do	1983	roku.	Przez	
wiele	 lat	służby	wojskowej	związany	był	
z	Mińskiem	Mazowieckim.Uroczystość	za-
kończyła	defilada	pododdziałów.

Tekst: Katarzyna Mrozkowiak
Zdjęcia: por. Bartosz Klepczyński
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Dnia 10 listopada b.r. w Warszawie od-
było się podsumowanie ogólnopolskiego 
konkursu „Pamięć nieustająca” organi-

Hahaha! Oj, przepraszam...

Pamięć	nieustająca
zowanego przez 
Fundację Ostoja 
przy Wiśle. 

	 Konkurs	 miał	
charakter	 histo-
ryczno-literacki.	
Była	 to	 pierwsza	
edycja	 konkursu	
odnoszącego	się	do	
historii	 Placu	 Pił-
sudskiego	 (Saskie-
go,	 Zwycięstwa)		
w	Warszawie.															
	 Patronat	 nad	
konkursem	 ob-
jął	 Prezydent	 RP	
Bronisław	 Komo-
rowski,	 a	 prze-

wodniczącym	 jury	 został	 sekretarz	 Rady	
Ochrony	 Pamięci	 Walki	 i	 Męczeństwa	 dr	

hab.	Andrzej	Krzysztof	Kunert.																															
	 Laureatkami	 konkursu	 zostały	
uczennice	Gimnazjum	Miejskiego	Nr	2	im.	
Jana	Pawła	II	w	Mińsku	Mazowieckim	oraz	
samo	gimnazjum.	Angelika	Przyborowska	
(absolwentka)	 otrzymała	 jedną	 z	 głów-
nych,	 równorzędnych	 nagród,	 zaś	 prace	
Natalii	 Sułek	 i	Klaudii	 Krasnej	wyróżnie-
nia	i	laur	finalisty.	Gimnazjum	Miejskie	nr	
2	 im.	Jana	Pawła	 II	otrzymało	wyróżnie-
nie	za	liczbę	nadesłanych	prac	(13)	i	ich	
poziom.	Zespół	 gimnazjalistów	pracował	
pod	opieką	nauczyciela	historii	–	Lilli	Kłos.	
Laureaci	oraz	samo	gimnazjum	otrzymali	
atrakcyjne	 nagrody.	 Jednym	 z	 fundato-
rów	nagród	było	Miasto	Mińsk	Mazowiec-
ki.	 Otrzymane	 nagrody	 i	 wyróżnienia	 są	
tym	bardziej	cenne,	że	w	konkursie	brało	
udział	 blisko	 2	 tys.	 (1989)	 uczestników		
i	252	szkoły.

GM Nr2, fot. arch. szkoły

nowej	 sali	 dydaktycznej,	 która	 zosta-
ła	 wygospodarowana	 z	 wcześniejszych	
pomieszczeń	 gospodarczych.	 Dzięki	 tej	
inwestycji	 placówka	 w	 tym	 roku	 mogła	
zaoferować	swe	usługi	 	dodatkowo	dwa-
dzieściorgu	dzieci	i	otworzyć	kolejny	od-
dział	 integracyjny-	 tym	 razem	 dla	 czte-

Dnia 29 października 2013 roku  Przed-
szkole Miejskie z Oddziałem Specjal-
nym i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 
w Mińsku Mazowieckim obchodziło 10 
rocznicę nadania placówce imienia Pani 
Urszuli Smoczyńskiej. 

 Z	 tej	okazji	 	 odwiedził	 nas	Pan	
Burmistrz	 Marcin	 Jakubowski,	 przedsta-
wiciele	Rady	Miasta-	pani		Wanda	Rombel	
i	 Jerzy	 Gryz	 ,	 pani	Anna	 Wojtczyk	 oraz	
dyrektorzy	 miejskich	 placówek	 oświa-
towych.	 Na	 tej	 uroczystości	 nie	 mogło	
zabraknąć	znanej		z	programu	telewizyj-
nego	,,TIK	–TAK”,	uhonorowanej	tytułem	
,,Kawaler	Orderu	Uśmiechu”	propagator-
ki	 zajęć	 muzyczno-	 ruchowych	 według	
idei	Carla	Orffa,	zaprzyjaźnionej	z	przed-
szkolem	Pani	Uli.	Dzieci	pod	opieką	pań	
:	Agnieszki	Marcinkowskiej	 i	Teresy	Woj-
ciechowskiej	 zaprezentowały	 	muzyczny	
rozkład	dnia		przedszkolaka	angażując	do	
wspólnego	 muzykowania	 wszystkich	 za-
proszonych	gości.
	 Powodem	 do	 wspólnego	 świę-
towania	tego	dnia	było	również	otwarcie	

rolatków.	Pan	Burmistrz		w	towarzystwie	
Pani	Uli	dokonał	uroczystego	otwarcia	no-
wej	sali	,	a	dzieci	-chwilę	wcześniej	paso-
wane	na	przedszkolaka	odwzajemniły	się	
występem	artystycznym	i	uśmiechami.

Dyrekcja PM Nr4, fot. arch przedszkola

27 listopada w MBP odbyło się „British 
Comedy Night”, czyli wieczorne spo-
tkanie z brytyjskim humorem w jedynie 
słusznym, prawdziwie brytyjskim wyko-
naniu.	
	 W	 ramach	 wydarzenia	 zorgani-
zowanego	 przez	 Fundację	 Rozwoju	 Mię-
dzykulturowego	 EBU	 mińszczanie	 mieli	
okazję	gościć	Seana	z	Anglii	(zawodowe-
go	komika)	oraz	jego	kolegę	-	Marty’ego		
z	 Iralndii	 Północnej.	 Gentlemani	 wspól-
nymi	 siłami	 rozbawiali	publiczność,	uka-

zując	różne	oblicza	poczucia	humoru	na-
szych	przyjaciół	z	Wysp.	Spotkanie	odbyło	
się	w	języku	angielskim,	jednak	nie	sta-
nowiło	to	żadnego	problemu	-	mińszcza-
nie	 czynnie	 uczestniczyli	 w	wydarzeniu,	
samodzielnie	 występując	 na	 scenie.	 Nie	
brakowało	 absurdalnych	 żartów,	 świet-
nych	skeczy,	głów	obitych	metalową	tacą.	
Sean	 i	 Marty	 dowiedli,	 że	 siła	 śmiechu	
potrafi	 przezwyciężyć	 nawet	 największe	
bariery	językowe,	więc	kto	nie	był...	ten	
trąba!

oprac. K. Cz., Fundacja EBU

British	Comedy	Night

Uroczysty	dzień	z	kalendarza	Przedszkola	Miejskiego	Nr	4
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6 grudnia  Marcin Jakubowski Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki uczestniczył 
w uroczystej gali finałowej konkur-
su „Gmina Fair Play” Certyfikowana  
Lokalizacja Inwestycji 2013, która od-
była się w Sali Kongresowej Pałacu Kul-
tury i Nauki w Warszawie. 

Konkurs	od	12	lat	organizowany	jest	przez	
Instytut	 Badań	 nad	 Demokracją	 i	 Przed-
siębiorstwem	Prywatnym	działający	przy	
Krajowej	 Izbie	 Gospodarczej.	 Projekt	
prowadzony	 jest	 pod	 patronatem	 Mar-
szałków	oraz	Wojewodów.

Celem	 konkursu	 jest	 wyróżnienie	 i	 pro-
mocja	gmin	przyjaznych	dla	inwestorów,	
które	 dbając	 o	 interesy	 społeczności	 lo-
kalnych	 stwarzają	 na	 swoim	 terenie	 ko-
rzystne	warunki	dla	rozwoju	działalności	
gospodarczej	 i	 inwestycyjnej.	 Konkurs	
popularyzuje	 etykę	 działania,	 przejrzy-
stość	procedur	oraz	postawy	sprzyjające	
podejmowaniu	przedsięwzięć	inwestycyj-
nych.	

Tegoroczny	konkurs	przebiegał	w	dwóch	
etapach.	 W	 pierwszym	 etapie	 ocenie	
podlegała	ankieta	wraz	z	danymi	o	cha-
rakterze	 ekonomicznym,	 o	 prowadzo-
nych	 na	 terenie	 miasta	 inwestycjach,	
dostępie	 do	 infrastruktury	 technicznej,	
organizacji	obsługi	przedsiębiorców	i	in-
westorów,	zasobach	inwestycyjnych,	zaś	
w	drugim	etapie	przeprowadzany	był	au-
dyt	 certyfikacyjny	 połączony	 z	 losowym	
badaniem	 inwestorów	 działających	 na	
terenie	miasta.

Ostatecznie	 Kapituła	 Konkursu	 wyłoniła	
39	 gmin,	 które	 spełniły	wymagania	 kon-
kursu	 i	 przeszły	 pozytywnie	 procedurę	
weryfikacyjną	uzyskując	tym	samym	tytuł	
i	certyfikat	„Gmina	Fair	Play”	2013	–	Cer-
tyfikowana	Lokalizacja	Inwestycji.	

Wśród	gmin	uhonorowanych	certyfikatem	
-	w	kategorii	średnie	miasto	znalazło	się	
Miasto	Mińsk	Mazowiecki.	Certyfikat	z	rąk	
Olgierda	Dziekońskiego	–	Sekretarza	Sta-
nu	w	Kancelarii	Prezydenta	Rzeczypospo-
litej	Polskiej,	Mieczysława	Bąka	–	Prezesa	
Instytutu	Badań	nad	Demokracją	i	Przed-
siębiorstwem	 Prywatnym	 oraz	 Andrzeja	
Arendarskiego	 –	 Prezesa	 Krajowej	 Izby	
Gospodarczej	odebrał	Burmistrz	Miasta.

Oprac. 
Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta

fot. arch. Organizatorów 

Certyfikat	„Gmina	Fair	Play”	2013	
dla	Miasta	Mińsk	Mazowiecki
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Lista Partnerów, którzy przystąpili do Programu „Rodzinny Mińsk” i wspólnie 

Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA MIARY % ZNIŻKI UWAGI

1 Przedszkole Prywatne 
„KRASNOLUDEK”

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

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

50% zniżki Zniżka obliczana jest 
 od kwoty 350 zł 

2 Przedszkole Prywatne 
„KRASNALEK”

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

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

50% zniżki Zniżka obliczana jest 
 od kwoty 350 zł 

3 Przedszkole Prywatne 
„MINI RAJ”

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

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

100% zniżki Zniżka dotyczy trzeciego  
i kolejnych dzieci 

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

zakup leków 10% zniżki

5 „Szkoła Pływania 
Delfin”

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

www.delfin-club.pl

rekreacja  
– nauka  
i doskonalenie 
pływania

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

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

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

usługa  
medyczna

wizyta lekarska +

badanie USG

50% zniżki Zniżka przysługuje  
wszystkim członkom  
rodziny wielodzietnej

7 Euro – School Szkoła 
Języków Obcych

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

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

1. Kursy języka 
angielskiego

2.Pozostałe 
kursy

opłata miesięczna

 
opłata miesięczna

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

8 Przedszkole Prywatne 
Montessori  
„DELFINEK”

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

usługa  
oświatowa 

czesne 25% zniżki

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

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

usługa  
stomatologiczna

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

10 Punkt Przedszkolny-
„PUCHATKOWO”

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

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

usługa  
oświatowa 

czesne 50% zniżki Zniżka obliczana jest  
od kwoty 350 zł

11 Salon Fryzjersko – 
Kosmetyczny 
„FRYZULA”

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

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

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

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

usługa  
medyczna

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

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA MIARY % ZNIŻKI UWAGI

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

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

usługa  
medyczna

wizyta lekarska 20% zniżki

13. AKS „SAMIR” 
Sławomir 
 Ambroszczyk

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

www.samir.pl

rekreacja – 
siłownia

10% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 1 miesiąc

15% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 3 miesiące

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

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

14. Przedszkole 
Niepubliczne  
„MICHAŁEK”

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

usługa  
oświatowa

całodzienny pobyt 
w przedszkolu wraz 
z wyżywieniem 

i zajęciami dodat-
kowymi

50% zniżki

100% zniżki

Zniżka dotyczy pierw-
szego 
i drugiego dziecka 

Zniżka dotyczy trzeciego 
i kolejnych dzieci

15. Gabinet  
Stomatologiczny 
Stanisława Miłkowska

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

usługa  
stomatologiczna

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

16. PERSS

T. Zybała,  
E. Drabarek Sp. J.

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

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

15% zniżki na usługę szycia

17. Przedszkole 
 Niepubliczne 
KLUB MALUCHA

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

www.klubmalucha.edu.pl

usługa  
opiekuńczo 
- dydaktyczno- 
wychowawcza

czesne 20% zniżki

18. Sklep wielobranżowy-
FOR YOU 
B. Kowalik 

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

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

10% zniżki

5 % zniżki

5 % zniżki 
5 % zniżki

19. KULTURALNY 
BAR    KEBAB 
W. Wesołowski

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

usługa  
gastronomiczna

zestaw obiadowy

zupa

Kebab „L”

10% zniżki

10% zniżki

5 % zniżki

20. MAZOWIANKA 
BAR & RESTAURACJA

M. Kostusiewicz

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

www.facebook.com/Mazowianka

usługa  
gastronomiczna

dania z karty - 
porcja

20% zniżki

21. OFFICE 1 
ARTYKUŁY BIUROWE 
I SZKOLNE

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

zakup artykułów 
papierniczych

artykuły  
papiernicze

10% zniżki

z Samorządem Miasta Mińsk Mazowiecki realizują cele i wartości tego Programu. 

c.d.	na	str.	12
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22. LA BELLA ul. Piłsudskiego 21 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)749-29-09

usługa gastrono-
miczna

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

23. KLUB WALKI  
GRAPPLER

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

rekreacja fitness (karnet 
miesięczny)

sztuki walki (karnet 
miesięczny)

zajęcia sportowe 
dla dzieci (karnet 
miesięczny)

25% zniżki

 
25% zniżki

 
25% zniżki

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

buty dziecięce 
BARTEK

10% zniżki przy zakupie dwóch lub 
więcej par butów

Promocje nie 
łączą się

Dotyczy wybranych 
modeli z kolekcji

25. KWIAT LOTOSU 
STUDIO PIĘKNEJ 
SYLWETKI

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

rekreacja, 
usługa  
kosmetyczna

masaż

 
siłownia – karnet

 
kosmetyka-zabieg

30% zniżki

 
30% zniżki

 
30% zniżki

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI  

16.12.2013,	Mińsk	Mazowiecki

I N F O R M A C J A
															Stosownie	do	art.35	ust.1	ustawy	o	gospodarce	nieruchomościami	z	dnia	21	sierpnia	1997	r.	(Dz.U.	z	2010	r.	Nr	102	
poz.651	z	późn.zm.)	–	niniejszym	informuję,	że	w	dniu	12	grudnia	2013	r.	ustaliłem,	a	w	dniu	16	grudnia		2013	r.	podałem	do	
publicznej	wiadomości	wykaz	obejmujący	56	stanowisk	handlowych,	każde	składające	się	z	części	działki	gruntu	Nr	458/10,		po-
łożonych	na	terenie	targowiska	miejskiego	w	Mińsku	Mazowieckim	przy	ul.	Józefa	Chełmońskiego,		przeznaczonych	do	oddania	
w	dzierżawę	w	trybie	bezprzetargowym	na	okres	do	lat	3.
									Powyższy	wykaz	wywieszono	na	tablicy	ogłoszeń	Urzędu	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	przy	ul.	Konstytucji	3	Maja	1	na	okres	od	
dnia	16	grudnia	2013	r.		do	7	stycznia	2014	r.

