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W numerze:

Słowem wstępu

Drodzy Mińszczanie.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

INFORMACJE DOTYCZĄCE WAKACJI 
W MIŃSKU MAZOWIECKIM

MOŻNA ZNALEŹĆ NA STRONIE INTERNETOWEJ MIASTA
WWW.MINSK-MAZ.PL W ZAKŁADCE „LATO W MIEŚCIE 2012”

	 Strumień	środków	unijnych,	z	którego	od	lat	
korzystały	mazowieckie	samorządy,	dotarł	wreszcie	
i	do	naszego	miasta.	Co	prawda	to	jedne	z	ostatnich	
transz	 unijnej	 pomocy	 na	 inwestycje,	 ale	 lepiej	
późno	niż	wcale.		Blisko	milion	złotych	refundujący	
renowacje	willi	Dr	Huberta,	po	miesiącach	pertur-
bacji,	kontroli	i	wyjaśnień	zasilił	miejską	kasę.	
	 Kolejny	milion	 to	 środki	 na	 remont	 targo-
wiska	 miejskiego,	 który	 planujemy	 rozpocząć	 już	
w	przyszłym	roku.	Milion	złotych	dostaliśmy	też	na	
budowę	hali	sportowej	przy	SP1.	Dzieci	i	młodzież	
gimnazjalna	 będzie	 mogła	 korzystać	 z	 tego	 wspaniałego	 obiektu	 już	 od	
września	tego	roku.			
	 Miło	 mi	 jest	 poinformować	 że	 miasto	 ukończyło	 projektowanie	
dziedzińca	przed	Pałacem	Dernałowiczów	wraz	z	główną	aleją	w	parku	od	
ulicy	 Warszawskiej	 do	 Budowlanej.	 Projekt	 zakłada	 budowę	 podziemnej	
fontanny	o	średnicy	15	m,	wykonanie	granitowo	-	betonowej	nawierzchni	
w	kształcie	okręgu		oraz	pełne	zagospodarowanie	terenu	wraz	z	 ławkami		
i	oświetleniem.	Prace	wykonawcze	powinny	ruszyć	jeszcze	w	tym	roku,	a	po	
ich	zakończeniu	będzie	to	jedno	z	najbardziej	urokliwych	miejsc	w	naszym	
mieście.	
	 9	września	odbędzie	się	kolejny	festiwal	Himilsbacha	–	jedna	z	naj-
większych	imprez	kulturalnych	Mińska	Mazowieckiego.	Spośród	wielu	zapla-
nowanych	atrakcji	warto	wymienić	koncert	zespołu	T.Love	oraz	występ	Sta-
nisława	Tyma.	Całość	imprezy	będzie	relacjonowana	przez	TVP	Warszawa.	
Serdecznie	wszystkich	Państwa	zapraszam	i	życzę	dobrej	zabawy.

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

MILION NA OBIEKT SPORTOWY
W	 lipcu	 b.r.	 została	 zawarta	 umowa	 pomiędzy	 miastem	
Mińsk	 Mazowiecki	 a	 Ministerstwem	 Sportu	 i	 Rekreacji	 na	
dofinansowanie	 ze	 środków	 Funduszu	 Rozwoju	 Kultury	 Fi-
zycznej	 w	 ramach	 „Wojewódzkiego	 programu	 rozwoju	
bazy	 sportowej”	 realizacji	 zadania	 inwestycyjnego	 w	 na-
szym	 mieście	 pod	 nazwą	 	 „Budowa	 hali	 sportowej	 i	 tere-
nowych	 urządzeń	 sportowych	 przy	 Szkole	 Podstawowej	 Nr1		
i	Gimnazjum	Nr1	-	str.	13

MILION NA TARGOWISKO
W	dniu	25	lipca	2012	r.	została	zawarta	umowa	pomiędzy	Mia-
stem	Mińsk	Mazowiecki,	a	Samorządem	Województwa	Mazo-
wieckiego	o	przyznaniu		pomocy	w	ramach	Programu	Rozwoju	
Obszarów	Wiejskich	na	realizację	przedsięwzięcia	pod	nazwą	
„Przebudowa	targowiska	miejskiego	przy	ul.	Chełmońskiego”.	
W	ramach	tej	umowy	miastu	zostanie	przyznana	pomoc	w	wy-
sokości	1	000	000	zł	-	str.	12	
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Miasto	Mińsk	Mazowiecki	zakupiło	fotora-
dar	i	w	dniu	12	lipca	2012r.	Zakład	Urzą-
dzeń	Radiolokacyjnych	„ZURAD”	Sp.	z	o.o.	
dostarczył	 oraz	 dokonał	montażu	 dwóch	
masztów	wraz	z	obudową	na	ulicach:	gen.	
Sosnkowskiego	 i	 Warszawskie	 Przedmie-
ście.	 Powyższe	 urządzenia	 zostały	 prze-
kazane	Straży	Miejskiej	do	wykorzystania		
w	celu	poprawy	bezpieczeństwa	na	ulicach	
Miasta.	Fotoradar	będzie	wykorzystywany	
zarówno	 z	 masztów	 stacjonarnych	 jak		
i	w	formie	przenośnej	(ze	statywu).	Umoż-
liwia	on	wykonywanie	zdjęć	na	2	pasach	
jezdni	 z	 dokładnym	wizerunkiem	 twarzy	
kierującego,	 pojazdów	 nadjeżdżających	
oraz	 oddalających	 się,	 rozróżnia	 samo-

W	dniu	20	lipca	2012	Burmistrz	Miasta	Mar-
cin	Jakubowski	zaprosił	do	Urzędu	Miasta	
architektów	 :	 Bartosza	 Gromulskiego,	
Roberta	 Jaworskiego	 i	 Konrada	 Wąsika.		
W	spotkaniu	wzięli	również	udział	Zastęp-
ca	Kierownika	Wydziału	Gospodarki	Komu-
nalnej	Marek	Gogolewski	oraz	Radny	Rady	
Miasta		Jerzy	Gryz.		Celem	spotkania	było	
podjęcie	dyskusji	i	wypracowanie	kierun-
ków	działania	w	zakresie	zarządzana	zie-
lenią	w	miejskiej	przestrzeni	publicznej.

Goście	 zapoznali	 się	 z	 projektem	 placu	
przed	 Pałacem	 Dernałowiczów	 i	 projek-
tem	budowy	parkingów	wzdłuż	ulicy	Ko-
ściuszki.	 Oba	 projekty	 omawiane	 były	
pod	 kątem	 	 	 wprowadzania	 dodatko-
wych	elementów	architektury	krajobrazu		
i	zieleni.	Architekci	wyrazili	troskę	o	stan	
drzewostanu	 w	 mieście	 i	 zaproponowa-
li	 opracowanie	 standardów	 	 planowania		
i	konserwacji		zieleni.	W	trakcie	dyskusji	
kładziono	nacisk	na	dobór	odpowiednich	
gatunków	drzew,	które	maja	ożywić	mia-
sto,	a	za		szczególnie	ważne	uznano	nowe	
nasadzenia	 w	 pasach	 drogowych	 nowo	
projektowanych	 ulic.	 Takie	 rozwiązania	
powodują	 powstanie	 bardzo	 przyjaznej	

mieszkańcom	pierzei	drzew	i	pozytywnie	
wpływają	na	wizerunek	architektoniczny	
miasta.

Burmistrz	wyjaśnił,	że	w	ostatnim	czasie	
pracownicy	 UM	 brali	 udział	 w	 specjali-
stycznych	 szkoleniach	 w	 zakresie	 bieżą-
cej	pielęgnacji	drzew.	Dokonano	również	
wyboru	 firmy,	 która	 opracowuje	 plan	
konserwacji	i	nasadzeń	nowych	drzew,	ze	

Tradycją	 już	stało	się	organizowanie	po-
wiatowych	Świąt	Policji	w	różnych	miej-
scach	 powiatu	 mińskiego.	 W	 tym	 roku	
policyjne	 uroczystości	 odbyły	 się	 w	 Ha-
linowie.	 Policyjne	 Święto	 związane	 z	 93	
rocznicą	powstania	Policji	zainaugurowa-
ła	o	 	godz.	16.00	uroczysta	msza	święta	
w	 Kościele	 pw.	 Najświętszej	 Maryi	 Pan-
ny	Matki	 łaski	 Bożej	w	Halinowie,	 a	 za-
kończyło	 uroczyste	 wręczenie	 rozkazów	
personalnych,	mianowań	 i	 wyróżnień	 na	
placu	 przed	 halinowskim	 Komisariatem	
przy	ulicy	Piłsudskiego	39.	Wśród	 zapro-
szonych	gości	był	Burmistrz	Miasta	Mińsk	
Mazowiecki	 Marcin	 Jakubowski,	 który	
wręczył	 zasłużonym	 stróżom	 prawa	 listy	
gratulacyjne.													

(red.) fot. z arch. UM

Fotoradar	dla	miasta

Święto	Policji

szczególnym	 uwzględnieniem	 gatunków	
najbardziej	 przystosowanych	 do	 warun-
ków	miejskich.	Na	zakończenie	postano-
wiono	 powołać	 społeczną	 komisję	 dzia-
łająca	 przy	 Burmistrzu	 Miasta,	 która	 na	
etapie	 koncepcji	 architektonicznych	 bę-
dzie	opiniowała	miejskie	inwestycje		pod	
względem	 zachowania	 czy	 zwiększania	
ilości	zieleni	w	mieście.																			(red.)

  fot. z arch. UM

W	trosce	o	miejską	zieleń

chody	ciężarowe	od	osobowych,	dokonuje	
rejestracji	z	częstotliwością	dwóch	zdjęć	
na	sekundę.	Przenośny	fotoradar	posiada	

możliwość	ustawienia	prędkości	progowej	
od	20	km/h	do	250	km/h.																(red.)

fot. z arch. UM
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24	 lipca	 między	 Nadleśnictwem	 Mińsk	
reprezentowanym	 przez	 Pana	 Piotra	 Se-
rafina	 -	 Nadleśniczego,	 Mistem	 Mińsk	
Mazowiecki	reprezentowanym	przez	Bur-
mistrza	 Marcina	 Jakubowskiego	 i	 Gminą	
Mińsk	Mazowiecki	 reprezentowaną	przez		
Wójta	 Gminy	 Pana	 Antoniego	 Piecho-
skiego	 zostało	 podpisane	 porozumienie		
w	sprawie	wycinki	drzew	i	krzewów	przy	
ulicy	 Chochołowskiej	 stanowiącej	 teren	
inwestycji	drogowej.	