Burmistrz	Miasta
Mińsk	Mazowiecki

Dbając	o	ekologię	zapewniając	właściwy	stan	środowiska	w	2013	roku	przewidujemy	zdjęcie,	zabranie	i	unieszkodliwienie	1	715	
m2	wyrobów	zawierających	azbest,	którymi	pokryte	są	dachy	budynków	na	nieruchomościach	położonych	w	Mińsku	Mazowiec-
kim	stanowiących	własność	osób	fizycznych	nieprowadzących	działalności	gospodarczej.

	 „Unieszkodliwienie azbestu, wyrobów zawierających azbest  dofinansowano przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wodnej , w formie dotacji, w kwocie 14,817,60 zł”

	 	 	 	 	 	 Burmistrz	Miasta	Mińsk	Mazowiecki
	 	 Marcin	Jakubowski

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ
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Szanowni Państwo,

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

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

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO PRZEDSIĘBIORCÓW

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

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

www.minsk-maz.pl

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

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

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

KULTURA

Dla najmłodszych grudzień to magiczny 
miesiąc, pełen radosnych zabaw, stro-
jenia choinki, prezentów i różnych słod-
kich niespodzianek. Biblioteka  także  
przygotowała dla swoich milusińskich 
świąteczne atrakcje.

6	grudnia	na	młodych	czytelników	czekała	
w	bibliotece	Mikołajkowa	niespodzianka	fil-
mowa.	Aż	dwieście	dzieci	(podczas	dwóch	
seansów)	 obejrzało	 animowaną	 bajkę		
„Artur	ratuje	święta”.		A	po	seansie	czekały	
na	nie	Śnieżynki	z	koszem	słodkości.

Stanisława	Gujska,	autorka	wierszy	i	ksią-
żeczek	dla	dzieci	 spotkała	 się	 ze	 swoimi	
młodymi	 czytelnikami	 10	 grudnia.	 Przy	
choince	było	mnóstwo	opowieści,	wspólne	
czytanie	 i	 śpiewy,	w	którym	uczestniczy-
ły	zarówno	dzieci		jaki	i	ich	nauczycielki,		
a	także	wiele	trudnych	pytań,	jakie	zada-
wali	 uczniowie	mińskich	 szkół	 podstawo-
wych.

A	 14	 grudnia	 o	 godzinie	 12.00	 ruszyła	
produkcja	 	 w	 naszej	 Fabryce	 Święte-
go	 Mikołaja.	 Dzieciaki,	 rodzice,	 babcie		
i	 dziadkowie	 przybyli	 tłumnie	 i	 wszy-

scy	 zabrali	 się	 do	 pracy.	 Przygotowali	
wspólnie	 świąteczne	 kartki	 dla	 najbliż-
szych	 i	 przyjaciół.	 Łasuchy	 dekorowały	
pyszne	 pierniczki	 (niejeden	 nie	 dotrwał	
do	 świąt).	 A	 ozdabiając	 bombki,	 dzię-
ki	 magicznym	 zdolnościom	 elfów	 	 dzie-
ci	 zamieniały	 kaszę	 jaglaną	 w	 złoto,		
ryż	 w	 diamenty	 a	 cekiny	 w	 drogocenne		
kamienie.	
	 Wytrwali	
pomocnicy	Mikoła-
ja	zrobili	też	długi	
łańcuch	 na	 choin-
kę.	 Nad	 pracą	 fa-
bryki	 czuwał	 sam	
Święty	Mikołaj,	od	
czasu	do	czasu	na-
gradzając	 uczest-
ników	 słodyczami.	
Odbyło	 się	 także	
losowanie	 nagród	
książkowych.	
	 W	 fa-
bryce	 pracowała	
ponad	 setka	 dzie-
ci,	 Mikołajowi			
z	 pewnością	 bę-
dzie	teraz	lżej.

Elżbieta Sieradzińska 
i zespół Costanova we Francji!

W piątek 6 grudnia w mieście partner-
skim Mińska Mazowieckiego - Saint-
Egrève we Francji reprezentując nasze 
miasto wystąpili Elżbieta Sieradzińska  
i zespół Costanova - artyści szczególnie 
bliscy Miejskiej Bibliotece Publicznej. 

Wieczór	Pieśni	świata	z	udziałem	zespo-
łów	 lokalnych	 oraz	 grup	 z	miast	 parte-
nerskich	(z	Polski,	Czech	i	Francji)		odbył	
się	 z	 okazji	 otwarcia	 nowego	 centrum	
kultury	La	Vence	Scène.

Elżbieta	 Sieradzińska	 i	 Costavona	 wy-
konali	 repertuar	 z	 płyty	 „Voyage”,		
a	ich	koncert	był	dla	mieszkańców	Saint-
Egrève	 egzotyczną	 podróżą	 od	 Paryża	
poprzez	 Nepal,	 aż	 do	 Wysp	 Zielonego	
Przylądka.	 Nasz	 zespół	 został	 gorąco	
przyjęty	 przez	 francuską	 publiczność		
i	władze	miasta.

Miejska Biblioteka Publiczna, fot arch. MBP	

GRUDZIEŃ	W	BIBLIOTECE
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Publicznej
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej

KULTURA

Naval - oGROMna niespodzian-
ka w bibliotece

12	 grudnia	 odwiedził	 bibliotekę	 Naval,	
człowiek,	który	jako	operator	GROM-u	po-
znał	sekrety	sztuki	przetrwania	w	najbar-
dziej	ekstremalnych	warunkach	i	napisał		
o	tym	książkę	„Przetrwać	Belize”.	Podczas	
spotkania	Poza	często	dość	tajemniczymi	
i	jak	na	żołnierza	przystało	zwięzłymi	od-
powiedziami,	nie	zabrakło	także	atrakcji:	
Naval	 przywiózł	 na	 spotkanie	 maczetę,	
którą	torował	drogę	sobie	i	towarzyszom	
przez	 zielony	 gąszcz.	 A	 także	 kamizel-
kę,	 jaką	nosił	podczas	wojskowych	misji		
i	replikę	broni,	której	używał.	Kamizelkę	
można	 było	 przymierzyć	 (trochę	 waży-
ła	:),	a	karabin	i	maczetę	wziąć	do	ręki.	
Jak	 się	okazało,	nawet	panie	obecne	na	
spotkaniu	 były	 zainteresowane	 założe-
niem	 kamizelki	 i	 sfotografowaniem	 się		
z	bronią.	Naval	zachęcał	młodych	ludzi	by	
z	determinacją	realizowali	marzenia.

A w Nowym Roku 
w Bibliotece 
miedzy innymi...

Wszystkim czytelnikom 
i sympatykom biblioteki 

składamy
serdeczne życzenia 

Wesołych Świąt 
i Wspaniałego 
Nowego Roku.

Do zobaczenia.

Miejska Biblioteka Publiczna
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AKTUALNE	INWESTYCJE	MIEJSKIE	2013	ROKU		

c.d.	na	str.	18

Lp. Nazwa Inwestycji Wykonawca Wartość umowy  
(wraz z robotami 
dodatkowymi) 
w zł

Termin realizacji Zakres realizacji inwestycji

1. Rozbudowa ulicy 
Jana Długosza 

ZAKŁAD REMONTOWO -
BUDOWLANY 
Zbigniewem Wocial,
ul. Szpitalna 54,
05-300 Mińsk Mazowiecki

369 726,01 Odbiór: 
19.12.2013r.

Budowa jezdni ulicy z  kostki brukowej kolor 
czerwony o powierzchni 1 440 m2, chodnika 79 
m2, budowa kanalizacji deszczowej  o długości 
234,5 mb)

2. Budowa miejsc 
postojowych 
i utwardzeń terenu 
przy 
ul. Szczecińskiej

Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7
05-300 Mińsk Mazowiecki

120 940,81 Odbiór: 
04.10.2013r.

Utworzenie 32 miejsc postojowych, drogi ma-
newrowej i chodników poprzez utwardzenie 
działki budowlanej  betonową kostką brukową  
i płytami eko

3. Budowa ulicy łączą-
cej ul. Błonie 
z ul. Siennicką 

Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o.
ul. Przemysłowa 7
05-300 Mińsk Mazowiecki

216 520,60 Odbiór: 
17.12.2013r.

Wykonanie jezdni ulicy z betonowej kostki bru-
kowej  w kolorze czerwonym (467 m2), chodniki 
z kostki brukowej w kolorze szarym (264,7 m2) 
oraz   budowa 85,35mb  kanalizacji deszczowej 
i 2 zjazdów publicznych

4. Przebudowa ulicy 
Konstytucji 3 Maja

R.D.B. – Roboty Drogowe 
i Brukarskie Mirosław Krysiuk 
ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 103,
05-300 Mińsk Mazowiecki

108 094,20 Odbiór:
28.11.2013r.

Budowa zatok parkingowych (19 miejsc posto-
jowych), budowa chodnika, remont nawierzch-
ni istniejącego zjazdu, demontaż istniejącego 
ogrodzenia i wycinka drzew

5. Rozbudowa 
ul. Dźwigowej 
i ul. K. Rudzkiego
- I etap

„BRUK-BUD” Piotr Skoczek
ul. Świerkowa 31
05-430 Pogorzel

2 495 164,63 Odbiór: 
13.12.2013r.

Rozbiórka istniejącej i wykonanie nowej na-
wierzchni jezdni w ul. Dźwigowej (ok. 460 m) 
oraz ul. Rudzkiego (ok. 500 m), budowa chodni-
ków (2 620 m2), przebudowa i budowa nowych 
zjazdów publicznych, budowa parkingów (894,5 
m2), budowa odcinka sieci kanalizacji deszczo-
wej, budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicz-
nego (z odcinkiem linii podziemnej) w postaci 40 
szt. słupów wraz z oprawami oświetleniowymi 
sodowymi zainstalowanymi na wysięgnikach ru-
rowych mocowanych na wierzchołkach słupów.

6. Rozbudowa 
ul. Leśnej wraz 
z budową kanaliza-
cji deszczowej w ul. 
Z. Małaszczyckiej

Królik Włodzimierz - KROL Zakład 
Robót Drogowych 
i Inżynieryjno - Instalacyjnych
ul. Łukasiewicza 9G
05-200 Wołomin

3 363 694,69 Odbiór: 
16.12.2013r.

Budowa jezdni ul. Leśnej o nawierzchni bitu-
micznej, obustronnych chodników (2 972 m2) 
o nawierzchni z kostki brukowej koloru szarego, 
zjazdów indywidualnych, ciągów pieszo-jezd-
nych (280 m2), 7 miejsc parkingowych w rejonie 
wejścia na teren ogródków działkowych,  budo-
wa sieci kanalizacji deszczowej wraz z wpusta-
mi, separatorem i osadnikiem w ul. Leśnej 
i ul. Z. Małaszczyckiej.

Przebudowa: kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej,  
wodociągu,  hydrantów i przyłączy wodociągo-
wych w ul. Z. Małaszczyckiej;  istniejącego prze-
pustu drogowego w ul. Leśnej w pobliżu skrzy-
żowania z ul. Jasną; napowietrznego oświetlenia 
ulicy,  rowu  wzdłuż ul. J. Kusocińskiego na 
odcinku długości 55 m, drenu zlokalizowanego  
w miejscu istniejącego rowu na odcinku  
o długości 120 m od ul. Gen. Wł. Sikorskiego  
do ul. J. Kusocińskiego.

7. Przebudowa kanali-
zacji deszczowej 
i sanitarnej 
w ul. gen. 
K. Sosnkowskiego

Królik Włodzimierz - KROL Zakład 
Robót Drogowych 
i Inżynieryjno - Instalacyjnych
ul. Łukasiewicza 9G
05-200 Wołomin

1 691 270,71
w tym Miasto 
- 922 304,53
 pozostała kwota 
- PWiK 

Odbiór: 
18.12.2013r.

Zadanie obejmowało wykonanie w ul. gen. 
K. Sosnkowskiego, na odcinku od wjazdu 
na zakład ZNTK do skrzyżowania z ul. Widok 
- sieci kanalizacji deszczowej o łącznej długo-
ści ok. 800mb  oraz przebudowę kanalizacji 
sanitarnej wraz przykanalikami o  długości ok. 
600mb. Przed rozpoczęciem robót kanalizacyj-
nych sfrezowano na całej szerokości jezdni gór-
ną warstwę nawierzchni bitumicznej  gr. 4-5 cm 
na  długości projektowanych robót ziemnych. Po 
wykonaniu kanalizacji odtworzono podbudowę 
i nawierzchnię zgodnie z decyzją lokalizacyjną 
Zarządu Dróg Powiatowych tzn. dla ruchu ka-
tegorii KR3.  
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Plac	zabaw	przy	dworcu	PKS Plac	zabaw	przy	ZSM	Nr2

Parking	przy	ul.	Szczecińskiej ul.	Leśna

ul.	Rudzkiego Łącznik	ul.	Błonie	z	ul.	Siennicką

Parkingi	przy	ul.	Konstytucji	3	Maja ul.	gen	K.	Sosnkowskiego
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AKTUALNE	INWESTYCJE	MIEJSKIE	2013	ROKU

c.d.	na	str.	20

Lp. Nazwa inwestycji Wykonawca Wartość w zł. Termin realizacji Przebieg realizacji

8. Rozbudowa budynku 
administracyjno -
socjalnego
z zapleczem sanitar-
nym  i technicznym 
przy ul. Sportowej 1

Konsorcjum firm:
Lider: Królikowski Kazi-
mierz Zakład Budownic-
twa Ogólnego
ul. W. Witosa 38
27-570 Iwaniska
Partner: ETB Andrzej 
Kłosiński, ul. St.Kard. 
Wyszyńskiego 32/34 
m 85, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki

660 096,00 31.07.2014r. Trwają roboty budowlane zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym.

Wykonano stan surowy zamknięty.
W zimie kontynuowane będą roboty instalacyjne 
wewnątrz budynku.

9. Utworzenie szkolnego 
placu zabaw przy 
SP nr 4

Centrum Kontroli 
Placów Zabaw
Piastów, Pl. Zgody 6A

Sławomir Chmieliński-
NOVUM Wyposażenie 
Placów Zabaw
Grom 36
12-130 Pasym

5 781,00

179 884,52

 31.10.2013r. Opracowano dokumentację projektowo-kosztorysową. 

W ramach Rządowego Programu „Radosna Szkoła” zaku-
piono i zamontowano urządzenia zabawowe, wykonano 
bezpieczną  nawierzchnię  poliuretanową, ogrodzono plac 
zabaw.
Odbiór placu zabaw odbył się 30.11.2013r.