(red.) 
fot. z arch. UM

W	dniu	26	lipca	w	obecności	władz	samo-
rządowych	miasta	i	gminy	miało	miejsce	
symboliczne	wbicie	łopaty	rozpoczynają-
ce	budowę	ul.	Chochołowskiej.	

Roboty	 budowlane	 rozpoczęły	 się	 	 już		
w	sierpniu	tego	roku,	a	planowany	okres	
zakończenia	tego	zadania	to	koniec	sierp-
nia	 2013r.	 W	 ramach	 tej	 inwestycji	 wy-
konana	zostanie	budowa	drogi,	kanaliza-
cji	deszczowej,	sieci	wodociągowej	oraz	
oświetlenia	ulicznego	w	granicach	admi-
nistracyjnych	miasta	Mińsk	Mazowiecki.

(red.) 
fot. z arch. UM

29	lipca	2012r.	w	siedzibie	7	Pułku	Ułanów	
Lubelskich	przy	Sosnkowskiego	4	z	okazji	
rocznicy	 wyzwolenia	 miasta	 i	 wybuchu	
Powstawnia	 Warszawskiego	 mińszcza-
nie	 zaśpiewali	 (nie)	 zakazane	 piosenki.	
Pogoda	 dopisała	 więc	 koncert	 odbył	 się	
w	 ogrodzie	 muzeum,	 gdzie	 przy	 dużej	
frekwencji	 wspólne	 śpiewanie	 sprawiło	
wszystkim	wielką	 przyjemność.	 Śpiewali	
wszyscy	bez	wyjątku	z	Burmistrzem	Mar-
cinem	Jakubowskim	na	czele.	

Podczas	uroczystości	została	otwarta	wy-
stawa	 „Krystyna	 Krahelska	 -	 powstaniec	
warszawski”.	Pani	Krystyna	była	zasłużo-
ną	sanitariuszką,	która	w	obronie	kolegów	
dostała	trzy	kule	w	plecy.	Przeszła	także	
do	historii	pozując	do	rzeźby	syrenki	war-
szawskiej.	 Wystawę	 mogliśmy	 oglądać	
dzięki	Muzeum	Ziemi	Mińskiej	i	Towarzy-
stwa	Przyjaciół	Warszawy.

Dyrektor	Leszek	Celej	zachęcał	także	do	
obejrzenia	 dokumentacji	 poświęconej	
oddziałowi	AK	 Dywizjonu	 „Jeleń”,	 który	
działał	w	Powstaniu	Warszawskim.	(red.) 

Porozumienie	w	sprawie	wycinki	drzew

Wbicie	łopaty	na	Chochołowskiej

Odśpiewano	„(NIE)	ZAKAZANE	PIOSENKI”

fot. E Karpiński
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	W	niedzielę	15	07	2012r	w	naszym	mieście	
Mińsk	Mazowiecki	na	łowisku	,,Łazienki	”,	
którym	opiekujemy	się	od	zarania	ludzko-
ści	,	odbyły	się	zawody	spławikowe	o	,,Pu-
char	Burmistrza	Marcina	Jakubowskiego”.	

Do	 rywalizacji	 stanęło	 31	 zawodników		
z	 zaprzyjaźnionych	 kół	 PZW	 z	 Karczewa,	
Łaskarzewa,	 Łosic,	 Pilawy,	 Sobieni	 Jezio-
ry,	 Sokołowa	 Podlaskiego,	 Węgrowa	 oraz	
naszego	miasta	 i	 kolega,	 który	 specjalnie	
przyjechał	ze	Szwecji.	Pogoda	była	typowo	
,,wędkarska”,	 trochę	 chmur	 ale	 przewa-
żało	 słońce	 i	 lekki	wietrzyk,	 który	 często	
zmieniał	kierunki	i	potrafił	nieźle	zakręcić.	
Po	odprawie	zawodnicy	udali	się	na	wyloso-
wane	stanowiska	w	sektorach	A,	B,	i	C	i	od	
godziny	 10	po	 sygnale	 sędziego	 głównego	
Antoniego	 Gołębiewskiego	 rozpoczęli	 ry-
walizację.	Po	czterech	godzinach	współza-

wodnictwa	 ,	 podczas	ważenia	 złowionych	
ryb	okazało	się	że	tego	dnia	ryby	niezbyt	
chętnie	,,współpracowały”	z	wędkarzami,	
którzy	 najczęściej	 łowili	 drobną	 płotkę.	
Tego	dnia	najlepsze	wyniki	w	swoich	sek-
torach	 osiągnęli:	 sektor	 A-	 Drozd	 Adam,	
sektor	B-	Gałązka	Łukasz,	sektor	C-	Rudnik	
Andrzej.
Po	podsumowaniu	wyników	okazało	się	że	
sześć	czołowych	miejsc	zajęli:
	1.	Drozd	Adam											-	Sokołów	Podlaski
2.	Gałązka	Łukasz						-	Węgrów
3.	Rudnik	Andrzej						-	Mińsk	Mazowiecki
4.	Tobiasz	Robert							-	Łaskarzew
5.	Chądzyński	Adam			-	Węgrów
6.	Borysiak	Mirosław			-	Łosice

Zawody	zaszczycili	swą	obecnością	przed-
stawiciele	 Zarządu	 Okręgu	 PZW	 Siedlce:	
Wiceprezes	d/s.	Sportu	i	Młodzieży	-	Szczę-
śniak	Jerzy	oraz	Kapitan	Sportowy	-	Ornoch	
Stefan,	którzy	wraz	z	Prezesem	Koła	Nr	22	
–	Korzeniewskim	Bogusławem	wręczyli	Pu-
chary	 i	 nagrody	 najlepszym	 zawodnikom.	
Wszyscy	 uczestnicy	 podkreślali	 świetną	
atmosferę	 i	organizację	podczas	współza-
wodnictwa	.	Dekorację	zwycięzców	
poprzedziło	 jakże	 miłe	 i	 niespo-
dziewane	wręczenie	ufundowanego	
przez	kolegów	wędkarzy	Koła	nr	22	
upominku	 ze	 stosowną	 dedykacją	
Dawidziukowi	 Sylwestrowi,	 który		
w	niedzielę	8	lipca	zdobył	II	miejsce		
i	 tytuł	 	Wicemistrza	 Polski	 	 na	Mi-
strzostwach	 Polski	 w	 Wędkarstwie	
Spławikowym.	 Sylwek	 otrzymał	
gromkie	 brawa	 i	 gratulacje	 od	
wszystkich	 obecnych,	 wzruszony	
niespodziewanym	 upominkiem	 ser-

Zawody	spławikowe	o	PUCHAR		BURMISTRZA		
decznie	 podziękował	 oraz	 wyraził	 swoją	
wdzięczność	koledze	wędkarzowi	Jarosła-
wowi	Walickiemu	z	Łochowa,	który	na	tych	
zawodach	 występował	 jako	 jego	 trener.	
Podczas	 posiłku	 i	 jeszcze	 długo	 potem,	
opowiadał	o	swym	starcie	i	roli	kolegi	Jar-
ka,	o	treningu	poprzedzającym	zawody	na	
którym	razem	z	trenerem	sprawdzali	zanę-
ty,	dno	łowiska	i	ustalali	taktykę,	o	pierw-
szej	turze		i	wygranym	sektorze,	o	drugim	
dniu	 zawodów	 kiedy	 będąc	 kandydatem	
do	zwycięstwa	był		obserwowany	przez	in-
nych	trenerów	i	duże	grono	kibiców.	A	tak	
niewiele	 zabrakło,	 bo	 25	 gram	 (maleńka	
rybeńka)	 żeby	 był	 Pierwszy,	 ale	 	 Nic	 To!	
Przecież	został	najlepszym	spoza	zespołów	
fabrycznych	 takich	 jak	Traper,	 Sensas	czy	
inni,	i	zawdzięcza	to	głównie	swej	wiedzy	
wędkarskiej	 i	 zaangażowaniu.	 Serdecznie	
dziękujemy	wszystkim	uczestnikom	Zawo-
dów	i	do	zobaczenia	w	przyszłym	roku.
	

Z wędkarskim pozdrowieniem 
Zarząd Koła PZW Nr 22 w Mińsku Mazowieckim                                      

fot. Stefan Ornoch 

W	dniach	6-8	 lipca	2012	 roku	gościliśmy	
w	 Mińsku	 Mazowieckim	 delegację	 z	 li-
tewskiego	miasta	Telsiai.	Oba	miasta	 łą-
czy	 umowa	 o	 partnerstwie	 i	 wpółpracy.		
W	skład	delegacji	weszli	przedstawiciele	
samorządu	i		organizacji	pozarządowych.

W	 imieniu	 Burmistrza	 Miasta	 Mińsk	 Ma-
zowiecki	 Marcina	 Jakubowskiego	 gości	
przywitał	Radny	Jerzy	Gryz	.	Z	rąk	Pana	
Sigitasa	 Motuzas	 -	 Radnego	 Telszy,	 ode-
brał	 zaproszenie	 dla	 Burmistrza	 Marcina	
Jakubowskiego	na	Międzynarodową		Kon-

MIŃSK	MAZOWIECKI	-	TELSIAI.	Po	partnersku	i	na	sportowo.
ferencję	Naukową	pt.	„Ostatni	obywale-
te	Wielkiego	Księstwa	Litewskiego:	Drogi	
Stanisława	 i	 Gabryjela	 Narutowiczów“.		
Konferencja	 odbędzie	 się	 	 7	 września	
2012	 roku,	 a	 organizatorem	 jest	 Bur-
mistrz	Telsiai	Vytautas	Kleiva.

W	ramach	spotkania	Mińsko	Mazowieckie	
Towarzystwo	 Tenisowe	 wraz	 z	 litewskim	
klubem	 Impulsas	 Telsiai	 rozegrało	 mecz	
tenisowy.	Wspólne,	międzynarodowe	me-
cze	pomiędzy	członkami	klubów	mają	już	
ośmioletnią	tradycję,	niestety		tym	razem	
zwycięski	puchar	pojechał	do	Telszy.	Miń-
scy	 tenisiści	 zostali	 zaproszeni	 na	 Litwę		
w	przyszłym	roku.