10. Utworzenie ogólnodo-
stępnego 
placu zabaw przy 
dworcu PKS

Centrum Kontroli 
Placów Zabaw
Piastów, Pl. Zgody 6A

Jolanta Pędzisz
Biuro Regionalne 
JORDAN
ul. Szymanowskiego 
15/3, 87-100 Toruń

6 396,00

99 597,04

10.06.2013r.

20.10.2013r.

Opracowano  dokumentację projektowo-kosztorysową. 

Na terenie istniejącego skweru miejskiego zamontowano 
urządzenia zabawowe, wykonano nawierzchnie bezpiecz-
ne - pola piaskowe.

Odbiór placu zabaw odbył się 17.10.2013r. 
Inwestycja zakończona i rozliczona finansowo.

11. Budowa 3 segmentów 
III,IV,V budynku komu-
nalnego przy ul. Józefa 
Chełmońskiego

Konsorcjum firm:
Firma Budowlano-
Handlowa EXPOL-WZ 
Spółka Jawna Jarosław 
Wydryszek, Zdzisław 
Żebrowski; Wyszkow-
skie Przedsiębiorstwo 
Budowlane Ryszard 
Łukasiuk

3 333 525,00 Termin wykonania 
zadania 
22 miesiące od 
przekazania placu 
budowy

Trwają roboty budowlane . Przebieg inwestycji zgodny 
z harmonogramem rzeczowo-finansowym. Planowane 
zakończenie robót: 30.12.2013r. 

Termin umowny zakończenia inwestycji 30.03.2014r.

Po oddaniu segmentów do użytkowania  powstanie 36 
nowych komunalnych lokali mieszkalnych, które będą 
gotowe do zasiedlenia.

12. Budowa punktu selek-
tywnej zbiórki odpadów 
komunalnych

Roboty Drogowe i 
Brukarskie
Mirosław Krysiuk
ul. Konstytucji  3 Maja 2 
lok.103, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki

729 038,16  15.12.2013r. Inwestycja w trakcie realizacji. 
W ramach inwestycji  wykonano utwardzenie  i oświetlenie 
terenu, ogrodzenie terenu , wybudowano wiaty oraz usta-
wiono kontenerowy budynek administracyjno-socjalny, 
do którego podłączono energię, kanalizację i wodę.

Odbiór robót odbył się 2.12.2013r.

13. Przebudowa pomiesz-
czeń w budynku PM 
Nr 4

Monika Wojtasiewicz
Usługi Ogólnobudow-
lane
ul. M. Konopnickiej 9/4
05-400 Otwock

68 624,54 14.08.2013r. Inwestycja zakończona i rozliczona finansowo.
 Z pomieszczeń  pralni, wentylatorni, magazynu  oraz sali 
zajęć zlokalizowanych na II kondygnacji budynku wyko-
nano  nową salę zajęć plastycznych, łazienki i magazyn. 
W ramach inwestycji przebudowano również instalacje 
wewnętrzne. Odbiór robót odbył się 29.08.2013r. 

14. Przebudowa targowi-
ska miejskiego

Stanisław Bereda
EL-BUD, ul. Batorego 4 
05-250 Radzymin

4 814 481,75 15.11.2013r. W ramach przebudowy targowiska wykonano remont pięciu 
istniejących murowanych pawilonów handlowych,  remont 
budynku WC, wykonano nową nawierzchnię targowiska 
z betonowej kostki brukowej, przebudowano kanalizację 
deszczową, sanitarną i wodociągową. Wykonano nowe 
ogrodzenie targowiska, oświetlenie terenu, monitoring, 
bilbord, oraz zadaszone stanowiska handlowe – wiaty 
stalowe.
Odbiór robót odbył się 29.11.2013r.
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Targowisko	miejskie Plac	przed	MDK

Budynek	komunalny	przy	ul.	Chełmońskiego Plac	Stary	Rynek

Toaleta	publiczna	na	parkingu	przy	ul.	Kościuszki Nowa	sala	w	PM	Nr4

Przebudowa	Miejskiej	Szkoły	Artystycznej Budynek	przy	ul.	Sportowej
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15. Budowa toalety pu-
blicznej

EUROPRODUKT-GI-
GANT Maja Trębacz-
Smola
66-400 Gorzów Wielko-
polski
ul. Kostrzyńska 168

307 252,16 29.11.2013r. Toaleta publiczna to prefabrykowany  obiekt wolnostojący 
w kształcie walca, dostosowany dla potrzeb osób niepeł-
nosprawnych,  przekryta prefabrykowaną ocieploną wełną 
mineralną grubości 15 cm  pokrywą PVC, składająca 
się z pomieszczenia właściwego toalety dostępnego dla 
użytkowników i z pomieszczenia technicznego dla obsługi 
serwisowej z automatyką sterowania systemem kompu-
terowym. Ściany żelbetowe gr.10 cm, ocieplone wełną 
mineralną mineralną gr.15 cm, z zewnątrz tynk mozaikowy, 
strop podwieszony z płyt gk typu wodoodpornego. Toaleta 
posadowiona na ławach fundamentowych zbrojonych, 
ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych, 
izolacja przeciwwilgociowa Ceresit CL50, izolacja pozioma 
z podwójnej papy asfaltowej.

Podłoga z prefabrykowanej płyty żelbetowej ocieplonej 
twardym styropianem gr.10 cm, od wewnątrz ściany i pod-
łogi wykończone łatwozmywalną wodoszczelną okładziną, 
instalacja wewnętrzna  zimnej wody, ciepłej wody  
z podgrzewacza, ogrzewanie elektryczne,  wentylacja gra-
witacyjna, temperatura regulowana automatycznie, światło 
wewnątrz toalety, automatyczny odświeżacz powietrza, 
muszla wc bezdotykowa automatycznie spłukiwana, dezyn-
fekowana i myta, podgrzewana antypoślizgowa podłoga, 
umywalka ze stali nierdzewnej z bezdotykowym podajni-
kiem mydła ciepłej wody i suszeniem rąk, lustro, podajnik 
papieru toaletowego, wieszak na ubrania, drzwi ze stali 
nierdzewnej do wc i pom. technicznegoo szerokości 90 cm 
otwierane automatycznie po wrzuceniu monety. 
Odbiór robót odbył się 4.12.2013r.

16. Przebudowa placu
przed MDK

Firma GUTKOWSKI – 
Gutkowski Jan 
ul. 17 stycznia 92
64-100 Leszno

1 993 712,88 23.09.2013r. W ramach inwestycji wykonano:
- nawierzchnię dziedzińca z kostki granitowej  szarej  
w połączeniu z kostką betonową, szlachetną imitującą 
kamień naturalny w kolorze brązowym typu „Vindobona”  
o powierzchni  ok. 2500m2
Zewnętrzną krawędź dziedzińca stanowi opornik 
granitowy.
- jezdnię manewrową o szerokości 5 m, miejsca postojowe 
dla samochodów osobowych w ilości 38 i 2 miejsca dla 
osób niepełnosprawnych;
- nawierzchnię alei głównej od ul. Warszawskiej do  
ul. Budowlanej wraz z oświetleniem parkowym, ławkami  
i koszami – 1200m2;
- na środku dziedzińca wykonano fontannę o średnicy 15 
m z wazą centralną o nawierzchni z płyt granitowych - 164 
m2, zawierającą 29 dysz ze stali nierdzewnej podświetla-
nych diodowo . Dysze posiadają możliwość programowania 
zmiany wysokości strumieni dla wszystkich dysz jednocze-
śnie ( efekt falowania ). 
Odbiór robót odbył się 10.10.2013r.

17. Plac Stary Rynek ZDM Sp. z o.o. 1 564 914,48 30.11.2013r. Remont nawierzchni Placu Stary Rynek w Mińsku Mazo-
wiecki obejmował wykonanie:
- robót przygotowawczych, ziemnych, rozbiórkowych, kon-
strukcji podbudowy nawierzchni i transportowych, 
- nowej nawierzchni na: placu, chodnikach, miejscach po-
stojowych, wraz z regulacją pionową i wymianą istniejących 
studzienek, 
- oświetlenia placu wraz z wszelkimi niezbędnymi instala-
cjami elektrycznymi,
- urządzenia zieleni,
- oznakowania pionowego i poziomego,
- konstrukcji żelbetowych – monolitycznych ścian 
i schodów.

18. Przebudowa Miejskiej 
Szkoły Artystycznej 
wraz z budową Sali 
koncertowej 

Konsorcjum firm: 
„PLESMAR” Sp . z o.o. 
02-011 Warszawa
Al. Jerozolimskie 
101/11 (lider) oraz 
„CHM OBRAS E 
INFRAESTRCTURAS 
S.A.” C/Jean Claude 
Combaldieu S/N
03008 Alicante, 
Hiszpania (partner 
konsorcjum)

7.201.741,91 15.09.2014r. W ramach przebudowy budynku powstaną nowe sale 
przystosowane do prowadzenia zająć muzycznych, część 
administracyjna  oraz sala koncertowo – kinowa. Obecnie 
prowadzone są prace stanu surowego budynku.
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Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał, znajdują się do wglądu na stronie internetowej 
BIP  Urzędu Miasta www.minskmaz.bip-gov.info.pl oraz w Biurze Rady Miasta p. 115 w Urzędzie Miasta.

Radni miejscy pełnią dyżury
w każdą środę

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

Uchwały podjęte  
na Sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki 
w dniu 
16.12.2013r.  

Poniżej zamieszczamy tytuły 19 uchwał podjętych na XXXVII sesji Rady Miasta 
w dniu 16 grudnia 2013 r. od Nr XXXVII/345/13 do Nr XXXVII/363/13:

a) w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014,
b) w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2026,            
c) w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych prowadzonych  
    na terenie miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu 
    terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystywania,
d) w sprawie określenia wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących
    żłobki lub kluby dziecięce na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki,
e) w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt
    w Mińsku Mazowieckim na 2014 rok,
f)  w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego,
g) w sprawie upoważnienia Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim do załatwiania 
    indywidualnych spraw z zakresu administracji publicznej  dotyczących zryczałtowanego dodatku energetycznego,
h) w sprawie określenia warunków i trybu składania deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
    komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej,
i)  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2014 rok,
j)  w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na 2014 rok,
k) w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Mińsk Mazowiecki na 2014 rok,
l)  w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
    w Mińsku Mazowieckim,
m) w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013,
n)  w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028,
o)  w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Mińsk Mazowiecki,
p)  w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013,
r)  w sprawie ustalenia opłaty za korzystanie z publicznych szaletów miejskich w Mińsku Mazowieckim,
s)  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji stałych Rady Miasta,
t)  zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących komisji stałych Rady Miasta.

GAZETA		SAMORZĄDOWA	MIM;	Wydawca:	Samorząd	Miasta	Mińsk	Mazowiecki.	Adres	Gazety:	05-300	Mińsk	Mazowiecki,		
ul.	Konstytucji	3	Maja	1,	pok.	202,	tel.		(25)	759		53	31,	fax		(025)	758	40	25,	e-mail:info@umminskmaz.pl.	Skład:	Piotr	Wojciechowski.	
Fot.	z	archiwum	Urzędu	Miasta	Mińsk	Mazowiecki.	

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

Biuro Rady Miasta 
uprzejmie informuje, 

że korespondencję do Rady Miasta  
Mińsk Mazowiecki

można kierować na adres e-mail:
radamiasta@umminskmaz.pl

lub 
Rada Miasta Mińsk Mazowiecki 

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

W sprawach dotyczących 
Rady Miasta

można kontaktować 
się również pod nr. tel.: 

(25) 758 33 35, 759 53 39

Przewodniczący Rady Miasta 
oraz 

Wiceprzewodniczący
pełnią dyżury w Urzędzie Miasta 

w pok. nr 116
w każdy poniedziałek 
w godz. 13.00-14.00
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Muzeum Ziemi Mińskiej 
MZM przed zimą

Andriolli znów się żeni
Koniec	listopada	w	kalendarium	Muzeum	
Ziemi	Mińskiej,	to	oczywiście	kolejna	już	
rekonstrukcja	 ślubu	 słynnego	 rysownika	
Michała	Elwiro	Andriollego	z	Natalią	Hele-
ną	Tarnowską	sprzed	138	lat.	Organizato-
rami,	wspólnie	z	MZM,	był	miński	oddział	
PTTK,	 Fundacja	Andriollego	 oraz	 Parafia	
pw.		NNMP.	Kostiumowa	inscenizacja	od-
była	się	w	piątek	28	 listopada	w	koście-
le	NNMP	w	Mińsku	Mazowieckim.	W	 tym	
roku	realizację	projektu	przyjęło	Gimna-
zjum	Miejskie	Nr	3	im.	J.	Kusocińskiego.	
Scenariusz	 widowiska	 przygotowała	 oraz	
wyreżyserowała	nauczycielka	gimnazjum	
Beata	Wójcicka,	przy	pomocy	siostry	Ma-
rzeny	Siębor	i	nauczyciela	historii	Joanny	
Cygan.

W	rolę	pana	młodego	wcielił	się	Karol	Łu-
niewski.	U	jego	boku,	odgrywając	Natalię	
Tarnowską,	stanęła	Kamila	Sałata.	Pobło-
gosławił	im	Mariusz	Pawelec.	Jako	rodzi-
ce	panny	młodej	wystąpili:	dyrektor	GM3	
Mirosław	 Samociuk	 oraz	 nauczycielka		
z	tejże	szkoły	–	Magdalena	Zygnerska.
Rzecz	jasna,	nie	zabrakło	też	drużby,	któ-
rego	zagrał	Sebastian	Gawkowski.

Powiat w międzywojniu
Początek	 grudnia	 z	 kolei	 to	 od	 dawna	
wyczekiwana	premiera	wydawnicza.	Mu-
zeum	Ziemi	Mińskiej	dzięki	„Europejskie-
mu	 Funduszowi	 Rolnemu:	 Europa	 inwe-
stująca	w	obszary	wiejskie”	opublikowało	
monumentalną	 pracę	 historyczno-nau-
kową	 Janusza	 Kuligowskiego	 pt.	 „Życie	

polityczne,	 społeczno-gospodarcze	 i	 kul-
turalne	 powiatu	 mińskomazowieckiego	
w	latach	1918	–	1939”.	Książka	powstała	
na	podstawie	doktoratu	znanego	mińskie-
go	 regionalisty	 i	 wieloletniego	 prezesa	
TPMM,	 a	 określenie	 jej	 mianem	 monu-
mentalnej	 wcale	 nie	 jest	 przesadzone,	
biorąc	pod	uwagę	monograficzny	rozmach	
i	syntetyczną	kompleksowość.	Obok	pra-
cy	dr	 Lilli	 Kłos	 to	 teraz	bodaj	najpotęż-
niejsze	i	najbardziej	wyczerpujące	źródło	
wiedzy	o	powiecie	w	latach	II	RP.