Spotkania	mieszkańców	miast	bliźniaczych	
to	 doskonała	 okazja	 do	 pogłębienia	wza-
jemnych	 relacji	 i	 wymiany	 doświadczeń	
w	 dziedzinach	 takich	 jak	 sport,	 kultura,	
przedsiębiorczość	i	samorządność.	Jest	to	
również	doskonała	promocja	naszego	mia-
sta	i	regionu	za	granicą.

Jerzy Gryz 
fot. z arch. UM
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Miejski	 Dom	 Kultury	 wspólnie	 z	 Miejską	
Komisją	Rozwiązywania	Problemów	Alko-
holowych	po	raz	kolejny	w	czasie	wakacji	
zorganizował	 festyn	 rodzinny	 Mlekopije!	
Jego	 celem	 jest	 profilaktyka,	 przeciw-
działanie	 patologiom	 społecznym	 i	 za-
pewnienie	 zabawy	mieszkańcom	miasta.	
Przy	organizacji	tego	wydarzenia	promu-
jemy	przede	wszystkim	zdrowy	tryb	życia	
włączając	się	w	program	kampanii	anty-
alkoholowej.	Korzystając	z	okazji	uświa-
damiamy	również	wszystkim	uczestnikom	
naszej	 imprezy,	 jak	 ważne	 dla	 zdrowia	
jest	picie	mleka	i	spożywanie	produktów	
nabiałowych.

Podczas	 niedzielnej	 imprezy	 nasi	 goście	
mogli	skorzystać	z	wielu	atrakcji	dzieją-
cych	 się	 wokół	 pałacu.	 Wśród	 nich	 były	
liczne	 rodzinne	 konkursy	 z	 nagrodami.	
Zwłaszcza	 dzieci	 chętnie	 brały	 udział		
w	konkursach	plastycznych,	sprawnościo-
wych	 i	muzycznym.	 Bez	 trudu	 poradziły	
sobie	 z	 nie	 zawsze	 łatwymi	 pytaniami		
w	konkursie	wiedzy	o	mleku.	Długie	kolej-
ki	ustawiły	się	do	toru	gry	w	kręgle,	mini	
golfa,	plenerowych	szachów	i	warcabów.	
Tradycyjnie	wielkim	powodzeniem	cieszy-
ło	się	stanowisko	garncarskie,	gdzie	każdy	
mógł	na	kole	garncarskim	wykonać	własne	
naczynie	 z	 gliny.	 Festyn	 urozmaicały	 ty-
powe	atrakcje,	czyli	dmuchane	zjeżdżal-
nie,	zamki,	byk	rodeo,	kucyki,	trampolina	
i	bungee.	Przygotowane	zostały	stoiska	ze	
smakołykami	specjalnie	dla	dzieci,	które	
nie	oparły	się	-	mega	żelkom,	gofrom	i	ko-
lorowej	wacie.

Tegoroczny	 piknik	 uświetniły	 występy	
artystyczne.	Najmłodsi	nie	 tylko	ogląda-
li,	ale	brali	aktywny	udział	w	„Akademii	
Pana	 Kleksa”	 -	 programie	 składającym	
się	z	piosenek	pisanych	do	tekstów	Jana	
Brzechwy.	 Było	 to	 interaktywne	widowi-
sko,	 pełne	 humoru,	 piosenek	 i	 wspólnej	
zabawy.	 Na	 pikniku	 nie	 mogło	 zabrak-
nąć	mińskich	artystów.	 Furorę	ponownie	
(zadebiutował	 u	 nas	 podczas	 Nadsre-
brzańskiej	 Nocy	 Świętojańskiej)	 zrobił	
duet	 DSiiDR	 z	 Serbinowa.	 Kanon	muzyki	
rozrywkowej	 przypomniał	 zespół	 COVER	
BAND.	W	 radosne	 lata	 70.	widzów	prze-
niósł	zespół	BABYLON.	Stylizowany	wize-
runek,	 wierne	 odwzorowanie,	 fachowe	
wykonanie	oraz	przebojowość	i	niesamo-
wita	energia	podczas	koncertu	stanowiły	
doskonałą	 imitację	 grupy	 Boney	M.	 Nie-
stety	deszcz	tym	razem	nie	odpuścił.	Ale	
połykacz	ognia	Amal	skutecznie	zatrzymał	
publiczność	przed	sceną.	Widzowie	z	nie-
cierpliwością	 czekali	 na	występ	 gwiazdy	
–	 zespołu	POPARZENI	KAWĄ	TRZY.	Zespół	
nie	zawiódł	oczekiwań	i	publiczność	okla-
skiwała	hity	z	niepowtarzalnymi	tekstami	
Rafała	 Bryndala.	 Jak	 nietrudno	 przewi-
dzieć	najgorętsze	emocje	rozbudził	„Ka-
wałek	do	tańca”.

Podczas	 pikniku	 zorganizowaliśmy	 „Bia-
ły	 Quiz”	 –	 konkurs	 wiedzy	 o	 produktach	
mlecznych	 i	 zdrowym	 trybie	 życia,	 kon-
kursy	plastyczne	„Moja	rodzina”	i	„Gale-
ria	postaci”,	konkurs	muzyczny	„Muczan-
ka	rymowanka”,	konkursy	sprawnościowe	
„Sprawne	 mleczaki”	 -	 przeciąganie	 liny		
i	ringo.	Uczestnikom	konkursów	wręczyli-
śmy	200	toreb	z	nagrodami.

Nagrody	 dla	 dzieci	 ufundował	 Miejski	
Dom	Kultury	oraz	Okręgowa	Spółdzielnia	
Mleczarska	 Garwolin,	 Księgarnia	 Małgo-
rzaty	Klukowskiej,	sklep	Office	1	Katarzy-
ny	Gajowniczek,	sklep	z	artykułami	dzie-
cięcymi	Chochlik	Teresy	Baranowskiej.

Agnieszka Boruta, MDK
fot. z arch. MDK

FESTYN	PROFILAKTYCZNY	MLEKOPIJE	2012
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Kilkadziesiąt	 reprodukcji	 fotografii		
i	pocztówek	ukazujących	Mińsk	Mazowiec-
ki	w	latach	1945	–	1989	stanowi	przedmiot	
najnowszej	 wystawy	 zorganizowanej	
przez	Towarzystwo	Przyjaciół	Mińska	Ma-
zowieckiego.	

Rzadko	pokazywane	zdjęcia	przedstawia-
ją	 przede	 wszystkim	 zabudowę	 miasta	
nad	Srebrną,	kilkanaście	z	nich	przybliża	
również	 życie	 codzienne	 mieszkańców.	
Prawdziwą	perełką	wśród	zamieszczonych	
świadectw	historycznych	życia	miasta	są	
fotografie	 przedstawiające	 Mińsk	 Mazo-
wiecki	 w	 okresie	 „zimy	 stulecia”,	 któ-
ra	miała	miejsce	w	Polsce	 na	 przełomie	
lat	1978/1979.	Spojrzenie	na	zaśnieżone	
ulice,	 place	 i	 osiedla	 powinno	 przynieść	
osobom	zwiedzającym	ekspozycję	dawkę	
ochłody,	 tak	 bardzo	 potrzebnej	w	 obec-
nych,	upalnych,	dniach.	

Dodatkową	 atrakcją	 przedsięwzięcia,	
przygotowanego	 przez	 TPMM,	 są	 ponad-
to	 konkursy,	 które	 stanowią	 prawdziwą	
okrasę	 wystawy.	 Zgodnie	 z	 obietnicami	
jej	organizatorów	udzielenie	poprawnych	
odpowiedzi	na	zadane	pytania	 i	przesła-
nie	ich	na	adres	TPMM	będzie	skutkowało	
przyznaniem	 ciekawych	 nagród.	 Intere-
sującą	 ekspozycję	 można	 oglądać	 przez	
całą	dobę	w	gablotach	kina	„Światowid”,	
do	30	sierpnia	bieżącego	roku.	(ta)

fot. z arch. TPMM

Kolejna	edycja	Projektu	

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W MIŃSKU MAZOWIECKIM”
	
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje ko-
lejną edycję projektu „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego 
Funduszu Społecznego.

	 Główny	cel	Projektu	to	rozwój	i	podniesienie	aktywności	społecznej	i	mobilności	środowiskowej	
oraz	zwiększenie	szans	przygotowania	do	życia	społecznego	i	zawodowego	osób	korzystających	ze	świad-
czeń	pomocy	społecznej	na	terenie	miasta	Mińsk	Mazowiecki	w	latach	2012-2014.

	 Konkretne	 działania	 dotyczą	 w	 szczególności	 zapoczątkowania	 procesu	 zmiany	 stylu	 ży-
cia,	 funkcjonowania	 w	 społeczności	 lokalnej	 i	 rodzinie	 poprzez	 nabycie	 umiejętności	 radzenia	 sobie			
w	sytuacjach	trudnych.

	 Projekt	przyczynia	się	do	realizacji	Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	dotyczącego	objęcia	osób	z	grupy	zagrożonej	wyklu-
czeniem	społecznym		kompleksowym	wsparciem	i	stworzeniem	niezbędnych	warunków	integracji	ze	społeczeństwem	poprzez	skuteczne			
i	nowoczesne	usługi	świadczone	przez	instytucje	pomocy	społecznej.

	 	Projekt	będzie	realizowany	od 1 maja 2012 do 30 czerwca 2014,	a	jego	planowany	koszt	wynosi	392	700,00	zł.	Projekt	skiero-
wany	jest	do	zamieszkujących	na	terenie	Mińska	Mazowieckiego	osób	w	wieku	aktywności	zawodowej,	korzystających	ze	świadczeń	pomocy	
społecznej,	zagrożonych	wykluczeniem	społecznym.	W	ramach	Projektu	uczestnicy	będą	mogli	skorzystać	z	kursów	zawodowych,	warszta-
tów	z	psychologiem,	poradnictwa	prawnego	oraz	doradztwa	zawodowego.	Uczestnicy	Projektu	zostaną	objęci	pomocą	w	formie	zasiłków	
celowych.	Podczas	szkoleń	zapewnione	będzie	wyżywienie	oraz	opieka	nad	dziećmi.	Udział	w	Projekcie	jest	bezpłatny.
	 Osoby	zainteresowane	udziałem	w	Projekcie	mogą	zgłaszać	 się	do	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Mińsku	
Mazowieckim.

Serdecznie	zapraszamy!

Miejski	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Mińsku	Mazowieckim,	05-300	Mińsk	Mazowiecki,	ul.	Kościuszki	25A
tel.	25	758	00	46,	25	752	05	08,	tel/fax	25	758	22	24,	adresy	e-mail:	mopsmm@op.pl,	dyrektor_mopsmm@op.pl

Całodobowa	ekspozycja	TPMM
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	Fot. z arch. UM 

TEMAT NUMERU

Po raz kolejny w Mińsku Mazowieckim 
oraz na festiwalowej mapie Polski bę-
dziemy celebrować wielkie święto filmu 
- Festiwal im. Jana Himilsbacha. Im-
preza poświęcona jest  wspomnieniom  
o życiu Jana Himilsbacha - aktora, pi-
sarza i scenarzysty oraz legendzie pol-
skiego kina, artyście, który wywodzi się 
z Mińska Mazowieckiego. 

Podczas	 festiwalu	 zostanie	 przyznana	
prestiżowa	nagroda	,,Monidło’’.	Laur	ten	
przypadnie	 najlepszemu	 aktorowi	 nieza-
wodowemu.	 Dotychczas	 nagrodę	 otrzy-
mali	Henryk	Gołębiewski,	Zbigniew	Bucz-
kowski	i	Paweł	Kukiz.	Lista	tegorocznych	
nominowanych	i	zasady	konkursu	publiku-
jemy	w	zakładce	MONIDŁO.	

Z	 Festiwalem	 związany	 jest	 konkurs		
literacki	 KAFEL	 (Konkurs	Absolutnie	 Fry-
wolnych	 Etiud	 Literackich),	 który	 cieszy	
się	 ogromnym	 powodzeniem	 zarówno		
w	 kraju,	 jak	 również	 poza	 granicami	
Polski.	 Konkurs	 promuje	 inwencję	 twór-
czą,	 samorodne	 talenty,	 a	 jury	 ceni	 po-

mysłowość,	 polot	 i	 ciekawe	 słownictwo	
oraz	 niebanalne	 podejście	 do	 tematu.	
Szczegóły	dotyczące	konkursu	w	zakładce		
KAFEL.

Pragnąc,	aby	Festiwal	poświęcony	jednej	
z	 najciekawszych	 postaci	 polskiego	 kina	
mocniej	 był	 związany	 z	 samym	 kinem,		
w	tym	roku	rozszerzamy	o	kino	niezależne	
organizując	 Filmowy	 Ogólnopolski	 Prze-
gląd	 Amatorski	 FOPA	 OFF.	 Chcemy	 tym	
samym	utrwalić	w	polskim	kinie	tradycję	
filmowego	 nowatorstwa	 i	 wizjonerstwa,	
z	 drugiej	 zaś	 wesprzeć	 najzdolniejszych	
twórców	kina	niezależnego,	promując	ich	
twórczość.

Kapituły	 konkursów	 towarzyszących	 Fe-
stiwalowi,	 przyznają	 nagrody	 finansowe		
i	rzeczowe,	które	wręcza	m.in.	wdowa	po	
aktorze	Pani	Barbara	Himilsbach.	

Festiwal	 to	 oczywiście	 doskonała	 okazja	
do	przypomnienia	filmów	z	udziałem	Hi-
milsbacha.	Podczas	seansów	z	cyklu	Kino	
pod	gwiazdami	w	pałacowym	amfiteatrze	

IV FESTIWAL IM. JANA HIMILSBACHA
9	WRZEŚNIA	2012	r.

publiczność	będzie	miała	możliwość	obej-
rzenia	filmów	Monidło,	Rejs,	Wniebowzię-
ci,	Jan	wg	Himilsbacha,	Jednym	okiem	Hi-
milsbach,	filmy	pokonkursowe	FOPA	OFF.	

Festiwalowi	towarzyszą	koncerty,	wystę-
py	taneczne,	pokazy	umiejętności	i	talen-
tów.	Gwiazdą	tegorocznej	edycji	imprezy	
będzie	 zespół	 T.LOVE.	 Festiwal	 uświetni	
także	Kabaret	Stanisława	Tyma	oraz	wy-
stępy	 Kapeli	 Praskiej,	 zespołów	Tamary-
sze	i	Kwiaty	Rocka.	Imprezę	urozmaicają	
całodniowe	kiermasze	twórczości,	na	któ-
rych	 prezentują	 się	miejscowi	 przedsię-
biorcy,	twórcy	ludowi,	artyści,	stowarzy-
szenia,	kluby	itp.	

Wszystkie	wydarzenia	 sceniczne	 i	 około-
sceniczne	to	niewątpliwie	okazja	do	pro-
mocji	Mińska	Mazowieckiego	i	Mazowsza,	
zwłaszcza	 że	 Festiwal	 będzie	 transmito-
wany	na	żywo	przez	TVP	Warszawa.	

Informacje o Festiwalu na stronie 
www.festiwalhimilsbacha.pl

www.festiwalhimilsbacha.pl
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I N F O R M A C J A

Urząd	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	uprzejmie	informuje,	że	Wydział	Spraw	
Społecznych	został	przeniesiony	do	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej,	
ul.	Kościuszki	25A,	05-300	Mińsk	Mazowiecki.
	 Wydział	Spraw	Społecznych	rozpatruje	i	rozstrzyga	w	sprawach:
-	 zasiłków	 rodzinnych,	 dodatków	 do	 zasiłków	 rodzinnych,	 świadczeń	 z	 funduszu		
alimentacyjnego,	 dodatków	 z	 tytułu	 urodzenia	 dziecka,	 dodatków	 mieszkanio-
wych.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

Informujemy, że usterki dotyczące oświetlenia drogowego na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki 
można zgłaszać do Urzędu Miasta pod nr tel. 25 759 53 54

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

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

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODDANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

	 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że istnieje moż-
liwość nieodpłatnego oddania wysegregowanych ze strumienia odpa-
dów komunalnych niepotrzebnych, przeterminowanych leków w ap-
tekach przy ulicy Siennickiej 1 i Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim 
oraz w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. przy ulicy Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A

	 Zawiadamiam,	że	ustaliłem,	a	w	dniu	10	sierpnia		2012	r.	podałem	do	publicznej	wiadomości	wykaz	obejmu-
jący	działkę	gruntu	nr	1973/4		o		powierzchni		46	m2		położoną		w		Mińsku	Mazowieckim	przy	ul.	Konstytucji	3	Maja,	
stanowiącą	własność	Miasta	Mińsk	Mazowiecki,		przeznaczoną	do	sprzedaży	w	trybie	bezprzetargowym	na	poprawę	
warunków	zagospodarowania	nieruchomości	przyległej		nr	1972/5.
	 Wspomniany	 wyżej	 wykaz	 wywieszono	 m.in.	 na	 tablicy	 ogłoszeń	 Urzędu	 Miasta	 Mińsk	 Mazowiecki	 przy		
ul.	Konstytucji	3	Maja	1	na	okres	21	dni	tj.	od	dnia		10	sierpnia	2012	roku		do	30	sierpnia	2012	roku	.

I	N	F	O	R	M	A	C	J	A	
												Stosownie	do	§	1	ust.16	uchwały	Nr	XIX/162/12	Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	z	dnia	29.05.2012	r.	w	sprawie	zasad	
wynajmowania	lokali	wchodzących	w	skład	mieszkaniowego	zasobu	miasta	(Dz.	Urz.	Woj.	Maz.	z	2012	r.,	poz.4615),	osoby	
zainteresowane			najmem			lokali			mieszkalnych		w			tym			lokali			socjalnych	z	mieszkaniowego	zasobu	miasta	winny	w	sierp-
niu	b.r.	złożyć	wniosek	o	zawarcie	umowy	najmu	lokalu	mieszkalnego/lokalu	socjalnego.	Formularz	wniosku	można	uzyskać	
w	Biurze	Obsługi	Klienta	pokój	nr	4	Urzędu	Miasta	w	Mińsku	Mazowieckim	lub	pobrać	ze	strony	internetowej	Miasta:	www.
minsk-maz.pl	w	zakładce	„Dokumenty	do	pobrania”.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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OGŁOSZENIE

BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
o  wyłożeniu do publicznego wglądu 

projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta 
Mińsk Mazowiecki

	 	Na	podstawie	art.	17	pkt.	9	w	związku	z	art.	27	ustawy	z	dnia	27	marca	2003	r.	o	planowa-niu	i	zagospodarowaniu	prze-
strzennym		(jednolity	tekst	Dz.	U.	z	12	czerwca	2012r.,	poz.	647),	art.	39	ust.	1	i	art.	40	w	związku	z	art.	46	pkt.	1	ustawy	z	dnia	
3	października	2008	r.	o	udostępnianiu	 informacji	o	środowisku	i	jego	ochronie,	udziale	społeczeństwa	w	ochronie	środowiska	
oraz	o	ocenach	oddziaływania	na	środowisko	(Dz.	U.	Nr	199,	poz.	1227	z	późn.	zm.)	oraz	uchwały	Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	
XLIII/411/10	z	dnia	25	października	2010	r.	w	sprawie	przystąpienia	do	sporządzenia	zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	
Miasta	Mińsk	Mazowiecki		-	zawiadamiam	o	wyłożeniu	do	publicznego	wglądu	zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	prze-
strzennego	miasta	Mińsk	Mazowiecki,	obejmującej	1	obszar	o	powierzchni	ok.	13	ha,	położony	w	rejonie	ul.	Budowlanej	i	Jasnej,	
oznaczony	na	obowiązującym	planie	miejscowym	symbolem	D6-UO,	wraz	z	prognozą	oddziaływania	na	środowisko.	

	 Projekt	zmiany	miejscowego	planu	zagospodarowania	przestrzennego	miasta	oraz	prognoza	od-działywania	na	środowi-
sko	wyłożone	będą	do	publicznego	wglądu	w	siedzibie	Urzędu	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	przy	ul.	Konstytucji	3-go	Maja	1	(pokój	Nr	
208,	II	piętro)	w	godzinach	urzędowania	(od	poniedziałku	do	czwartku	od	8:00	do	16:00,	w	piątki	od	8:00	do	15:00)	w	dniach	od	
20	sierpnia	2012	r.	do	17	września	2012	r.	

				 Dyskusja	publiczna	nad	przyjętymi	w	projekcie	zmiany	planu	miejscowego	rozwiązaniami	odbędzie	się	w	dniu	29	sierp-
nia	2012	r.	w	sali	konferencyjnej	nr	6	Urzędu	Miasta	Mińsk	Mazowiecki,	początek	o	godz.	17.00.	Każdy,	kto	kwestionuje	ustalenia	
przyjęte	w	projekcie	dokumentu,	może	wnieść	uwagi.	