Projekt	 nie	 powiódłby	 się,	 gdyby	 nie	
wsparcie	Lokalnej	Grupy	Działania	Ziemi	
Mińskiej”	kierowanej	przez	prezesów	Ka-
rola	 Chróścika	 i	 Piotra	 Rawskiego,	 która	
okazała	wielką	pomoc	w	kompletowaniu	
wniosku	oraz	oficyny	wydawniczej	Wikto-
ra	 Cygana	 „Zbroja”	 z	 Mińska	 Mazowiec-
kiego.

W	 poniedziałek	 2	 grudnia	 w	 restauracji	
Planeta	 odbył	 się	 wieczór	 promocyjny.		
W	 przytulnej	 kawiarnianej	 atmosferze,	
przy	 dobrze	 zaopatrzonym	 bufecie,	 Le-
szek	 Celej	 wraz	 z	 autorem	 i	 ww.	 Pre-
zesami	 wprowadzili	 przybyłych	 gości	 w	
tematykę	 publikacji.	 Janusz	 Kuligowski	
opowiadał	 o	 kulisach	 jej	 powstawania,		
o	różnicach	w	pracy	historyka-archiwisty	
w	latach,	gdy	zaczynał,	i	dziś,	a	także	od-
powiadał	 na	 pytania	 licznie	 zgromadzo-
nej	publiczności.	Rozdawał	też	autografy.

Książka	Kuligowskiego	jest	–	co	wynika	ze	
specyfiki	projektu	oraz	jego	założenia,	iż	
należy	zapewnić	maksymalną	dostępność	
–	darmowa.	Nakład	wynosi	siedemset	eg-
zemplarzy	i	–	jak	w	trakcie	spotkania	za-
pewnił	wydawca	–	z	pewnością	dotrze	do	
wszystkich	instytucji	kultury	i	oświaty	na	
terenie	powiatu	mińskiego.

Wydobyte z natury
Kolejne	 wystawiennicze	 przedsięwzię-
cie	Muzeum	Ziemi	Mińskiej	zrealizowane	
wespół	 z	 Panią	 Beatą	 Sajewską,	 to	 eks-
pozycja	„Formy	natury”	autorstwa	Beaty	
Zakrzewskiej.	Tym	razem	nie	w	siedzibie	
MZM	przy	Okrzei	16,	lecz	w	pracowni	re-
klamowo-artystycznej	 Murillo	 &	 Design	
przy	ul.	Warszawskiej	140	(Galeria	w	Bra-
mie).	 Tam	 właśnie	 13	 grudnia	 odbył	 się	
kameralny	wernisaż,	podczas	którego	zo-
stała	zapalona	świeca	pamięci	ofiar	stanu	
wojennego.	 Prace	 Zakrzewskiej	 będzie	
można	oglądać	przez	najbliższy	miesiąc.	
Choć	może	określenie	„prace”	w	tym	aku-
rat	wypadku	nie	do	końca	odzwierciedla	
istotę	zjawiska,	z	którym	będziemy	mieć	
do	czynienia	w	galerii.
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Beata	Zakrzewska	 –	 na	 co	dzień	kierow-
nik	pielęgniarek	w	klinice	okulistyki	war-
szawskiego	szpitala	im.	Orłowskiego	–	nie	
tyle	 swoje	 rzeźby	 tworzy,	 ile	 wyławia		
z	 otoczenia.	 Zwalone	 drzewo,	 korzeń,	
kawałek	 kory	 w	 jej	 oczach	 i	 wyobraźni	
mogą	 przemienić	 się	 na	 przykład	 w	 hu-
ragan,	 skamieniałego	 smoka	 czy	 zamek.		
Ta	zabawa	w	dostrzeganie	kształtów	pa-
sjonuje	Zakrzewską	od	lat.	Ma	w	sobie	też	
pierwiastek	 filozoficzny,	 zadaje	 bowiem	
pytania	o	mechanizm	percepcji.

Podobnie	 jak	 przy	 wystawie	 fotograficz-
nej	Wildlife,	także	i	tu	nie	od	rzeczy	jest	
zastanowić	 się,	 czy	 to,	 co	widzimy,	 jest	
jeszcze	naturą,	czy	–	poprzez	uchwycenie	
w	spojrzeniu	i	nazwanie	–	już	kulturą,	czy	
człowiek	odtwarza,	czy	jednak	stwarza.

Kupieckie Mensko
Już	po	raz	trzeci	Muzeum	Ziemi	Mińskiej	
zaprosiło	mieszkańców	miasta	do	uczest-
niczenia	 w	 targu	 bożonarodzeniowym.	

Ponad	45	wystawców	oferowało	do	sprze-
daży	różnego	rodzaju	ozdoby	świąteczne	
oraz	 artykuły	 spożywcze,	 wśród	 których	
brylowały	domowe	nalewki,	swojskie	wę-
dliny,	 kolorowe	 ciasta	 i	 regionalne	 sójki		
i	 pierogi.	 Podczas	 targu	 kupujący	 mogli	
zapoznać	 się	 jednocześnie	 z	 krótką	 hi-
storią	 dotyczącą	 powstania	 Mińska	 Ma-
zowieckiego	 jako	 miasta	 w	 1421	 roku.	
Coroczne	„Kupieckie	Mensko”	jest	okazją	
do	promocji	lokalnych	artystów	i	twórców	
i	ich	niepowtarzalnych	wyrobów,	których	
na	co	dzień	nie	można	kupić	w	sklepach.	

Warto	 zauważyć,	 że	Muzeum	Ziemi	Miń-
skiej	 organizuje	 ponadto	 dwa	 inne	 tar-
gi,	 również	niosące	ze	sobą	treści	histo-
ryczne,	 mianowicie	 Targ	 Wielkanocny	
„Stragan	 Sendomierski”	 oraz	 „Jarmark	
Janowy”	podczas	Festiwalu	im.	J.	Himils-
bacha.

Oprac. Marcin Królik
fot. z arch. MZM i UMMM

Zapowiedź na styczeń:
 12.01.2014 g.16.00 - wernisaż wy-
stawy fotograficznej „Ślady Chopina 
na Majorce” (autorka zdjęć Joanna 
Nowik) - w ramach wernisażu kon-
cert fortepianowy. 
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Agnieszka Boruta
fot.  arch. MDK

Z IMPREZ MDK

 Był to jeden z bardziej niezwykłych 
spektakli dla dzieci, jaki na deskach 
Miejskiego Domu Kultury został wysta-
wiony. Mowa o „Opowieści wigilijnej”  
wg Charlesa Dickensa w wykonaniu 
Teatru Mimo, którą dzieci zobaczyły 
8 grudnia. Niezwykłość tej, skądinąd 
doskonale znanej, historii polegała na 
tym, że na scenie nie padło żadne sło-
wo. Spektakl zrodzony z ruchu, muzyki, 
energii i wyobraźni, odwołując się do 
czytelnych symboli i piękna sztuki ist-
niejącej poza słowami, ukazał uniwer-
salną prawdę o nas samych.

„Opowieść	wigilijna”	to	jedna	z	najpięk-
niejszych	 i	 najbardziej	 wzruszających	
opowieści	o	magii	Świąt	Bożego	Narodze-
nia,	choć	tak	naprawdę	o	magii	każdego	
dnia.	 Znana	 niemal	 wszystkim	 historia	
zgryźliwego	 i	 gburowatego	 samotnika,	
którego	odwiedza	duch	dawnego	przyja-
ciela,	przepowiadając,	że	w	ciągu	trzech	
kolejnych	nocy	 Scrooge	doczeka	 się	 od-
wiedzin	 trzech	 zjaw,	 które	 wskażą	 mu,	
jak	 żyć,	 aby	 stać	 się	 dobrym	 człowie-
kiem.	

Tak	 więc	 z	 duchami	 przeszłości,	 te-
raźniejszości	 oraz	 przyszłości	 bohater	
opowieści	 odbywa	 długą	 wzruszającą,	
momentami	 wyjątkowo	 komiczną,	 lecz	
mimo	wszystko	niebywale	bolesną	podróż	
w	głąb	samego	siebie.	

Świąteczna	pantomima		

Towarzystwo	z	ligawkami

VI	FESTIWAL	
KOLĘD	
I	PASTORAŁEK	
„KOLĘDOWE	
SERCE	
MAZOWSZA”

Przesłuchania	
miejskie:
15	stycznia	(środa)	
-	Mińsk	Mazowiecki,	
Miejski	Dom	Kultury.

Więcej informacji na www.mdkmm.pl

Bardzo	 interesujący	 wykład	 poświęcony	
polskim	 ludowym	 instrumentom	 dętym	
zaprezentował	 w	 piątkowe	 popołudnie,	
13	 grudnia,	 w	 gościnnych	 progach	 Mu-

zeum	Ziemi	Mińskiej	doktorant	Instytutu	
Sztuki	 Polskiej	Akademii	 Nauk	 Piotr	 Do-
rosz.	

W	przedsięwzięciu	zorganizowanym	przez	
Towarzystwo	Przyjaciół	Mińska	Mazowiec-
kiego	 uczestniczyło	 kilkadziesiąt	 osób,	
wśród	 których	 dwie	 przybyły	 na	 spotka-
nie	z	własnymi	ligawkami.	Zanim	jednak	
wszyscy	 zebrani	 usłyszeli	wydobywające	
się	z	nich	dźwięki	przybyły	prelegent	za-
prezentował	pokaźną	garść	informacji	do-
tyczących	tych	instrumentów.	W	związku	
z	tym	słuchacze	poznali	pochodzenie,	za-
stosowanie	 i	 religijne	tradycje	używania	
„adwentowych	 trąb”.	 Treść	 wystąpienia	
została	wzmocniona	pokazem	prezentacji	
multimedialnej,	 której	 slajdy	 zawierały	
m.in.	 zdjęcia	 podlaskich	 legaczy	 kulty-
wujących	do	dziś	 tradycję	 gry	na	 ligaw-

ce	w	okresie	adwentu.	Niestety	niełatwo	
jest	obecnie	znaleźć	ich	następców	toteż	
istnieje	obawa	o	zaniknięcie	tego	piękne-
go	zwyczaju.	Być	może	wygłoszony	przez	
Piotra	 Dorosza	 referat	 będzie	 stanowił	
dobry	przyczynek	do	kontynuowania	tego	
obyczaju	 na	 terenie	 powiatu	mińskiego.		
O	 ile	 tak	 się	 stanie	 w	 grudniowe	 ranki	
znowu	będzie	można	usłyszeć	piękne	sy-
gnały	 wydobywane	 z	 ponad	 metrowych	
drewnianych	 trąb.	 Osoby	 pragnące	 po-
walczyć	o	podtrzymanie	tego	mazowiecko	
–	podlaskiego	zwyczaju	prosimy	o	kontakt		
z	TPMM.	

Tomasz Adamczak, fot. arch. TPMM
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1 grudnia o godz. 19.00 w Sanktuarium 
p.w. św. Antoniego z Padwy w Mińsku 
Mazowieckim odbył się koncert Oktetu 
Wokalnego Manufaktura Dźwięku. Ten 
młody zespół, który wyrósł ze środowi-
ska Chóru Kameralnego Mińskiego To-
warzystwa Muzycznego, spotyka się na 
próbach od czerwca 2012 roku, a ich 
dyrygentem jest dyplomowany śpie-
wak operowy Emil Ławecki.	

Z	 dotychczasowych	 sukcesów	 zespo-
łu	 można	 wymienić	 trzecie	 miejsce	 na	
Ogólnopolskim	 Festiwalu	 Muzyki	 Chó-
ralnej	 Mater	 Misericordiae	 w	 Ząbkach.	
Manufaktura	 Dźwięku	 przygotowała	 dla	
publiczności	 krótki	 koncert	 poświęcony	
muzyce	polskich	kompozytorów.	

Występ	rozpoczęła	muzyka	renesansowa	
autorstwa	 Wacława	 z	 Szamotuł.	 Kom-
pozytor	 ten,	uważany	 jest	za	najwybit-
niejszego	 polskiego	 kompozytora	 aż	 do	
czasów	 Fryderyka	 Chopina.	 XVII-wiecz-
ny	 historyk	 Szymon	 Starowolski	 powie-
dział	o	nim,	że	gdyby	nie	przedwczesna	
śmierć	(zmarł	w	wieku	36	 lat),	to	Pola-
cy	 nie	 musieliby	 zazdrościć	 Włochom	
Giovanniego	 Palestriny,	 Pietro	 Lappiego	
czy	Lodovica	Viadany.	Oktet	zaśpiewał	2	
psalmy:	Psalm	117,		Alleluja	–	Chwalcie	
Pana	Boga,	oraz	Psalm	1-	Błogosławiony	
człowiek.	 Autorem	 poetyckich	 przekła-
dów	 tekstów	 są	 poeci	 epoki	 renesansu:	
odpowiednio	Mikołaj	Rej	i	Andrzej	Trze-
cieski.	

Następnie	 usłyszeliśmy	 kolejnego	 ze	
sztandarowych	 postaci	 polskiej	 muzy-
ki	 renesansu	 -	 Mikołaja	 Zieleńskiego.		

O	jego	życiu	wiadomo	niewiele,	głownie	
to	 co	 sam	 napisał	 we	 wstępie	 do	 wy-
danych	w	Wenecji	utworów	oraz	 to,	co	
podają	 późniejsi	 historycy,	 min.	 wspo-
mniany	 już	 Szymon	 Starowolski.	 Autor		
w	 swojej	 muzyce	 wykorzystywał	 zdo-
bycze	 polifonii	 renesansowej	 ale	 także	
wczesnobarokową	 monodię	 akompanio-
waną.	Natchnieniem	dla	Mikołaja	Zieleń-
skiego	 były	 utwory	 włoskich	 kompozy-
torów,	których	cechą	charakterystyczną	
było	wykorzystanie	efektów	przestrzen-
nych	 i	 echa.	 Utwór,	 który	 Manufaktura	
Dźwięku	 zaśpiewała	 nosi	 tytuł	 „Vox	 in	
Rama”		i	oparty	jest	o	cytat	z	Ewangelii	
według	 św.	Mateusza.	 Jest	 to	 fragment	
opowiadający	 o	 rzezi	 niewiniątek	 wy-
konanej	 przez	 króla	 Heroda.	 Autor	 na-
tchniony	mówi,	że	w	ten	sposób	spełniły	
się	 słowa	proroka	 Jeremiasza	 i	 tu	pada	
cytat	wykorzystany	przez	kompozytora.

Z	kolei	zespół	przeszedł	do	wykonywani	
muzyki	 współczesnych	 kompozytorów.	
Pierwszą	 z	 nich	 była,	 wykorzystujący	
pieśń	 „Zdrowaś	 królewno	 Wyborna”	 -	
piosenka	 Andrzeja	 Koszewskiego.	 Po-
chodzi	 ona	 z	 tzw.	 Pieśni	 łysogórskich,	
które	 są	 zbiorem	 modlitw	 maryjnych	
tworzonych	od	XIII	do	XIV	wieku	w	klasz-
torze	oo.	Benedyktynów	na	Łysej	Górze		
w	Górach	Świętokrzyskich.		Manufaktura	
Dźwięku	 zaśpiewała	 potem	 skompliko-
wany	i	trudny	utwór	Józefa	Świdra	„Pa-
ter	noster”	–	Ojcze	nasz.	Kompozytor	ten	
cechuje	 się	niebywałą	maestrią	w	pisa-
niu	muzyki,	w	której	dużą	rolę	odgrywa	
dany	tekst	i	pod	niego	ustalana	jest	har-
monia	 i	 współbrzmienia.	 I	 tak	 również	
było	 w	 utworze	 „Pater	 noster”.	 Potem	

widownia	 usłyszała	 Psalm	 67	 „Pokryj	
swym	 miłosierdziem,	 Panie	 nasze	 zło-
ści”	autorstwa	kolejnego	współczesnego	
muzyka	Macieja	Małeckiego.	Kompozytor	
ten	 wykorzystał	 poetyckie	 tłumaczenie	
tego	 psalmu	 wykonane	 przez	 Jana	 Ko-
chanowskiego.	Na	koniec	koncertu	Oktet	
Wokalny	 Manufaktura	 Dźwięku	 wykonał	
dwie	niesamowite	pieśni.	Pierwsza	z	nich	
to	kompozycja	Jerzego	Derfla	–	„Gdybym	
mówił”	–	 i	 jest	trzema	pierwszymi	wer-
sami	Hymnu	o	miłości,	z	1	listu	św.	Pawła	
do	Koryntian	i	został	nazwany	przez	pa-
pieża	Benedykta	XVI:		„Wielką	Kartą	po-
sługi	katolickiej”.	A	na	koniec	zabrzmiał	
niezwykle	 emocjonalny	 wiersz	 Krzysz-
tofa	Kamila	Baczyńskiego	–	Modlitwa	do	
Bogarodzicy,	który	 jest	prośbą	do	Matki	
Bożej	 o	 opiekę	 nad	 żołnierzami	 –	 naj-
prawdopodobniej	 w	 przeddzień	 ważnej	
bitwy.	Autorem	muzyki	jest	Józef	Świder.

Oktet	Wokalny	Manufaktura	Dźwięku	za-
prezentował	bogaty	i	ciekawy,	repertuar,	
który	 spotkał	 się	 z	 gorącym	przyjęciem	
słuchaczy.	W	podziękowaniu	 zespół	wy-
konał	na	bis	Hymn	miłości,	i	niech	żałują	
Ci,	którzy	w	ten	wieczór	nie	przyszli	do	
kościoła	św.	Antoniego.	

Tekst Rafał Ostrowski
Zdjęcia Piotr Gronek

Koncert	 muzyki	 polskiej	 w	 wykonaniu	
oktetu	wokalnego	Manufaktura	Dźwięku
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	 W	 poniedziałek	 9	 grudnia		
w	 Szkołach	 Salezjańskich	 w	 Mińsku	 Ma-
zowieckim	 rekolekcje	 zaczęły	 sie	 już		
o	8:00	rano.	Na	trzech	pierwszych	godzi-
nach	 lekcyjnych	 swoje	 	 spotkanie	 mie-
li	 nasi	 młodsi	 koledzy	 z	 podstawówki.		
Następnie	 od	 godziny	 11.00	 gimnazjali-
ści		i		licealiści		uczestniczyli	w	konferen-
cjach		na	temat	emocji,	które	prowadzili		
ks.	Jacek	Szewczyk	 i	ks.	Piotr	Wyszyński			
z	 Salezjańskiego	 Ośrodka	 Młodzieżowo	
–	 Powołaniowego	 „Emaus”	 z	 Czerwińska	
nad	Wisłą.
	 Konferencja	 dla	 gimnazjum		
przebiegała	 bardzo	 entuzjastycznie	 oraz	
wesoło.	Głównie	rozmawialiśmy	na	temat	
ludzkich	emocji.	Od	ks.	Jacka	dowiedzie-

„Ja wierzę ,że to jest szczęśliwy świat ,
 niezachwianych zasad i wygranych lat” – 
Jacek Cygan 
	
	 Cecyliada	organizowana	w	Szko-
łach	Śalezjańskich	w	Mińsku	Mazowieckim		
tradycyjnie	 co	 roku	 jest	 Szkolnym	 Tur-
niejem	Piosenki	 ku	 czci	 patronki	muzyki	
-	św.	Cecylii.	Wspomnienie	liturgiczne	św.	
Cecylii	obchodzimy	22	listopada,	dlatego	
właśnie	 tego	 dnia	w	naszej	 szkole	 poja-
wili	się	liczni	goście,	rodzice,	nauczyciele		
i	 uczniowie,	 którzy	 poprzez	muzykę	 po-
stanowili	 oddać	 hołd	 patronce.	 W	 tym	
roku	motywem	przewodnim	konkursu	były	
utwory,	do	których	teksty	napisał	najbar-
dziej	znany	polski	autor	piosenek	i		poeta	
-Jacek	Cygan.
	 Uczestnicy	 tegorocznej	Cecylia-
dy	sięgali	po	repertuar	takich	gwiazd	jak	
Seweryn	Krajewski,	Krzysztof	Antkowiak,	
Majka	Jeżowska	czy	zespół	„Kombi”.	Po-
przez	 ogromny	 wybór	 piosenek	 artyści	
mogli	zaprezentować	różne	style	muzycz-
ne,	 co	 pozwoliło	 na	 osiągnięcie	 bardzo	
wysokiego	 poziomu	 wokalnego	 uczestni-
ków.	 Podczas	 całego	 turnieju	 mogliśmy	

U	Mińskich	Salezjanów

liśmy	 się,	 że	 emocje	 nie	 są	 grzechem,	
lecz	 złe	 czyny	 popełnione	 wskutek	 ich	
działania.	Cała	lekcja	miała		luźną	i		nie-
typową	 	 atmosferę.	 Każdy	 mógł	 trochę	
pokrzyczeć	i	w	ten	sposób	uwolnić	się	od	
złych	emocji.	Myślę,	że	młodzieży	bardzo	
przypadł	do	gustu	ks.	Jacek,	który	czasa-
mi	ze	śmiechu	doprowadzał	nas	do	łez.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	Po	krótkiej	przerwie,	a	nawet	
bardzo	 krótkiej	 (dla	 tych	 spóźnialskich),	
można	było	skorzystać	z	sakramentu	po-
kuty,	czyli	spowiedzi	św.	W	międzyczasie	
rekolekcjonista	 podpowiadał	 nam,	 jak	
dobrze	 i	 skutecznie	 przygotować	 się	 do	
spowiedzi.
												W	trzeciej	części	rekolekcyjne-
go	spotkania	odbyła	się	msza	św.	Na	ko-

podziwiać	 solistów,	 duety	 oraz	 zespoły.	
Ponad	 60	 uczestników	 postanowiło	 po-
chwalić	 się	 swoim	 talentem	 przed	 zgro-
madzoną	 publicznością	 oraz	 wymagają-
cym	jury	w	składzie:	ks.	Dyrektor	Ryszard	
Woźniak,	 wychowawczyni	 klasy	 II,	 pani		
Magdalena	 Zawadka,	 absolwentka	 Szkół	
Salezjańskich	 Marta	 Graboś	 oraz	 gość	
specjalny,	Piotr	Silniewicz	z	zamiłowania	
muzyk,	laureat	wielu	konkursów	piosenki	
dziecięcej	oraz	syn	przyjaciela	Jacka	Cy-
gana.
	 	Młodzi	artyści	podczas	występu	
prezentowali		nie		tylko	talent,	ale	i	serce	
na	 scenie.	Widoczne	 emocje,	 zaangażo-
wanie	 każdego	 uczestnika	 nie	 ułatwiało	
oceniającym	wyboru	zwycięzców	i	laure-
atów	 konkursu.	 Kryteria,	 którymi	 kiero-
wała	 się	 kapituła	 konkursu,	 to	 nie	 tylko	
muzyczna	perfekcja	-	liczyła	się	prawda,	
autentyczność	i	duch	dobra		oraz	miłości	
płynące	z	muzyki.
	 Grand	 Prix	 tegorocznego	 kon-
kursu	 otrzymał	 Emilian	 Piszczek	 uczeń	
klasy	 III	 za	 	 interpretację	 piosenki	 „Za-
kazany	 owoc”	 Krzysztofa	 Antkowiaka.		
II	 miejsce	 wyśpiewały	 sobie	 dziewczyn-

ki	 z	 klasy	 III	 Karolina	 Łućko	 i	 Wiktoria	
Górska.	 III	miejsce	zajęły	wspólnie	Anna	
Mazurek	z	klasy	IV	za	wykonanie	piosenki	
„Przyjaciel	wie…”,	Olga	Sobol	za	„Myszka	
widziała	 ostatnia”	 oraz	 	 Maja	 Szcześnik		
i	Maria	Miąsek	za	utwór	„Przyjaciel	wie…		
	 Publiczność,	 także	 przyzna-
ła	 swoją	 nagrodę,	 którą	 otrzymał	 ze-
spół	 „Legend	 the	 boys”	 za	 wykonanie	
piosenki	 „Pokolenie”	 zespołu	 Kombi.		
W	skład	boysbandu	weszli	:	Bartosz	Osy-
tek,	 Konstanty	 Grzesiak,	 Tomasz	 Szew-
czak,	 Filip	 Chojecki,	 Piotr	 Kozłowski		
i	 Kamil	 Sitkowski.	Oprócz	nagród	 	wszy-
scy	 uczestnicy	 otrzymali	 coś,	 co	 dla	 ar-
tysty	 jest	 najważniejsze-uśmiech	 i	 za-
dowolenie	 widowni.	 Zwycięzcom	 oraz	
wszystkim	 uczestnikom	 dziękujemy	 za	
przygotowania	 i	 wspaniałe	 występy.		
Życzymy	 wszystkim	 kolejnych	 sukcesów		
i	wielkiej	muzycznej	kariery.	Zapraszamy	
za	rok!

Danuta Graboś, wychowawczyni klasy III
 Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej  

im. św. D. Savio w Mińsku Mazowieckim

niec	przedstawiciele		klasy		I	gimnazjum		
w	imieniu	całej	wspólnoty	szkolnej		złoży-
li	szczególne	podziękowania	oraz	wręczy-
li	kwiaty	Księżom	Rekolekcjonistom	.	Tym	
miłym	akcentem	zakończyliśmy	Adwento-
wy	Dzień	Skupienia,	po	którym	młodzież	
pognała	 do	 domu	 rozanielona.	 Sądzę,	
że	 ten	nietypowy	 szkolny	dzień	zachęcił	
uczniów	 do	 głębokich	 przemyśleń	 oraz	
wywołał		na	wielu		twarzach	uśmiech	...,	
bo	przecież	Adwent	 to	czas	RADOSNEGO	
oczekiwania	na	Boże	Narodzenie!

Julia Kosno - uczennica klasy I
 Salezjańskiego Gimnazjum im. św. J. Bosko

 w Mińsku Mazowieckim
fot. z arch. Szkół Salezjańskich

O	emocjach	i	adwentowej	radości

Cecyliada	2013	już	za	nami.........
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W piątkowe popołudnie w sali teatral-
nej powiało folklorem z inicjatywy 
pani Magdaleny Jakubowskiej, a także 
dzięki uzdolnionym wokalnie i muzycz-
nie uczniom, którzy ludowe piosenki 
prezentowali fenomenalnie. I Przegląd 
Piosenki Ludowej to nielada gratka, nie 
tylko dla miłośników tego typu muzyki. 
	
To	przede	wszystkim	powrót	do	przeszło-
ści,	do	polskich	korzeni.		Stroje	ludowe,	
czerwone	korale,	 ludowe	okrzyki,	pasia-
ste	 sukienki	 i	 kwieciste	chustki	 stworzy-
ły	 niepowtarzalny	 klimat	 konkursowych	
przesłuchań.	 Jury	 w	 składzie	 dyrektor	
Grzegorz	 Wyszogrodzki,	 Marzena	 Boruc-
ka	 i	 Aneta	 Korkosz	 wyłonili	 laureatów		
i	wyróżnili	najbardziej	brawurowe	wystą-
pienia.	 Wśród	 najlepszych	 znaleźli	 się:	
Izabela	 Rosiecka	 	 i	 Piotr	 Zyglarski	 „Ja-
sieńku”,	 Radosław	 Kuźma	 i	 Piotr	 Kucha-
rek	 „Gdzieżeś	 ty	 bywał”,	Alicja	Chodor-
ska	„To	i	hola”,	Ligia	Legenza	„Gołąbek”,	
Kamila	 Serafińska	 „To	 i	 hola”,	 Natalia	
Bobrzyk	 „W	 moim	 ogródeczku”,	 Paulina	
Mogielska	„Czerwone	jagody”.
	 Poza	 konkursem	 usłyszeliśmy	
piosenki	ludowe	w	wykonaniu	pana	dyrek-
tora	 Grzegorza	 Wyszogrodzkiego,	 który	
udowodnił,	że	śpiewać	każdy	może,	pani	
wicedyrektor	Aleksandry	Wróbel,	która	nie	
tylko	pokazała	walory	wokalne,	ale	także	
zachwyciła	 strojem.	 Pani	 Iwona	 Szulaw-

Na ludową nutę... hej

28 listopada w Szkole Podstawowej nr 6 
w Mińsku Mazowieckim  w ramach Aka-
demii Bezpiecznego Dziecka odbyła się 
akcja profilaktyczna „BĄDŹ WIDOCZNY 
NA DRODZE”. Gościem specjalnym  był 
asp. Zbigniew Kołak  z Komendy Powia-
towej Policji w Mińsku Mazowieckim.

	 W	 czasie	 spotkania	 wyłonio-
no	 laureatów	 konkursu	 plastycznego	 dla	
klas	pierwszych	„BEZPIECZNA	DROGA	DO	
SZKOŁY”.	 Zostali	 nimi:	 Karolina	 Łasto-
wiecka	 (Ia),	 Oliwia	 Trajer	 (Ib)	 i	 Klaudia	
Kowalczyk	(kl.Ic).	Rozstrzygnięto	również	
konkurs	 literacki	 „ODBLASKI”,	 cieszący	
się	ogromną	popularnością	wśród	dzieci.	
Wyróżniono	w	 nim	 aż	 16	 osób	 za	 cieka-
we	rymowanki	na	temat	widoczności	pie-
szych.
	 Dużą	atrakcją	okazało	się	KOŁO	
FORTUNY	–	BEZPIECZEŃSTWA,	które	umoż-
liwiło	sprawdzenie	wiedzy	o	bezpiecznym	
uczestnictwie	dzieci	w	ruchu	drogowym.	
W	trakcie	umysłowych	potyczek	uczniów	
klas	III,	dotyczących	bezpiecznych	zacho-
wań	dzieci,	nie	zabrakło	piosenek,	wier-
szy	i	inscenizacji	tematycznie	związanych	
ze	spotkaniem.
	 Nad	 prawidłowym	 wykonaniem	
zadań	czuwał	pan	policjant,	który	podzie-

ska	 na	 scenie	 była	 prawdziwą	 gwiazdą,		
a	 akompaniował	 Piotr	Witkowski.	 Inicja-
torka	 ludowych	 zmagań	 pokazała	 mu-
zyczne	 umiejętności	 gry	 na	 skrzypcach		
i	na	pianinie.	
	 Wyróżnione	osoby	otrzymały	dy-
plomy	i	upominki,	a	po	gratce	kulturalnej	
na	wszystkich	czekała	prawdziwa	wiejska	

uczta,	czyli	chleb	ze	smalcem	w	towarzy-
stwie	ogórka.
	 Atmosfera	sielska,	wiejska,	peł-
na	ekspresji	i	typowego	dla	folkloru	uro-
ku.	Gratulujemy	i	mamy	nadzieję,	że	do	
zobaczenia	za	rok.