	 Uwagi	należy	 składać	w	 formie	pisemnej,	ustnie	do	protokołu	 lub	za	pośrednictwem	komunikacji	elektronicznej	bez	
konieczności	opatrywania	 ich	bezpiecznym	podpisem	elektronicznym	na	adres	boi@umminskmaz.pl,	kierując	 je	do	Burmistrza		
Miasta		Mińsk		Mazowiecki		na		adres:		Mińsk		Mazowiecki	ul.	Konstytucji	3-go	Maja	1,	w	terminie	do	dnia	8	października	2012	r.	
Uwaga	powinna	zawierać	nazwisko,	imię,	nazwę	i	adres	wnioskodawcy,	przedmiot	uwagi	oraz	oznaczenie	nieruchomości,	której	
dotyczy.
	 Organem	właściwym	do	rozpatrzenia	uwag	jest	Burmistrz	Miasta	Mińsk	Mazowiecki.

DZIECI CZEKAJĄ NA POMOC ŻYCZLIWYCH LUDZI
Miłość z wyboru
 Dzieci, które nie mogą się z różnych względów wychowywać w swoich rodzi-
nach biologicznych, nie muszą wcale trafiać do domów dziecka. Jedną z form pomocy 
dzieciom  jest rodzicielstwo zastępcze.	
	 W	 powiecie	 mińskim	 od	 kilku	 lat	 udaje	 się	 rozwijać	 rodzicielstwo	 zastęp-
cze.	 Powiatowe	Centrum	Pomocy	w	Mińsku	Mazowieckim	w	miesiącu	wrześniu	 bieżące-
go	 roku	 planuje	 rozpocząć	 kolejne	 szkolenie	 dla	 kandydatów	na	 rodziców	 zastępczych.	
PCPR	 szkoli	 programem	 PRIDE	 i	 kwalifikuje	 kandydatów	 na	 opiekunów	 zastępczych.	
Szkolenie	PRIDE,	podobnie	jak	wychowywanie,	wymaga	poświęcenia,	czasu.	Zajęcia	od-
bywają	 się	 w	 formie	 warsztatów,	 w	 programie	 są	 też	 rozmowy	 indywidualne	 i	 wizyty		
w	domach	kandydatów.	Wspólnie		spędzony	czas	pozwala	przyszłym	rodzicom	zastępczym,	
nie	tylko	zapoznać	się	z	problematyką	opieki	zastępczej,	ale	również	poznać	swoje	moc-
ne	strony	i	potrzeby	w	tym	zakresie.	Jest	to	bardzo	ważne,	gdyż	pomaga	ludziom	podjąć	
odpowiedzialną	decyzję,	często	na	całe	życie.	Program	oparto	na	założeniu,	że	życie	ro-
dzinne	ma	dla	dzieci	ogromną	niezaprzeczalną	wartość.	Dlatego	opiekunowie	zastępczy		
o	rozległej	wiedzy	i	wysokich	umiejętnościach	są	niezbędni	dla	zapewnienia	efektywności	systemu	opieki	nad	dzieckiem.	PRIDE	
pomaga	odkryć	w	sobie	i	rozwinąć	pięć	podstawowych	kompetencji	czyli	kategorii	umiejętności:
•	umiejętności	opiekuńcze,
•	umiejętność	zaspokajania	potrzeb	rozwojowych	dzieci	i	kompensowania	ich	opóźnień	rozwojowych,
•	umiejętność	wspierania	więzi	uczuciowych	pomiędzy	dziećmi	i	ich	rodzinami	naturalnymi,
•	umiejętność	zapewnienia	dzieciom	bezpiecznych,	pozytywnych	wychowawczo	i	trwałych	związków,
•	umiejętność	pracy	w	profesjonalnym	zespole.
	 Umiejętności	te	są	podstawą	procesu	wzajemnej	oceny	 i	kwalifikacji,	co	pozwala	na	optymalny	dobór	kandydatów	na	
opiekunów	zastępczych.
 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16, piętro pierwsze, pokój 104 
zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką opieki zastępczej do kontaktu. (Tel. 25 756-40-24; 25 756-40-26).

INFORMACJE	Z	POWIATOWEGO	CENTRUM	POMOCY	RODZINIE

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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WYDZIAŁ INWESTYCJI

INWESTYCJE		2012	cz. VI

Opracowany	 został	 projekt	 inwestycji	
„Rozbudowa	placu	przy	MDK	wraz	z	budo-
wą	oświetlenia	i	fontanny	w	Mińsku	Mazo-
wieckim	na	terenie	Zabytkowego	Zespołu	
Pałacowo	-	Parkowego”.

Inwestycja	 	obejmie	budowę	nawierzch-
ni	 placu	 frontowego	 i	 nawierzchni	 alei	
głównej	łączącej	pałac		z	ul.	Warszawską	
i	z	ul.	Budowlaną	poprzez	plac	zabaw	dla	
dzieci.	 W	 projekcie	 przedsięwzięcia	 nie	
wprowadza	się	istotnych	zmian	w	układzie	
funkcjonalnym.	 Zachowano	 plac	 przed	
pałacem,	 który	 będzie	mógł	 służyć	 jako	
parking	lub	miejsce	do	organizowania	im-
prez	i	uroczystości.	Główną	atrakcją	pa-
łacowego	dziedzińca	ma	być	 fontanna	 o	
średnicy	15	m.	Układ	placu	został	oparty	
na	 osi	 pałacu.	 Mając	 na	 celu	 wydziele-
nie	wnętrza	dziedzińca	z	fontanną		jako	
przestrzeni	wolnej	od	ruchu	samochodów	
zaprojektowano	 szpaler	 ławek	 okalają-
cych	 fontannę.	Wokół	 dziedzińca	 zapro-
jektowano	również	zieleń	nawiązującą	do	
zabytkowego	charakteru	obiektu.	Wzdłuż	
alejek	i	w	obszarze	dziedzińca	zaprojek-
towano	ławki	 i	kosze	oraz	oświetlenie	w	
formie	 latarń	 parkowych.	 Nawierzchnię	
placu	 zaprojektowano	 z	 kostki	 granito-
wej	 w	 połączeniu	 ze	 szlachetną	 kostką	
betonową	 imitująca	 kamień.	 Planowany	
początek	 rozpoczęcia	 inwestycji	 to	 paź-
dziernik	tego	roku.															  (red.)

W	 dniu	 25	 lipca	 2012	 r.	 została	 zawar-
ta	 umowa	 pomiędzy	 Miastem	 Mińsk	 Ma-
zowiecki,	 a	 Samorządem	 Województwa	
Mazowieckiego	 o	 przyznaniu	 	 pomocy	
w	 ramach	 Programu	 Rozwoju	 Obszarów	
Wiejskich	 na	 realizację	 przedsięwzię-
cia	 pod	 nazwą	 „Przebudowa	 targowi-
ska	 miejskiego	 przy	 ul.	 Chełmońskiego”.		
W	ramach	tej	umowy	miastu	zostanie	przy-
znana	pomoc	w	wysokości	1	000	000	zł.

W	wyniku	 realizacji	 tego	 przedsięwzięcia	
ulegną	znacznej	poprawie	warunki	do	pro-
wadzenia	handlu	na	miejskim	targowisku.	
Zakres	przebudowy	targowiska	obejmować	
będzie	 	 m.in.	 przebudowę	 nawierzchni	
i	 sieci	 uzbrojenia	 podziemnego,	 	 przebu-
dowę	 istniejącego	 budynku	 WC,	 budowę	
nowych	wiat	stalowych	nad	częścią	stano-
wisk	handlowych,	likwidację	starych	bram	
wjazdowych	 i	 montaż	 nowych,	 instalację	
świetlnej	 tablicy	 informacyjno-reklamo-
wej	 .	 Początek	 przebudowy	 targowiska	
miejskiego	 planowany	 jest	 na	 kwiecień	
2013	roku.																																							 (red.)

Przebudowa	placu	przed	Miejskim	Domem	Kultury

Milion	na	przebudowę	targowiska	miejskiego

fot. z arch. UM
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WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

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

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

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

Dane	i	informacje	dotyczące	przedsiębiorców	udostępniane	przez	CEIDG	są	jawne.	
Zgodnie	z	art.	38	ustawy	z	dnia	2	lipca	2004	r.	o	swobodzie	działalności	gospodarczej	zaświadczenia	o	wpisie	do	CEIDG	

mają	obecnie	formę	dokumentu	elektronicznego	lub	wydruku	ze	strony	internetowej	CEIDG.	
Więcej	informacji	na	stronie	CEIDG	–	www.ceidg.gov.pl

	

I N F O R M A C J A

Dofinansowanie	obiektu	sportowego	dla	Zespołu	Szkół	Miejskich	Nr1
W	 lipcu	b.r.	 została	 zawarta	umowa	po-
między	miastem	Mińsk	Mazowiecki	a	Mini-
sterstwem	Sportu	i	Rekreacji	na	dofinan-
sowanie	 ze	 środków	 Funduszu	 Rozwoju	
Kultury	Fizycznej	w	ramach	„Wojewódz-
kiego	 programu	 rozwoju	 bazy	 sporto-
wej”	 realizacji	 zadania	 inwestycyjnego	
w	 naszym	mieście	 pod	 nazwą	 	 „Budowa	
hali	 sportowej	 i	 terenowych	 urządzeń	
sportowych	przy	Szkole	Podstawowej	Nr1		
i	 Gimnazjum	 Nr1	 w	 Mińsku	 Mazowiec-
kim”	.	Na	realizację	tego	zadania	zgodnie		
z	 umową	miasto	 otrzymało	 od	minister-
stwa	dofinansowanie	w	wysokości	 	1	000	
000	 zł.	 Oficjalne	 otwarcie	 kompleksu	
sportowego	planowane	jest	na	Dzień	Edu-
kacji	Narodowej,	natomiast	obiekt	czyn-
ne	będzie	dla	uczniów	już	od	1	września	
2012r.	