Anna Lubieniecka 
fot. arch. GM Nr2 

lił	 się	 swoją	 fachową	 wiedzą	 i	 stworzył	
przyjazny	wizerunek	stróża	prawa.
	 Na	 koniec	 wszyscy	 uczestnicy	
spotkania	 rozwiązali	 WIELKĄ	 KRZYŻÓW-
KĘ.	 Uczniowie	 klas	 I	 –	 III	 wykazali	 się	
znajomością	przepisów	ruchu	drogowego	
i	otrzymali	oceną	celującą	od	przedstawi-
ciela	Policji.
	 Motywem	przewodnim	spotkania	
była	chętnie	powtarzana	przez	dzieci	ry-
mowanka:

„Gdy nadejdzie jesień z pluchą,
mgła zasnuje rankiem drogę.
Chcesz bezpieczny być na drodze,
noś światełko odblaskowe!!!”

Wszystkim serdecznie gratulujemy 
i zachęcamy do sumiennego przestrzegania 

KODEKSU PIESZEGO.
Opracowali: nauczyciele SP6

Akademia Bezpiecznego Dziecka
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W kolejne dwie niedziele grudnia bie-
żącego roku w Zespole Szkół Miejskich 
nr 1 w Mińsku Mazowieckim odbyły się 
Halowe Turnieje Piłki Nożnej pod hono-
rowym patronatem Burmistrza Miasta  - 
pana Marcina Jakubowskiego.

	 8	grudnia	w	II	Lidze	Mistrzów	dla	
Najmłodszych	 	do	 rywalizacji	 stanęło	40	
piłkarzy	rocznik	2005	 i	2006	na	co	dzień	
trenujących	w	UKS	„Dąbrówka”	 i	w	gru-
pach	 	 prowadzonych	 przez	 Stowarzysze-
nie	„Dwie	Jedynki”.	Zawodników	losowo	
podzielono	 na	 drużyny.	 Każda	 grała	 pod	
opieką		trenera.	W	tę	rolę	wcielili	się	za-
wodnicy	MOSiR-u		rocznik	1999	(uczniowie	
klasy	sportowej	GM1).	Wybrano	kapitanów	
drużyn,	 zawodnikom	przypisano	numery.	
Każda	 drużyna	 przyjęła	 własną	 nazwę.		
W	 tej	 edycji	 Ligi	Mistrzów	wystąpili:	 FC	
Barcelona,	Arsenal	Londyn,	Chelsea	Lon-
dyn,	 Bayern	 Monachium,	 Legia	 Warsza-
wa,	Real	Madryt.	Mecze	rozgrywane	były		
w	systemie	„każdy	z	każdym”.	Na	zakoń-
czenie	chłopcy	wzięli	udział	w	konkursie	
rzutów	karnych.	Wszyscy	uczestnicy	 Ligi	
Mistrzów	zostali	obdarowani	słodkimi	na-
grodami.
	 15	 grudnia	 piękne	 sportowe		
widowisko	obejrzeliśmy	dzięki	piłkarzom	

Jak zrelaksować się po trudnych lek-
cjach? Z kim można miło i przyjemnie 
porozmawiać? W jaki sposób nauczyć 
się przygotowywania zdrowych i smacz-
nych przekąsek? Gdyby zadać te pyta-
nia uczniom Gimnazjum Miejskiego nr 3 
w Mińsku Mazowieckim zapewne wielu 
z nich odpowiedziałoby, że najlepiej 
w ,,Przyjaznej świetlicy”. Taką nazwę 
nadali jej sami gimnazjaliści, bo właśnie 
tutaj znajdują przyjaciół wśród kolegów 
i koleżanek oraz nauczycieli, ciekawie  
i wesoło spełniają popołudnia. 

	 Świetlica	 jest	 czynna	od	ponie-
działku	do	 czwartku	w	godzinach	13.40-
15.40.	 W	 programie	 wszystkich	 spotkań	

uwzględniana	 jest	 praca	 profi-
laktyczna	 zmierzająca	 do	 kształ-
towania	 prawidłowej	 osobowości	
uczniów	i	rozwijania	pozytywnych	
cech.	 Prowadzone	 zajęcia	 pobu-
dzają	uczniów	do	aktywności	i	sa-
morealizacji.	 Wspólne	 spełnianie	
czasu	ma	na	celu	uczenie	młodzie-
ży	pokonywania	trudności,	radze-
nia	 sobie	w	trudnych	 sytuacjach,	
rozwiązywania	 konfliktów	 meto-
dą	 bez	 porażek.	 Uczniowie	 uczą	
się	 współpracy	 z	 innymi	 a	 także	
rozwijają	 umiejętności	 znajdo-
wania	w	 samych	 sobie	 oparcia	w	

trudnych	momentach	życiowych.	Przygo-
towują	się	do	zrozumienia	i	przyjęcia	od-
powiedzialności	związanej	z	dorastaniem	
społecznym.
	 ,,Przyjazna	świetlica”	zapewnia	
uczniom	pomoc	w	odrabianiu	lekcji	i	uzu-
pełnianiu	 zaległości	w	nauce.	Uczniowie	
mogą	tu	swobodnie	korzystać	z	Internetu	
oraz	 gier	 interaktywnych.	 Popularnością	
cieszą	 się	 też	 gry	 planszowe	 oraz	 ,,pił-
karzyki”.	Zajęcia	w	 ,,Przyjaznej	 świetli-
cy”	 rozwijają	 też	 zdolności	 plastyczne	
uczniów.	 Niektórzy	 wykonują	 oryginalne		
i	pomysłowe	prace,	które	stanowią	potem	
elementy	dekoracji.	
	 Podczas	 zajęć	 nasi	 wychowan-
kowie	uczą	się	samodzielności	w	zakresie	

wykonywania	 czynności	 samoobsługo-
wych,	 np.	 przygotowują	 sobie	 kanapki,	
tosty,	sałatki,	smażą	naleśniki,	gofry	oraz	
inne	potrawy	w	zależności	od	upodobań.	
Uczą	 się	 estetycznego	 podawania	 po-
siłków	 i	dbania	o	porządek	w	kuchni.	Te	
umiejętności	z	pewnością	okażą	się	przy-
dane	 w	 dorosłym	 życiu.	 W	 ,,Przyjaznej	
świetlicy”	 organizujemy	 spotkania	 oko-
licznościowe	np.	wspólne	Wigilie,	wielka-
nocne	składanie	życzeń	oraz	Dzień	Dziec-
ka,	 które	 w	 całości	 są	 przygotowywane	
przez	uczniów.	 Integrują	one	środowisko	
szkolne	oraz	uczą	pielęgnowania	tradycji.	
	 Z	 opinii	 uczniów	 oraz	 z	 rela-
cji	 nauczycieli	 wynika,	 że	 tego	 rodzaju	
działalność	 jest	 niezwykle	 potrzebna		
i	pozytywnie	wpływa	na	rozwój	młodego	
człowieka.	W	atrakcyjny	sposób	organizu-
je	uczniom	wolny	czas	i	służy	rozwojowi	
ich	indywidualnych	zainteresowań.	Nasza	
świetlica	 otwarta	 jest	 dla	 wszystkich,	
którzy	potrzebują	wsparcia,	zrozumienia	
oraz	pomocy	w	różnych	sytuacjach.			

Grażyna Kałczewiak
fot.  arch ZSM Nr2

Przyjazna	świetlica-potrzebna	świetlica

Piłka	w	grze…

rocznik	 1999.	 Do	 sportowej	 rywaliza-
cji	 stanęli	 chłopcy	 z	 UKS	Węgrów	 (dwie	
drużyny),	 UKS	 Chlebnia,	 Mazur	 Karczew	
i	MOSIR	Mińsk	Mazowiecki	(dwie	drużyny	
–	chłopcy	z	klasy	sportowej	GM1).	Mecze	
rozgrywane	były	w	systemie	„każdy	z	każ-
dym”.	 Dla	 najlepszych	 graczy	 Burmistrz	
Miasta	ufundował	wspaniałe	puchary,	me-
dale	i	statuetki.	

Klasyfikacja	 końcowa	 Halowego	 Turnieju	
Piłki	Nożnej:

1	miejsce	–	MOSiR	II	Mińsk	Mazowiecki
2	miejsce	–	MOSiR	I	Mińsk	Mazowiecki
3	miejsce	–	UKS	Węgrów	II
4	miejsce	–	Mazur	Karczew

5	miejsce	-	UKS	Węgrów	I
6	miejsce	-	UKS	Chlebnia

Wyróżnieni	zostali:
	NAJLEPSZY	STRZELEC	–	Dominik	Marche-
lewicz		UKS	Węgrów
NAJLEPSZY	ZAWODNIK	–	Dominik	Stalusz-
ka	Mazur	Karczew
NAJLEPSZY	 BRAMKARZ	 –	 Mateusz	 Góras	
MOSiR	Mińsk	Mazowiecki	

	 W	organizację	 zawodów	aktyw-
nie	włączyli	się	Rodzice	chłopców	z	klasy	
sportowej	 GM1,	 którym	 składamy	 ser-
deczne	podziękowania.

Iwona Dróżdż, ZSM nr1
fot. arch. UM MM
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Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy w Mińsku Mazo-
wieckim został zaproszony do projek-
tu prowadzonego przez firmę ECORYS  
z Wielkiej Brytanii z siedzibą w Warsza-
wie: „Portal Koordynacja 3.0 – stabilny 
mechanizm powiązania kształcenia za-
wodowego z potrzebami mazowieckiego 
rynku pracy”. 
	 Do	 projektu	 przystąpiło	 21	
uczniów	z	klas	II	i	III	technikum	spedycyj-
nego	 wraz	 z	 nauczycielami	 Marzeną	 Sta-
niszewską,	 Markiem	 Sitkiem	 i	 Dariuszem	
Wojciechowskim	i	dyrektorem	Zespołu	To-
maszem	Płochockim.	Celem	projektu	było	
przygotowanie	młodzieży	do	wejścia	na	ry-
nek	pracy	 przy	współpracy	 pracodawców.	
W	tym	celu	przeprowadzone	zostały	przez	
pracodawcę	 kursy	 specjalistyczne,	 które	
odbyły	się	na	terenie	szkoły,	staże	zawodo-
we	w	zakładzie	pracy	oraz	cykl	zajęć	poza-
lekcyjnych	prowadzonych	przez	nauczycie-
li.	Efektem	dla	uczniów	szkoły	jest:

•	 	 	 Zwiększenie	 poziomu	
wiedzy	 odnośnie	 mega	
trendów	 w	 poszczególnych	
branżach	gospodarki,	a	także	
regionalnych	 i	 lokalnych	 kie-
runkach	zmian	na	rynku	pracy
•		Nawiązanie	kontaktów	z	pra-
codawcami	 zatrudniającymi	 ab-
solwentów	szkoły
•	 Poznanie	 oczekiwań	 pracodaw-
ców	 odnośnie	 profili	 kompetencji	
kandydatów	do	pracy	(zarówno	kom-
petencji	zawodowych,	jak	i	tych	spo-
śród	kluczowych	oraz	osobistych)			
•Pełniejsza	znajomość	potrzeb	zatrud-
nieniowych	 i	 planów	 rozwojowych	 firm	
(lokalnie,	w	regionie,	w	kraju)
•Zwiększenie	poziomu	wiedzy	i	wdrożenie	
w	proces	kształcenia	nowych	technologii

•Wdrożenie	w	proces	kształcenia	systema-
tycznego	formowania	u	uczniów	umiejęt-
ności	 bycia	 zatrudnionym	 (planowania	 i	
zarządzania	 karierą	 edukacyjno-zawo-
dową)	oraz	rozwijania	kompetencji	klu-
czowych	i	osobistych	uczniów
•Tworzenie	 w	 szkole	 aktualnych	 za-
sobów	 informacji	 edukacyjno-zawo-
dowej	 dla	 uczniów	 (ulotki,	 teczki,	
broszury,	 przewodniki,	 informato-
ry,	 poradniki,	 charakterystyki	 za-
wodów,	multimedialne	programy,	
filmy,	klasyfikacje,	analizy,	bazy	
danych	itp.)	
	 Jako	 produkt	 finalny	
zostały	 wykonane	 	 spedy-
cyjno	 logistyczne	 projekty	
uczniowskie.	 W	 projekcie	
wykorzystano	 Szkolne	 Wir-

tualne	 Laboratorium	 Spedycyj-
no-Logistyczne	dostosowane	do	rzeczywi-

stych	warunków	firmowych.	 Partnerem	w	
projekcie	 było	 przedsiębiorstwo	 z	 Mińska	
Mazowieckiego	Harper	Hygienics.
	 Projekt	zawierał	elementy	współ-
pracy	 ponadnarodowej	 –	 jeden	 z	 eksper-
tów	partnerskiego	oddziału	Ecorys	w	Wiel-
kiej	Brytanii	wspierał	realizację	projektu,	
udzielał	 porad	 oraz	 konsultacji.	 W	 maju	
2013	r.	w	naszej	placówce	odbyła	się	wizy-
ta	studyjna	przedstawicieli	ECORYS	z	Wiel-
kiej	Brytanii.
	 W	 listopadzie	 2013	 r	 odbyła	 się	
wizyta	 studyjno-naukowa	 w	 Londynie		
w	celu	zapoznania	polskiej	strony	z	orga-
nizacją	 edukacji	 zawodowej	 w	 Wielkiej	
Brytanii,	poznaniu	zasad	współpracy	z	pra-
codawcami	oraz	zasadami	uznawania	cer-
tyfikatów	umiejętności	zawodowych	przez	
pracodawców.	 Współpraca,	 którą	 nawią-
zała	 szkoła	 jest	 rozpoczęciem	 	 kolejnych	
wspólnych	projektów	ponadnarodowych	w	
obszarach	 działalności	 edukacyjno-zawo-
dowej	placówki.

Tomasz Płochocki, ZSZ Nr2
fot. arch. szkoły

Projekt	edukacyjno		zawodowy	w	Zespole	Szkół	Zawodowych	nr	2
im.	Powstańców	Warszawy	w	Mińsku	Mazowieckim
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30 listopada w sali gimnastycznej SP Nr 
5 w Mińsku Mazowieckim odbył się dru-
gi turniej Grand Prix Mińska Mazowiec-
kiego w Tenisie Stołowym. Tym razem 
do turnieju przystąpiło 23 amatorów 
rakietki.	

	 Kolejny	 raz	 bezkonkurencyj-
ny	 okazał	 się	 	 Marek	 Kudelski,	 który	 po	

W dniu 13 grudnia w sali sportowej  
w Zespole Szkół Salezjańskich odbył się 
kolejny już Maraton Fitness. Mikołajko-
wa edycja organizowana przez MOSiR 
Mińsk Mazowiecki i Pas a Pas przycią-
gnęła całą rzeszę kobiet w szerokim 
przedziale wiekowym.	
	 W	 żeńskim	 gronie	 pięknie	 pre-
zentował	 się	 jedyny	 męski	 uczestnik	
przedsięwzięcia	–	Pan	Piotr	Padzik.	Impre-
za	zaczęła	się	po	godz.	18.00	występami	

najmłodszych.	 Najpierw	 zaprezentowała	
się	 grupa	 samoobrony	 MKK	 oraz	 grupa	
karate,	potem	pokazy	Zumba	Kids	–	prze-
ślicznych	 kilkuletnich	 Mikołajek	 tańczą-
cych	gorące	rytmy.	
	 Od	godz.	19.00	Pan	Jarek	z	Pas	a	
Pas	prowadził	blok	TAE	BO	–	aktywność	łą-
czącą	aerobik	 z	 elementami	wschodnich	
sztuk	walki	(karate,	aikido,	kickboxingu,	
itp.).	Kolejną	częścią	maratonu	był	blok	
CARDIO	 &	 SHAPE,	 którą	 poprowadził	 in-

struktor	z	ramienia	Pas	a	Pas	Pan	Dariusz.	
Była	 to	 bardzo	 wyczerpująca	 aktywność	
na	 bazie	 treningu	 obwodowego	 z	 wy-
korzystaniem	 sztang	 i	 stepów.	 Kobiety	
zostały	 podzielone	 na	 cztery	 mniejsze	
grupy,	by	móc	„rzeźbić”	określoną	część	
ciała	w	 rytm	muzyki.	Tradycją	 już	 staje	
się,	że	zumba	prezentowana	przez	Panią	
Ewelinę	kończy	maraton	–	tak	było	i	tym	
razem.	
	 O	 godz.	 20.00	 Pani	 Ewelina	 za-
brała	wszystkie	panie	w	podroż	po	brzegi	
wypełnioną	 tańcem	 latynoamerykańskim	
oraz	 fitnesem	 z	 elementami	 hip-hop,	
salsy,	 samby,	 mambo,	 sztuk	 walki	 oraz	
elementami	 bollywood	 i	 tańca	 brzucha.	
Po	 wyczerpującym	 treningu	 odbyło	 się	
rozdanie	 nagród	 za:	 „sportową	 grację”,	
„najpiękniejszy	 uśmiech”	 oraz	 „mega	
energię.	Nagrody	otrzymały:	Pani	Bożena	
Tulej,	Pani	Joanna	Fabisiak	oraz	Pani	Ela	
Kowalik.	
	 Łącznie	 rozdano	 ok.	 50	 nagród	
rzeczowych	 ufundowanych	 przez	 MOSiR	
Mińsk	Mazowiecki	i	Pas	a	Pas.	Dziękujemy	
za	wspólną	zabawę	i	już	19	stycznia	2014	
zapraszamy	na	AQUAAEROBIK!	–	szczegóły	
już	wkrótce	na	www.mosir.org.pl

Grand	Prix	Mińska	Mazowieckiego	w	Tenisie	Stołowym
ciężkim	 boju	w	 finale	 pokonał	 klubowe-
go	kolegę	Damiana	Wróbla	3-2.	Najniższy	
stopień	podium	w	tym	dniu	przypadł	Bar-
toszowi	Jaworskiemu,		4	miejsce	podob-
nie	jak	tydzień	temu	wywalczył	Mirosław	
Krusiewicz.	

	 Zwycięzcom	 zostały	 wręczone	
pamiątkowe	 dyplomy	 oraz	 drobne	 upo-

minki	ufundowane	przez	MOSiR	Mińsk	Ma-
zowiecki.	Po	2	 spotkaniach	w	cyklu	pro-
wadzi	Marek	Kudelski,	2	miejsce	zajmuje	
Damian	 Wróbel	 a	 3	 Aneta	 Janisiewicz.	
Serdecznie	zapraszamy	zawodników	oraz	

Mikołajkowy Maraton Fitness

MOSiR Mińsk Mazowiecki
fot. arch. MOSiR
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W dniu 15 grudnia na pływalni miej-
skiej przy ul. Wyszyńskiego 56  
w Mińsku Mazowieckim odbyło się 
pierwsze spotkanie w ramach II Mityngu  
Pływackiego, którego organizatorem był 
MOSiR i KS Barakuda.	
	 Organizacja	tego	mityngu	zakłada	
cykl	3	spotkań,	tj.	15	grudnia	w	Mińsku	Ma-
zowieckim,	23	marca	2014r.	w	Garwolinie		
i	22	czerwca	2014r.	w	Sokołowie	Podlaskim.		
W	 mińskiej	 edycji	 wzięło	 udział	 180	 re-
prezentantów	klubów	KS	NEPTUN	Sokołów	
Podlaski,	KS	DELFIN	Garwolin	oraz	KS	BARA-
KUDA	Mińsk	Mazowiecki.	Zawodnicy	ścigali	
się	w	trzech	kategoriach	wiekowych:	kat.	I	
–	zawodnicy	urodzeni	w	roku	2004	i	młodsi,	
kat.	II	–	zawodnicy	urodzeni	w	roku	2001-
2003	oraz	kat.	III	–	zawodnicy	z	roczników	
1995-2000.	 Reprezentanci	 klubów	 rywali-
zowali	z	podziałem	na	dziewczęta	i	chłop-
ców	na	dystansach	25,	50	oraz	100m	pię-
cioma	 stylami	 pływackimi:	 grzbietowym,	
klasycznym,	dowolnym,	motylkowym	oraz	
zmiennym.	 Po	 wyczerpującej	 rywalizacji	
indywidualnej	 nadeszła	 pora	 na	 sztafety.	
Podczas	tej	edycji	zawodnicy	rywalizowali	
4x25m	 stylem	 zmiennym,	 4x50m	 również	
stylem	 zmiennym	 oraz	 8x50m	 stylem	 do-
wolnym.	Za	miejsca	1-3	najlepsi	zawodni-
cy	zostali	nagrodzeni	medalami,	natomiast	
najlepsze	 szóstki	 w	 każdej	 kategorii	 i	 na	
każdym	 dystansie	 w	 pływaniu	 indywidu-
alnym	 oraz	 najlepsze	 sztafety	 otrzymali		
z	rąk	prezesów	klubów	pamiątkowe	dyplo-
my.	 Obsługę	 sędziowską	 zapewnili	 starsi	
koledzy	 i	 koleżanki	 z	 KS	 Barakuda,	 nato-
miast	obsługę	techniczną	uczniowie	z	ZSM	
nr	1	w	Mińsku	Mazowieckim,	za	co	serdecz-
nie	Wam	dziękujemy.	Szczegółowe	wyniki		
i	pełna	galeria	na	naszej	stronie	interneto-
wej	www.mosir.org.pl

II	Mityng	Pływacki

MOSiR Mińsk Mazowiecki
fot. arch. MOSiR
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Mińscy pływacy nie zwalniają tem-
pa. W dniach 7-8 grudnia wzięli udział  
w dwudniowych Zawodach Pływackich  
o Puchar Prezydenta Ciechanowa z oka-
zji 15-lecia klubu „Orka” Ciechanów po-
łączonych z Ogólnopolskim Sprawdzia-
nem Wszechstronności i Wytrzymałości 
dzieci 11 i 12 letnich.

	 Po	 raz	 kolejny	 potwierdzili,	 że	
poziom	 pływania	 w	Mińsku	 systematycz-
nie	rośnie.	29	osobowa	reprezentacja	wy-
walczyła	 16	miejsc	na	podium,	a	Milena	
Bakuła	zajęła	2	miejsce	w	klasyfikacji	na	
najlepszą	zawodniczkę	9	letnią.

Miejsca	na	podium	zajęli:
W	roczniku	2004	i	młodsi:
Milena	Bakuła	-	2	miejsce	na	25m	stylem	
motylkowym	 i	 50m	 stylem	 dowolnym,	 3	
miejsce	na	25m	stylem	dowolnym	 i	50m	
stylem	grzbietowym;
Marcelina	 Komorek	 –	 3	 miejsce	 na	 50m	
stylem	dowolnym	i	klasycznym;
Maciej	 Radomiński	 –	 2	 miejsce	 na	 50m	
stylem	grzbietowym;

W dniu 14 grudnia w sali sportowej 
Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 przy  
ul. Siennickiej 17 odbyły się Otwarte 
Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Judo 
Dzieci, Młodzików, Juniorów Młodszych 
i Juniorów.

W	turnieju	udział	wzięło	ponad	70	uczest-
ników	z	11	klubów	z	województwa	mazo-
wieckiego	i	lubelskiego:	ULKS	Judo	Kowa-
la	k/Radomia,	UKS	„9”	Siedlce,	UKJ	RYŚ	
Warszawa,	 ULKS	 Technik	 Orion	 Radzyń	
Podlaski,	 UKS	 Targówek	 Warszawa,	 UKS	
SPARTAKUS	 Lublin,	 UKJ	AON	 Rembertów	
Warszawa,	 JUDO	 FIGHT	 CLUB	 Warszawa	
Wesoła,	KS	Ju-Jitsu	Ruda,	UKS	Judo	KON-
TRA	Siedlce,	UKS	Judo	KONTRA	Mińsk	Ma-
zowiecki.
	
Zawody	 sędziowało	 8	 sędziów	 z	 Mińska,	
Siedlec,	Warszawy	i	Lublina.

	Z	UKS	Judo	KONTRA	Mińsk	Mazowiecki	
I	zajęli:	Eryk	Ziółkowski,	Ada	Płochocka,	
Przemysław	 Kulikowski,	 Jagoda	 Zawadz-
ka,	Patrycja	Drab,	Patryk	Pszonka,	Kata-
rzyna	Przyczyna,	Robert	Rybczyński,	Pau-
lina	Przyczyna,	 Jakub	Kretowicz,	Franek	
Zieliński.

II	 miejsca	 zajęli:	 Igor	 Rybacki,	 Łucja	
Wierzbicka,	Daniel	Seroczyński,	Ada	Iwiń-
ska,	 Jakub	 Rybacki,	 Dawid	 Jawoszek,	
Wiktoria	 Zalewska,	Witold	 Cieślik,	 Klau-

Piotr	Drozdowski	–	3	miejsce	na	50m	sty-
lem	grzbietowym.

W	roczniku	2003:
Katarzyna	 Szczepańska	 –	 3	 miejsce	 na	
100m	stylem	grzbietowym;
W	roczniku	2002:
Radosław	 Marczak	 –	 3	 miejsce	 na	 100m	
stylem	zmiennym;
W	roczniku	2000:
Sylwia	Stupnicka	–	3	miejsce	na	50m	sty-
lem	grzbietowym;
W	roczniku	1999:
Mikołaj	 Kupidura	 –	 1	 miejsce	 na	 100m	
stylem	motylkowym	 i	 3	miejsce	 na	 50m	
stylem	grzbietowym;
Karol	Wydra	–	2	miejsce	na	100m	stylem	
motylkowym.

Ponadto	sztafety	7	x	50m	stylem	dowol-
nym	dziewcząt	i	chłopców	zajęły	2	miej-
sca.

Tomasz Radomiński
fot. arch. MOSiR

dia	 Chobot,	 Jakub	 Czyżewski,	 Mikołaj	
Poślada,	 Tomasz	 Sternicki,	 Aleksandra	
Polkowska,	Aleksander	Wiącek,	Dominika	
Adamczyk.

III	miejsca	zajęli:	Ada	Iwińska,	Franciszek	
Laus,	 Jakub	 Nowicki,	 Daria	 Ziółkowska,	
Jakub	 Szebski,	 Anna	 Wójcik,	 Krystian	
Adamczyk,	Aleksandra	Matyszczak,	Daria	
Zaperta,	Adrian	Lema,	Popis	Mikołaj,	We-
ronika	Nogaj,	Mateusz	Polkowski,	Krzysz-
tof	Śmietański,	Melania	Wójcicka,	Justy-
na	Rybczyńska.

Organizatorem	 zawodów	 był	 Uczniowski	
Klub	Sportowy	Judo	KONTRA	z	Mińska	Ma-
zowieckiego.	Organizację	zawodów	dofi-
nansował	Zarząd	Powiatu	Mińskiego.
	 Dziękujemy	 dyrekcji	 Zespołu	
Szkół	Miejskich	 	 Nr	 2	 za	 bezpłatne	 udo-
stępnienie	 obiektów	 sportowych	a	 także	
rodzicom	 i	 członkom	 stowarzyszenia	 za	
aktywność	i	serce	przy	organizacji	i	prze-
prowadzeniu	turnieju.