Sala	 	 gimnastyczna	 jest	 salą	 wielofunk-
cyjną	o	wymiarach	boiska	do	piłki	ręcznej	
40x20m	z	 obejściami	wzdłuż	boiska	 i	 za	
bramkami.	 Wysokość	 sali	 wynosi	 7,8m.	
Na	 sali	 będzie	 możliwość	 prowadzenia	
zajęć	 z	 koszykówki	 oraz	 siatkówki	 na	
trzech	 boiskach	 jednocześnie.	 Zaplecze	
zostało	 zlokalizowane	 na	 parterze	 bu-
dynku	 w	 bezpośrednim	 sąsiedztwie	 sali	
gimnastycznej.	 Boisko	 wielofunkcyjne	
ze	sztuczna	trawą	mieszczące	się	na	ze-
wnątrz	 budynku	 będzie	 miało	 wymiary	
23x45m.	Bieżnia	do	biegów	z	nawierzch-
nią	 poliuretanową	 i	 skrzynią	 do	 skoków		
w	dal	składać	się	będzie	z	3	torów	o	dłu-
gości	73m	 i	 szerokości	1,17m	każdy.	No-
wopowstały	 obiekt	 będzie	 dostępny	 dla	
osób	niepełnosprawnych.																 (red.)
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Proponowane	 zmiany	 do	 uchwały	 Nr	
XIV/121/11	Rady	Miasta	z	dnia	19	grud-
nia	2011	roku	w	sprawie	uchwalenia	bu-
dżetu	Miasta	na	rok	2012	dotyczą:
I.	zwiększenia	planu	dochodów	o	kwotę	
1.000.000	zł.
Korekta	planu	dochodów	dotyczy	działu	
926	 –	 Kultura	fizyczna.	 Powyższa	 kwota	
zostanie	 przekazana	 przez	Ministerstwo	
Sportu	 i	 Turystyki	 na	 dofinansowanie	
budowy	 sali	 gimnastycznej,	boiska	wie-
lofunkcyjnego	wraz	z	bieżnią	 i	 skocznią	
przy	SP	nr	1	i	GM	1w	Mińsku	Mazowieckim	
w	ramach	Programu	Rozwoju	Bazy	Spor-
towej	 Województwa	 Mazowieckiego	 na	
2012	rok.
II.	zwiększenia	planu	wydatków	o	kwotę	
1.000.000	zł.
Korekta	planu	wydatków	dotyczy	nastę-
pujących	podziałek	klasyfikacji	budżeto-
wej:
1)	działu	600	-	Transport	i	łączność.	Plan	
wydatków	 ulega	 ogółem	 zmniejszeniu		
o	 kwotę	 58.500	 zł.	 Zmiany	 kwot	 zapi-
sanych	w	 budżecie	 na	 realizację	 zadań		
w	tej	pozycji	budżetowej	obejmują:
a)	 zwiększenie	planu	wydatków	na	bie-
żące	utrzymanie	dróg	gminnych	o	kwotę	
300.000	zł.
b)	 zwiększenie	 o	 kwotę	 100.000	 zł	 pla-
nu	wydatków	przewidzianych	na	budowę		
ulicy	Chochołowskiej	na	wydatki	związane		
z	 wycinką	 drzew	 i	 inspektorem	 nadzo-
ru.	W	wyniku	dokonanej	zmiany	zadanie	
sfinansowane	 zostanie	 z	 następujących	
źródeł:	środki	własne	–	1.845	zł;	z	obli-
gacji	–	1.425.000	zł.
a)	zmniejszenie	o	kwotę	458.500	zł	pla-
nu	wydatków	realizowanych	z	dochodów	
własnych	Miasta	na	zadania	 inwestycyj-
ne	pn.	„	Przebudowa	ul.	Gen.	Berlinga”.
b)	 zmianę	 sposobu	 finansowania	 zada-
nia	 inwestycyjnego	 pod	 nazwą	 „Roz-
budowa	 ul.	 Dźwigowej,	 ul.	 Rudzkiego		
I	etap.	Środki	w	kwocie	329.264	zł	będą	
pochodziłyz	dochodów	własnych	Miasta,	
natomiast	 pozostała	 kwota	 w	 wysoko-
ści	 1.465.000	 zł	 zostanie	 sfinansowana		
z	emisji	obligacji.

2)	działu	 700	 –	Gospodarka	mieszkanio-
wa.	Zwiększeniu	o	kwotę	15.000	zł	ulega	
plan	wydatków	w	rozdziale	70095	 –	Po-
została	działalność	z	przeznaczeniem	na	
wykonanie	budowy	przyłącza	kanalizacji	
sanitarnej	do	budynku	komunalnego	przy	
ul.	 Chełmońskiego	 71	 w	 Mińsku	 Mazo-
wieckim.
3)	działu	754	–	Bezpieczeństwo	publicz-
ne	i	ochrona	przeciwpożarowa	Dokonuje	
się	zwiększenia	planu	wydatków	o	kwotę	
38.500	zł,	w	tym:
a)	 w	 rozdziale	 75416	 -	 Straż	 gminna	
(miejska)	 o	 kwotę	 8.500	 zł	 na	 wydatki	
bieżącez	przeznaczeniem	na	montaż	ro-
let	okiennych	i	remont	budynku	będące-
go	siedzibą	Straży	Miejskiej.
b)	w	rozdziale	75495	-	Pozostała	działal-
ność	o	kwotę	30.000	zł	na	budowę	moni-
toringu	miejskiego	dla	ulic:
Stary	 Rynek,	 Błonie,	 Rodziny	 Nalazków		
i	ul.	Dąbrówki.
Środki	 zaplanowane	 na	 realizacje	 w/w	
zadań	w	budżecie	okazały	się	niewystar-
czające.
4)	działu	801-	Oświata	i	wychowanie.
Zmianie	ulegnie	sposób	finansowania	za-
dania	inwestycyjnego	pn.	„Rozbudowa
i	 modernizacja	 SP	 nr	 1	 i	 GM	 nr	 1”.		
W	 związku	 z	 przekazaniem	 przez	 Mini-
sterstwo	 Sportu	 i	 Turystyki	 dofinanso-
wania	 do	 budowy	 sali	 gimnastycznej,	
boiska	wielofunkcyjnego	wraz	z	bieżnią	
i	skocznią	ulegnie	zmniejszeniu	o	kwotę	
1.000.000	zł	planowany	 limit	wydatków	
na	w/w	zadania	pochodzących	z	emisji
obligacji.
5)	działu	926	-	Kultura	fizyczna
Dokonuje	 się	 zwiększenia	 planu	 wydat-
ków	o	kwotę	1.005.000	zł.
Planuje	 się	wydatkować	kwotę	5.000	zł	
na	wydatki	 bieżące	 związane	 z	 opraco-
waniem	inwentaryzacji	boiska	miejskie-
go	przy	ul.	Sportowej	1.

Pozostała	 kwota	 –	 1.000.000	 zł,	 pocho-
dząca	 ze	 środków	 otrzymanych	 z	 Mini-
sterstwa	 Ministerstwo	 Sport	 i	 Turystyki	
zostanie	 wydatkowania	 na	 budowę	 sali	
gimnastycznej,	boiska	wielofunkcyjnego	
wraz	z	bieżnią	 i	skocznią	przy	SP	nr	1	 i	
GM	1	w	Mińsku	Mazowieckim.
Wprowadzone	zmiany	dotyczące	wydat-
ków	majątkowych	finansowanych	z	emi-

UCHWAŁA NR XXI/176/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 23 lipca 2012 r. 
w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk 
Mazowiecki na rok 2012

UCHWAŁA NR XXI/177/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 23 lipca 2012 r. 
w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Fi-
nansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 
2012 - 2022

W	załączniku	Nr	1	zaktualizowano	pozycje	
prognozy	na	rok	2012	w	celu	doprowadze-
nie	do	zgodności	z	budżetem	Miasta	Mińsk	
Mazowiecki	na	rok	2012.
Zmieniono	 wysokość	 kwot	 w	 następują-
cych	pozycjach:
1.	 dochody	 ogółem	 –	 zwiększenie	 planu	
dochodów	do	kwoty	103.860.648	zł,
1.1.	dochody	bieżące	–	zwiększenie	planu	
dochodów	bieżących	do	kwoty	99.762.309	
zł,
1.2.	 dochody	 majątkowe	 –	 zwiększenie	
planu	 dochodów	majątkowych	 do	 kwoty	
4.098.339	zł,
2.	 wydatki	 ogółem	 –	 zwiększenie	 planu	
wydatków	do	kwoty	127.568.044	zł,
2.1.	wydatki	bieżące	razem	–	zwiększenie	
planu	wydatków	do	kwoty	94.977.915	zł,
2.1.1.	 wydatki	 bieżące	 (	 bez	 odsetek		
i	 prowizji	 od	 kredytów	 i	 pożyczek	 oraz	
wyemitowanych	 papierów	 wartościo-
wych)	 –	 zwiększenie	planu	wydatków	do	
kwoty	93.560.192	zł,
2.2.	 wydatki	 majątkowe	 –	 zwiększenie	
planu	wydatków	majątkowych	 do	 kwoty	
32.590.129	zł,
15.3.	wydatki	bieżące	objęte	limitem	art.	
226	 ust.	 4	 ufp	 –	 dokonano	 zwiększenia		
limitu	wydatków	bieżących	w	 roku	 2013	
o	kwotę	22.140	zł,	zgodniez	załącznikiem	
nr	2	do	uchwały.

Limit	 wydatków	 ulega	 zwiększeniu	 na	
opracowanie	 studium	 wykonalności	 oraz	
świadczenie	usług	doradczych	w	procesie	

sji	 obligacji	 nie	 skutkują	 zmianą	 kwoty	
17.186.840,	 tj.	 ustalonego	 limitu	 zobo-
wiązań	z	tytułu	sprzedaży	papierów	war-
tościowych	–	obligacji.
W	wyniku	wprowadzonych	zmian	w	pla-
nie	wydatków	majątkowych,	tabela	nr	4	
–	Plan	wydatków	na	zadania	inwestycyj-
ne	w	roku	2012	otrzymuje	nowe	brzmie-
nie,	 zgodne	 z	 tabelą	 nr	 3	do	niniejszej	
uchwały.
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Biuro Rady Miasta 
uprzejmie informuje, 

że korespondencję
do Radnych Rady Miasta  

Mińsk Mazowiecki
można kierować na adres 

e-mail:
radamiasta@umminskmaz.pl

lub 
Rada Miasta Mińsk Mazowiecki 

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

W sprawach dotyczących 
Rady Miasta

ubiegania	 się	 o	 środki	 na	 dofinansowa-
nie	projektu	przewidzianego	do	złożenia		
w	 konkursie	 NR	 RPOWM/2.2/1/2012-		
„Rozwój	e-	usług”
15.4.	wydatki	majątkowe	objęte	limitem	
art.	226	ust.	4	ufp	-	dokonano	zwiększe-
nia	limitów	wydatków	majątkowych	w	la-
tach:	2012	-	2014,	zgodnie	z	załącznikiem	
nr	2	do	uchwały.
W	załączniku	Nr	2	dokonano	zmian	limitu	
wydatków	majątkowych:
1.	 na	 rozbudowę	 ulicy	 Chochołowskiej.	
Ustala	się	 limit	wydatków	na	to	zadanie	
w	kwocie	2.076.845	zł,	w	tym:
w	 roku	 2012	 do	 kwoty	 1.426.845	 zł,		
w	roku	2012	do	wysokości	650.000	zł.
2.	 na	 opracowanie	 dokumentacji	 pro-
jektowej	wraz	 z	przebudową	 targowiska	
miejskiego.	 Zostaje	 zwiększony	 limit	
wydatków	do	kwoty	5.450.000	zł,	z	tego		
w	roku	2013	do	kwoty	5.440.000	zł.