Zdzisław Wiącek
fot. arch. UKS Judo KONTRA

Mińscy	pływacy	nie	zwalniają	tempa

JUDO KONTRA
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30 listopada odbył się VIII Międzyklu-
bowy Turniej Ju-Jitsu Ne-waza w War-
szawie zorganizowany przez Klub Walki 
Wręcz. 
	 Na	turnieju	nie	mogło	zabraknąć	
zawodników	Klubu	Walki	Grappler,	którzy	
w	 składzie:	 Marcin	 Frankieiwcz,	 Marcin	
Gałązka,	 Michał	 Gryglas	 oraz	 najmłodsi	
zawodnicy	Andrzej	Frankiewicz,	 Szymon	
Gryglas	 oraz	 Szymon	Chodecki.	Wszyscy	
zawodnicy	stoczyłi	bardzo	dobre	i	zacię-
te	walki,	 czego	wynikiem	było	zdobycie		
III	 miejsca	 w	 Klasyfikacji	 Drużynowej.		
	 Indywidualnie	 Marcin	 Gałązka	
-	 1	miejsce	w	 kategorii	 zaawansowanej	
do	 75kg	 oraz	 1	miejsce	w	 open,	Michał	
Gryglas	1	miejsce	w	kategorii	zaawanso-
wanej	 do	 85kg	 oraz	 2	miejsce	 w	 open.	
Najmłodsi	 zawodnicy	 Andrzej	 Frankie-
wicz	1	miejsce	w	kategorii	7-8	 lat,	Szy-
mon	Gryglas	2	miejsce	w	kategorii	7-8	lat	
jego	pierwsze	zawody	oraz	Szymon	Cho-
decki	2	 i	2	miejsce	w	kategorii	do	35kg	
i	 Marcin	 Frankiewicz	 brak	 zawodników	

Turniej	Ju-Jitsu

W sobotę, 30 listopada, Miński Klub 
Sportowy TAEKWON-DO wziął udział  
w rozgrywanych w stolicy Mistrzostwach 
Warszawy w Taekwon-Do ITF.
	 Był	to	już	drugi	start	mińszczan	
w	 sezonie	 sportowym	 2013/14.	 W	 war-
szawskich	 zawodach	 wystartowało	 stu	
pięćdziesięciu	sportowców	z	klubów	War-
szawy	i	okolic.	
	 Nasze	 miasto,	 pod	 opieką	 tre-
nera	Jacka	Łuniewskiego	(VI	DAN),	repre-
zentowało	36	zawodników	i	zawodniczek.	
Mińscy	reprezentanci	zdobyli	40	medali.
	 Pierwsze	 miejsca	 w	 swoich	 ka-
tegoriach	 wiekowych	 zdobyli:	 Michalina	
Mikulska,	Mateusz	Zgódka,	Viviana	Wider-
ska,	 Natalia	 Paska,	 Kamil	 Lisiecki,	 Liwia	
Walewska-Ogrodnik,	Marcel	Mikulski,	 Ce-
zary	Jackowski,	Łukasz	Zgódka	–	wszyscy	
w	układach	formalnych	stopni	KUP	i	Karol	
Łuniewski	 w	 układach	 formalnych	 stopni	
DAN,	 Michalina	 Mikulska	 i	 Karol	 Łuniew-
ski	w	 technikach	 specjalnych	 oraz	 Nata-
lia	Taraszewska	w	walkach	do	55kg,	Karol	
Łuniewski	 w	 walkach	 pow.	 70kg,	 Jakub	
Hamerski	 w	 walkach	 do	 52kg	 i	 Mateusz	
Zgódka	w	walkach	do	58kg.	
	 Drugie	 miejsca	 zajęli:	 Natalia	
Piórkowska,	 Karolina	 Łuniewska,	 Damian	
Anusz,	Mateusz	Stelmach,	Marcin	Radom-
ski	 i	Kacper	Całka	–	układach	formalnych	
stopni	KUP,	Julia	Kawka	w	technikach	spe-
cjalnych	oraz	Natalia	Cectoka	w	walkach	
do	55kg	i	Mikołaj	Mikulski	w	walkach	pow.	
70kg.	
	 Na	trzecim	miejscu	znaleźli	się:	
Natalia	Cecotka,	Natalia	Taraszewska,	Mi-
kołaj	Mikulski,	Oskar	Ziółkowski,	Sewerian	
Widerski,	Wojciech	Gall	i	Kajetan	Gorczy-

nicy	 stoczyli	 super	walki	 i	 zdobyli	mega	
doświadczenie	!!!

Marcin Frankiewicz 
fot. arch. KW GRAPPLER

w	kategorii	ciężkiej.	Podsumowując	Tur-
nieje	 należy	 powiedzieć	 jedno	 -	 Marcin		
i	Michał	pokazali	jak	zawsze	bardzo	duże	
umiejętności,	 a	 nasi	 najmłodsi	 wojow-

ca	 –	 w	 układach	
formalnych	stopni	
KUP,	Natalia	Piór-
kowska,	 Natalia	
Paska,	Michał	Ko-
czyrkiewicz,	 Se-
werian	 Widerski	
i	 Jakub	 Kuźmicz	
–	 w	 technikach	
specjalnych	 oraz	
Natalia	 Kawka		
i	Natalia	Piórkow-
ska	 w	 walkach	
do	 55kg,	 Damian	
Anusz	 w	 walkach	
do	58kg.
	
W	 klasyfikacji	
i ndyw idua lne j	
zawodów,	 reprezentanci	naszego	miasta,	
Michalina	 Mikulska	 i	 Karol	 Łuniewski	 za-
jęli	 pierwsze	miejsca	wśród	 zawodników	
z	 roczników	 1997-99,	 a	 Natalia	 Paska		
w		roczniku	2000-01.	
	 W	 klasyfikacji	 medalowej	 Miń-
ski	 Klub	 Sportowy	 TAEKWON-DO	 zdobył	
pierwsze	 miejsce,	 zdobywając	 tym	 sa-
mym	tytuł	najlepszego	klubu	mistrzostw.	
Najlepsi	zawodnicy	oraz	trener	najlepszej	
drużyny	 otrzymali	 z	 rąk	 organizatorów	
efektowne	statuetki.
	 Po	 zakończeniu	 zawodów	 tre-
ner	 Jacek	 Łuniewski	 stwierdził:	 „Drugie	
w	 bieżącym	 sezonie	 startowym	 zawody	
za	nami.	Po	 raz	kolejny	 zdominowaliśmy	
turniej	 potwierdzając	 swoją	 niekwestio-
nowaną	 pozycję	 lidera	 w	 kategoriach	
dzieci,	 młodzików	 i	 juniorów	w	 regionie	
warszawskim.	 Teraz	 koncentrujemy	 się	

na	przygotowaniach	naszych	klubowiczów	
do	 styczniowego	 egzaminu	 na	 kolejne	
stopnie	 uczniowskie	 Taekwon-Do.	 Potem	
okres	ferii	 i	chwila	odpoczynku,	a	po	fe-
riach	 rozpoczynamy	 przygotowania	 na-
szych	zawodników	do	marcowych	startów	
w	 zawodach	 Pucharu	 Polski	 oraz	 Grand	
Prix	Polski,	 a	 także	do	Międzywojewódz-
kich	Mistrzostw	Juniorów	i	Juniorów	Młod-
szych,	 które	 będą	 jednocześnie	 pierw-
szymi	 eliminacjami	 do	 Mistrzostw	 Polski	
i	których	gospodarzem	będzie	nasz	klub.	
Już	 dziś	 zapraszam	wszystkich	 w	 sobotę	
15	marca	2014	roku	do	hali	 sportowej	w	
Gimnazjum	Miejskim	nr	3”.	
	 Wszystkim	zawodnikom	i	zawod-
niczkom	Mińskiego	Klubu	Sportowego	TA-
EKWON-DO,	 którzy	 reprezentowali	 nasze	
miasto	i	nasz	powiat	gratulujemy	wyników	
osiągniętych	w	Warszawie	!!!

Igor Koczyrkiewicz, fot. arch. TAEKWON-DO

Mistrzostwa	Warszawy	w	Taekwon-Do	ITF
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SPRAWY SPOŁECZNE

Już po raz czwarty Powiatowe Centrum Wo-
lontariatu w Mińsku Mazowieckim zorgani-
zowało uroczystą Galę Wolontariatu, aby na-
grodzić i uhonorować osoby wyróżniające się  
w pracy wolontariackiej w naszym mieście.
		 Gala	 odbyła	 się	 	 w	 Miejskim	 Domu	
Kultury	w	czwartek	5	grudnia	br.,	a	poprowadzi-
ła	ją	Pani	Katarzyna	Wocial,	Koordynator	Powia-
towego	Centrum	Wolontariatu	w	Mińsku	Mazo-
wieckim.
												Po	uroczystym	powitaniu	gości,	wśród	
których	 był	 m.in.	 Pan	 Krzysztof	 Michalik,	 Za-
stępca	Burmistrza	Mińska	Mazowieckiego,	orga-
nizatorzy	przystąpili	do	wręczania	nagród	oraz	
statuetek	dla	zaproszonych	wolontariuszy.
												Z	ogromną	satysfakcją	i	zadowoleniem	
przyjęliśmy	 wiadomość,	 że	 Wolontariuszem	
Roku	 2013	 został	 Pan	Włodzimierz	 Dybka,	wo-
lontariusz	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	Społecz-
nej,	 uczący	 dzieci	 języka	 angielskiego	 i	wyko-
nujący	 zabiegi	 fizjoterapeutyczne	 w	 domach	
podopiecznych	 Ośrodka.	 Panu	 Włodzimierzowi	
Dybka,	jednemu		z	naszych	8	wolontariuszy,	ser-
decznie	gratulujemy	w	pełni	zasłużonej	nagrody,	
która	 jest	 także	dowodem	na	aktywną	działal-
ność	wolontariacką	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	
Społecznej	w	Mińsku	Mazowieckim.
	 Ponadto,	 obecni	 na	 Gali	 wolonta-
riusze,	 wśród	 których	 dominowała	 młodzież,	
przedstawili	swoje	osiągnięcia	w	ramach	wolon-
tariatu.	 Z	 wycinkiem	 działalności	 wolontariac-

IV	GALA	WOLONTARIATU	2013

kiej	w	mieście		można	było	także	zapoznać	się	
poprzez	prezentację	przygotowanych	plakatów.	
Wśród	 instytucji	 samorządowych	 dumnie	 pre-
zentował	się	także		MOPS.
	 Po	 wręczeniu	 nagród	 i	 wyróżnień	
bardzo	 licznie	 tym	razem	zgromadzeni	na	Gali	
goście	obejrzeli	przedstawienie	teatralne	przy-
gotowane	przez	aktorów	z	Zawodowego	Teatru	
Osób	 Niepełnosprawnych	 TEATR	 O.N.,	 którzy	
zaprezentowali	 jednoaktówkę	 A.Czechowa	

„Oświadczyny”	 oraz	 monolog	 wg	 A.Czechowa	
„O	szkodliwości	palenia	tytoniu”.					
											Czwartą	edycję	Gali	Wolontariatu	za-
kończył	okazjonalny	poczęstunek	oraz	wspólne	
zdjęcie	wolontariuszy	wraz	z	przybyłymi	gośćmi.				
Serdeczne	 podziękowania	 składamy	 Pani	 Alicji	
Cudnej	oraz	Zofii	Zawadce,	pracownikom	socjal-
nym	MOPS	w	Mińsku	Mazowieckim,	koordynują-
cym		działania		wolontariatu	w		Ośrodku.
							

Wśród większości z nas funkcjonuje stereotyp 
osoby starszej, która jako babcia lub dziadek, 
mający już najlepsze i najciekawsze lata swo-
jego życia za sobą, spędzają czas w domowym 
zaciszu, siedząc w cieplutkich kapciach, po-
pijając gorącą herbatę, oglądając długie se-
riale oraz opiekując się gromadką uroczych 
wnucząt.	
	 Oczywiście	takie	„zadania”	są	czymś	
naturalnym	i	wynikają	chociażby	z	ról	społecz-
nych	 pełnionych	 przez	 osoby	 starsze,	 które	 są	
bardzo	 cenne	 i	 potrzebne	 nam	 wszystkim,	 bo	
któż	z	nas	nie	wspomina	z	sentymentem	chwil	
spędzonych	u	boku	ukochanej	babci	 i	dziadka,	
jednak	seniorzy	z	naszego	miasta	po	raz	kolejny	
udowodnili,	 że	 ich	 zainteresowania	 wybiegają		
o	wiele	dalej	i	dlatego	wzięli	udział	w	Wieczorze	
Andrzejkowym	w	ramach	kolejnego	już	Spotka-
nia	Pokoleń.
	 Wydarzenie	zostało	ponownie	zorga-
nizowane	 przez	 Miejski	 Ośrodek	 Pomocy	 Spo-
łecznej	 w	 Mińsku	 Mazowieckim	 oraz	 młodzież		
z	Zespołu	Szkół	Ekonomicznych	w	Miejskiej	Bi-
bliotece	Publicznej	27	listopada	br.
	 Z	 przykrością	 chcemy	 rozczarować	
wszystkich	przekonanych	o	tym,	że	towarzystwo	
seniorów	jest	gwarancją	nudy,	gdyż	osoby	star-
sze	 z	 Mińska	 oraz	 młodzież	 z	 „Ekonoma”	 dali	
znakomity	 dowód	 i	 przykład	 tego,	 że	 potrafią	
wspólnie	doskonale	się	bawić,	rozmawiać,	śmiać	
i	żartować,	a	nawet	„ruszyć	w	tany”,	by	potem	
dalej	 cieszyć	 się	 wspólnie	 spędzanym	 czasem	
przy	pysznym	ciastku	i	herbacie.
	 Młodzież	z	Zespołu	Szkól	Ekonomicz-
nych,	którą	nasz	Ośrodek	zaprosił	do	współorga-
nizacji	oraz	udziału	w	spotkaniu,	przygotowała	
wiele	 bardzo	 ciekawych	 atrakcji	 dla	 naszych	
kochanych	 Seniorów,	 takich	 jak	 m.in.	 randka		
w	ciemno,	kalambury,	wróżby,	lanie	wosku	oraz	
odgadywanie	znaczenia	imion.	

	 I	 tak	 po	 serdecznym	 powitaniu	
wszystkich	 zebranych	 przez	 Panią	 Elżbietę	 Ko-
walik-Wirowską,	 Dyrektor	 mińskiego	 MOPS-u	
oraz	Panią	Elżbietę	Sieradzińską,	Dyrektor	Miej-
skiej	 Biblioteki	 Publicznej,	 po	wzajemnym	po-
znaniu	się	wszyscy	sympatyczni	uczestnicy	spo-
tkania	przystąpili	z	uśmiechem	i	szczerą	ochotą	
do	 spontanicznej	 zabawy	 oraz	 tańca,	 podczas	
którego	Seniorzy	udowodnili,	że	choć	latka	już	
nie	te,	to	umiejętności	tanecznych	mógłby	po-
zazdrościć	im	niejeden	młodzian			
	 Chcemy	 bardzo	 podziękować	 Senio-
rom	 za	 udział	 w	 kolejnym	 Spotkaniu	 Pokoleń.	
Jesteśmy	im	wszyscy	bardzo	wdzięczni	za	to,	że	
możemy	cieszyć	się	ich	towarzystwem	i	czerpać	
z	ich	bogatego	doświadczenia	życiowego.	Dzię-
kujemy	też	bardzo	wspaniałej	młodzieży	z	Ze-
społu	Szkól	Ekonomicznych,	która	pomogła	nam	
zorganizować	 Wieczór	 Andrzejkowy,	 a	 swoją	

pełną	szacunku	postawą	w	stosunku	do	naszych	
Seniorów	 przekonała	 nas	 wszystkich,	 że	 „nie	
taka	młodzież	zła”
	 Serdeczne	 podziękowania	 kierujemy	
także	na	 ręce	Pani	Elżbiety	Sieradzińskiej,	Dy-
rektor	MBP	za	użyczenie	sali	na	spotkanie.
	 Pragniemy	podkreślić,	że	organizowa-
ne	przez	MOPS	w	Mińsku	Mazowieckim	wydarze-
nia,	 takie	 jak	 chociażby	Wieczór	Andrzejkowy,	
są	okazją	nie	tylko	do	miłej	zabawy,	ale	przede	
wszystkim	do	spotkań	różnych	środowisk	z	tere-
nu	naszego	miasta,	poprzez	które	chcemy	budo-
wać	i	poszerzać	integrację	lokalnej	wspólnoty.
	 Oczywiście	mamy	 nadzieję	 i	 dołoży-
my	 wszelkich	 starań,	 aby	 powyższe	 spotkanie	
nie	było	ostatnim.

Wieczór	Andrzejkowy		„Nie	tylko	ciepłe	kapcie”

Piotr Tomaszewski
fot. arch. MOSiR