Terminy Sesji Rady Miasta 
Mińsk  Mazowiecki 

planowanych 
w II półroczu 2012 roku:

- 24 września
- 29 października

- 10 grudnia
 

Sala konferencyjna nr 101 
Starostwa Powiatowego

UCHWAŁA NR XXI/178/12 RADY MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 23 lipca 2012 
r. w sprawie ustalenia kierunków działa-
nia Burmistrza Miasta

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt	2	oraz	art.	
7	ustawy	z	dnia	8	marca	1990r.	o	 samo-
rządzie	gminnym	(	Dz.	U.	z	2001	r.	Nr	142,	
poz.	1591	ze	zmianami),	uchwala	się,	co	
następuje:
§	1.	Podjąć	działania	zmierzające	do	na-
wiązania	współpracy	z	jednostkami	samo-
rządu	terytorialnego	na	terenie
powiatu	 mińskiego	 w	 celu	 zmniejszenia	
kosztów	 wykonywanych	 zadań	 publicz-
nych.
§	2.	Wykonanie	uchwały	powierza	się	Bur-
mistrzowi	Miasta.
§	 3.	 Uchwała	 wchodzi	 w	 życie	 z	 dniem	
podjęcia.

Pełna	treść	uchwał	Rady	Miasta	oraz	za-
łączniki	do	uchwał,	znajdują	się	do	wglą-
du	na	stronie	internetowej		BIP		Urzędu	
Miasta	 www.minskmaz.bip-gov.info.pl	
oraz	w	Biurze	Rady	Miasta	p.	115	w	Urzę-
dzie	Miasta.

OFERTA MIŃSKIEGO PUNKTU 
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO NA 2012 ROK 

MIEJSKA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

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

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

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

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

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

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

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

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,

Radni miejscy pełnią dyżury,
w każdą środę

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

MKRPA
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„Wieczór hiszpański – muzyka, kultura  
i smaki Hiszpanii” zorganizowało Miń-
skie Towarzystwo Muzyczne oraz Miej-
ska Biblioteka Publiczna we współpracy 
z Mazowieckim Centrum Kultury i Sztu-
ki w Warszawie oraz Konsulatem Hono-
rowym RP w Nawarze, Kraju Basków i La 
Rioja w dniu 8 lipca 2012 r. 

	 Tropikalna	 temperatura	 nie	
przeszkodziła	 bardzo	 licznej	 publiczno-
ści.W	klimatyzowanej	sali	konferencyjnej	
MBP	 główną,	 muzyczną	 część	 wieczoru	
wypełnił	 kwartet	 smyczkowy	 QUATUOR	
EUROPA	-	Cristian	Ifrim	/Rumunia,	Hiszpa-
nia/	–	I	skrzypce,	Anna	Radomska	/Polska,	
Hiszpania/	–	II	skrzypce,	Jerzy	Wojtysiak	
/Polska,	 Hiszpania/	 –	 altówka,	 Herwig	
Coryn	/Belgia,	Hiszpania/	–	wiolonczela.	
Każdy	 z	 nich	 reprezentuje	 inny	 kraj	 po-
chodzenia,	ale	łączy	ich	obecnie	miejsce	
zamieszkania,	w	północnych	prowincjach	
Hiszpanii	(Nawarra,	la	Roja	y	Gipuzcoa)
	
	 To	 czwórka	 znakomitych	 muzy-
ków,	 solistów	 najważniejszych	 orkiestr	
europejskich,	 których	 łączy	wspólne	 za-
miłowanie	do	muzyki	kameralnej.	Pełnią	
oni	 funkcje	 koncertmistrzów	 i	 solistów	
w	 renomowanych	 orkiestrach	 takich	 jak	
Belgian	RTV	Orquestre,	Orquesta	de	Ca-
mara	 del	 Palau	 de	 la	 Música	 Catalana-
,Philharmonia	 Orchestra	 of	 Yale,	 New	
Music	 New	Heaven,Orkiestra	 Filharmonii		
w	 Bukareszcie,	 Orquestra	 de	 Euskadi	 w	
San	 Sebastian,	 Orquesta	 Sinfonica	 de	
Navarra,	Grupo	Enigma	 (orkiestra	kame-
ralna)	w	Saragossie.	Członkowie	Quatuor	
Europa	uczestniczyli	w	wielu	konkursach	
muzyki	 kameralnej	 zdobywając	 nagrody	
i	 wyróżnienia:	 Międzynarodowy	 Konkurs	
Kwartetów	w	Colmar,	Muzyki	Kameralnej	
w	 Belgradzie,Concurs	 Germans	 Claret,	
Concurs	 de	 Cambra	 Sofia	 Puche	w	 Hisz-
panii,oraz	 jako	 solisci	 :	 Konkurs	 im.	 H.	

Wieniawskiego	w	Lublinie,	Międzynarodo-
wy	 Konkurs	 Nicanor	 Zabaleta	 w	 San	 Se-
bastian.	Brali	udział	w	wielu	festiwalach	
muzyki	kameralnej	:	Festival	de	Perigord	
Noir,	Festival	de	Musica	Visual	en	Lanaza-
rote,	Festival	Musikaste	w	Renteria	-	San	
Sebastian,	Quincena	Musical	de	Donosti,	
Caper	Lubliniensis,	Muzyka	i	Architektura	
w	 Toruniu,	 Festiwal	 Zespołów	 Kameral-
nych	w	Warszawie.	

	 Wraz	z	różnymi	zespołami	i	jako	
soliści	dokonali	wielu	nagrań	dla	tak	waż-
nych	firm	dyskograficznych	jak	Harmonia	
Mundi,	 Naxos,	 Cristal	 Records,	 Nimbus,	
Discoby,Elkar.	 Występowali	 na	 scenach	
najważniejszych	 sal	 koncertowych	 Euro-
py,	Azji	 i	Ameryki	 uczestnicząc	 w	 wielu	
podróżach	 artystycznych	 realizowanych		
z	grupami	kameralnymi	jak	i	z	orkiestra-
mi,	w	których	pracują.	

	 Oprócz	działalności	koncertowej	
wszyscy	muzycy	zespołu	aktywnie	udzie-
lają	 się	 pedagogicznie,	 współpracując		
z	najważniejszymi	centrami	edukacji	mu-
zycznej	w	Hiszpanii	i	w	Belgii	oraz	prowa-
dząc	letnie	kursy	mistrzowskie	dla	wybit-
nie	uzdolnionej	młodzieży.	
	 Od	 roku	 2009	 regularnie	 odby-
wają	muzyczne	podróże	do	Polski.	grając	
utwory	 czołowych	 kompozytorów	 hisz-
pańskich	i	europejskich.	

	 Kwartetowi	 towarzyszył	 Eduar-
do	Baranzano	/Urugwaj,	Hiszpania/	-	jak	
pisano	o	nim	-	„z	uwagi	na	wybitną	tech-
nikę	 i	muzykalność,	 połączone	 z	 przeni-
kliwością,	 jest	 jednym	 z	 wybitniejszych	
gitarzystów	 swojej	 generacji”	 (Eduardo	
Fernandez).	

	 Otrzymał	nagrody	na	konkursach	
w	Toronto,	Benicassim,	Madrycie,	Almun
馗ar,	 Palma	 de	 Mallorca,	 Paryżu,	 Alcoy		

HISZPAŃSKI WIECZÓR
i	 Hawanie.	 Nagrywał	 dla	 EPSA	 (Argen-
tyna),	RTVE	(Hiszpania)	 i	AusART	(Kraj	
Basków).	Jest	jednym	z	autorów	pierw-
szej	edycji	Szkoły	na	Gitarę-	Fernando	
Sor	 po	 hiszpańsku.	 Obecnie	 wykłada		
w	 Wyższej	 Szkole	 Muzycznej	 Nawarry		
i	 jest	 profesorem	 w	 Konserwatorium	
im.	 Francisco	 Escudero	 w	 San	 Seba-
stian.	 Pełni	 także	 funkcję	 prezydenta	
stowarzyszenia	 gitarzystów	 Kraju	 Ba-
sków	AIREAN	oraz	dyrektora	artystycz-
nego	 Festiwalu	 w	 Zarautz.	 Odnajduje	
się	 w	 rozmaitych	 stylach	 gitarowych,	
poczynając	 od	 muzyki	 współczesnej,	
folkloru,	 muzyki	 klasycznej	 do	 innych	
form	ekspresji.

	 Muzycy	 zaprezentowali	 utwory	
Luigi	 Boccheriniego,	 Isaaca	 Albeniza	
oraz	 Joaquina	 Malatsa,	 -	 czołowych	
europejskich	 kompozytorów	 –	 przeno-
sząc	słuchaczy	na	nocne	ulice	Madrytu,		
w	góry	Asturii	 i	 na	walki	byków	w	Se-

willi.	 Ludowe	 rytmy	 fandango	 ,	emocjo-
nalne	zaloty	tańca	z	la	Caleta	i	impresje	
hiszpańskie	a		nade	wszystko	„Concierto	
de	Aranjuez”	Rodrigo		na	gitarę	Eduardo	
Baranzano	zachwyciły	mińszczan.	

	 Były	 też	 doskonałym	 wprowa-
dzeniem	do	 filmu	 i	 opowieści	 o	 urokach	
życia	w	północnej	części	Hiszpanii	–	Kró-
lestwie	 Navarry.	 Niezwykłej	 prowincji,	
gdzie	na	niewielkiej	przestrzeni	znajdują	
się	i	wysokie	góry,	i	żyzne	tereny	uprawo-
we	 (winorośle	 i	 zboże),	 a	 nawet	 tereny	
pustynne.	 Na	 wędrówkę	 po	 Pampelunie		
z	walkami	byków,	fiestą	San	Fermin,	i	kra-
ju	Basków	zabrała	widownię	skrzypaczka	
Anna	 Radomska-Gardyjas,	 mieszkająca	
tam	od	ponad	dwudziestu	lat.	Namacalne	
smaki,	 zapachy,	 kolory	 i	 słońce	 muzycy	
przywieźli	 ze	 sobą…zamknięte	 w	 winie,	
degustacja	 którego	 towarzyszyła	 krajo-
brazom	Navarry.	

	
MTM

fot.  Rafał Ostrowski
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60. ROCZNICA ŚMIERCI  
KS. JÓZEFA DZIĄGA

	 Kolejną inicjatywą, jaką pod-
jęto w celu upamiętnienia księdza Jó-
zefa Dziąga była Msza Święta, która 
odbyła się w kościele NNMP w Mińsku 
Mazowieckim w dniu 21 lipca 2012 
roku. Przypadała wówczas 60. rocznica 
śmierci prefekta. Ksiądz Dariusz Szeląg 
z parafii pw. Świętego Stanisława Bisku-
pa i Męczennika w Skierniewicach wy-
stąpił z inicjatywą uczczenia tej rocz-
nicy. Wspólnie z panią Ewą Jochym, 
Dyrektor Szkoły Podstawowej w Jani-
sławicach zorganizowali wycieczkę do 
Mińska Mazowieckiego dla rodziny ks. 
Dziąga i osób, którym bliska jest postać 
duszpasterza. Po raz pierwszy od chwili 
pogrzebu  prefekta tak licznie na Eu-
charystii w mińskim sanktuarium i przy 
Jego grobie spotkali się siostry i bracia 
z Ziemi Janisławickiej.

	 Uroczystą	Mszę	 Świętą	 celebro-
wał	ks.	Dariusz	Szelag,	który	wygłosił	rów-
nież	wzruszającą	homilię.	Ksiądz	Dariusz	
mówił	o	księdzu	Dziągu,	o	Jego	posłudze	
kapłańskiej,	 o	 księdzu	nauczycielu	 i	wy-
chowawcy	mińskiej	młodzieży,	 o	 tajnym	
nauczaniu,	 o	 trudnych	 czasach	 wojny		
i	okupacji,	 	ale	 też	o	księdzu	 społeczni-
ku.	Niezwykle	wzruszająca	była	opowieść		
o	małej	dziewczynce.		W	czasie	procesji	
z	kościoła	na	rondo	(15	października	2011	
r.)	 do	 księdza	 Szeląga	 podszedł	 pewien	
mężczyzna,	 którego	 dane	 personalne	
nie	 są	nam	znane.	Opowiedział	historię,	
która	 miała	 miejsce	 w	 czasie	 okupacji		
w	 pobliżu	 kościoła.	 Żandarmi	 biegli	 za	
małą	 dziewczynką,	 ksiądz	 Józef	 Dziąg,	
korzystając	z	ich	nieuwagi	ukrył	tę	dziew-
czynkę	 pod	 sutanną.	 Zapytany	 przez	
żandarmów	czy	nie	widział	małej	dziew-
czynki,	 skłamał,	 że	 nie.	 Ksiądz	 Dariusz	
zapytał:	kim	była	ta	dziewczynka?

–	 To	była	moja	matka.	Szkoda	tyl-
ko,	 że	 nie	 doczekała	 dzisiejszej	 pięknej	
uroczystości	 poświęcenia	 ronda.	 Zmarła	
rok	temu.
–	 Ja	 już	byłem	na	 grobie	 księdza	
Dziąga,	złożyłem	kwiaty.
	 Na	 zakończenie	 uroczystości	
głos	zabrała	p.	Joanna	Nojszewska,	była	
uczennica	 prefekta.	 Wspominała	 	 za-
równo	okres	przedwojenny	 ,	 czas	wojny		
i	okupacji,	ale	mówiła	też	o	swoim	ostat-
nim	spotkaniu	z	mińskim	duszpasterzem.	
Pani	 Nojszewska	 wspomniała	 o	 księdzu	
-	 wielkim	 patriocie,	 który	 patriotyzmu	
uczył	młodzież.	
	 Była	to	tzw.	kropka	nad	„i”,	któ-
ra	dopełniła	wzruszającą	homilię	ks.	Da-
riusza	Szeląga.	
	 Wśród	uczestników	uroczystości	
oprócz	gości	z	Ziemi	Janisławickiej	obec-
ni	 byli:	 p.	 Józef	 Romanowski,	 p.	Małgo-
rzata	Przybysz,	p.	Stanisław	Chojnowski,	
p.	 Andrzej	 Osiński	 inicjatorzy	 nazwa-
nia	 ronda	 im.	 Księdza	 Józefa	 Dziąga.	W	
uroczystości	 udział	wzięło	 kilku	 uczniów	
księdza	prefekta,	 którzy	 po	 latach	 z	 ta-
kim	sentymentem	Go	wspominają.	Swoją	
obecnością	 zaszczycili	 uroczystość	 rów-
nież	 	 ludzie,	dla	których	historia	„Małej	
Ojczyzny”	dzieje	się	codziennie	i	oni	co-
dziennie	stoją	na	posterunku.
	 Po	 uroczystościach	 w	 kościele	
uczestnicy	 mieli	 możliwość	 zapoznania	
się	z	historią	mińskiej	świątyni.	Jej	histo-
rię	 przedstawił	 p.	 Artur	 Piętka,	 kustosz	
Muzeum	Ziemi	Mińskiej,	który	był	również	
przewodnikiem	wycieczki	 śladami	 ks.	 J.	
Dziąga.	Następnie	goście	przeszli	na	ron-
do	Jego	imienia	gdzie	pod	tablicą	zapalo-
no	znicze.
	 Kolejnym	etapem	wycieczki	był	
cmentarz	parafialny	i	grób	duszpasterza,	
przy	którym	odbyły	się	krótkie	modlitwy	
i	gdzie	złożono	kwiaty	i	zapalono	znicze.	
Następnie	goście	przeszli	na	ulicę	Kościel-
ną	 16,	 pod	dom,	w	 którym	mieszkał	 ks.	
Józef.	 Wędrówki	 śladami	 ks.	 kanonika	
wiodły	 przez	 Stary	 Rynek,	 Pomnik	 Nie-
podległości,	 Pomnik	 Harcerzy	 Szarych	
Szeregów,	 z	 którymi	 ks.	 był	 związany,	

pałac	Dernałowiczów	i	park	miejski,	Plac	
Kilińskiego,	OSP,	Pomnik	Tajnego	Naucza-
nia.	 Kolejnym	 etapem	 wędrówek	 było	
Gimnazjum	 i	 Liceum	 Ogólnokształcące	
im.	 Polskiej	Macierzy	 Szkolnej	w	Mińsku	
Mazowieckim,	gdzie	goście	zostali	podję-
ci	w	świetlicy	szkolnej.
	 Niezwykle	wymowne	 i	wzrusza-
jące	przeżycie	miało	miejsce	o	 godzinie	
1400	 godzinie	 śmierci	 ks.	 Józefa	 Dzią-
ga.	Ksiądz	Dariusz	Szeląg	po	 raz	kolejny		
w	 tym	 dniu	 wspominał	 mińskiego	 dusz-
pasterza,	 planowaliśmy	 również	 kolej-
ne	działania,	by	pamięć	o	księdzu	wciąż	
trwała.
	 W	bibliotece	szkolnej	przygoto-
wana	 była	 wystawa	 materiałów	 i	 publi-
kacji	 	 o	 księdzu	 Dziągu	 oraz	 publikacje	
dotyczące	historii	Mińska	Mazowieckiego.	
Goście	z	wielkim	zainteresowaniem	zapo-
znali	się	z	ekspozycją.
	 Ostatnim	 punktem	 programu	
było	zwiedzanie	Muzeum	7.	Pułku	Ułanów	
Lubelskich.	Pan	Artur	Piętka	z	wielką	pa-
sją	 i	 zaangażowaniem	opowiadał	o	zbio-
rach	muzeum	 i	 historii	 7.	 Pułku	 Ułanów	
Lubelskich.
	 Był	 to	 wspaniały	 dzień,	 dzień	
wspomnień,	ale	i	refleksji.	Po	upływie	60-
ciu	 lat	 udało	 nam	 się	 wskrzesić	 pamięć		
o	 ks.	 Józefie	 Dziągu,	 jak	 wielki	 był	 to	
człowiek	skoro	pamięć	o	nim	trwa	w	ludz-
kich	sercach,	a	nam	udało	się	tę	pamięć	
wskrzesić.
	 O	 mińskim	 prefekcie	 zaczęto	
mówić	i	pisać	w	lokalnej	prasie,	nie	tyl-
ko	 w	 Mińsku	 Mazowieckim	 ale	 również		
w	 Janisławicach.	 Stowarzyszenie	 Na	
Rzecz	Rozwoju	Janisławic	i	Okolicy	dzia-
łające	 przy	 parafii	 pw.	 Św.	 Małgorzaty	
Dziewicy	 i	 Męczennicy	 w	 Janisławicach	
gromadzi	dokumenty	dotyczące	ks.	Józe-
fa	Dziąga.
	 Wszystkie	 działania	 związane		
z	realizacją	przedsięwzięcia	zaplanowała	
i	wykonała	opiekunka	projektu	edukacyj-
nego	Zofia	Wróblewska.

Oprac. i fot. Zofia Wróblewska
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Z IMPREZ MDK
KULTURA

Letnie	pojedynki	
z	nudą	w	MDK
	

2-13	lipca
Nadeszły	wreszcie	upragnione	przez	dzie-
ci	wakacje.	I	pewnie	po	pierwszej	euforii	
związanej	 z	 wolnym	 czasem,	 przyszło,	
nie	ma	co	ukrywać,	trochę	nudy.	Zwłasz-
cza	 dla	 dzieci,	 które	 nie	 wyjechały	 na	
odpoczynek.	Aby	 nieco	 pomóc	 dzieciom		
i	 rodzicom	 w	 tej	 sytuacji	 pracownicy	
Miejskiego	 Domu	 Kultury	 w	 Mińsku	 Ma-
zowieckim	jak	co	roku	zorganizowali	za-
jęcia	dla	dzieci,	które	spędzają	ten	czas		
w	mieście.	A	wszystko	to	pod	hasłem	Let-
nich	 pojedynków	 z	 nudą.	 W	 zajęciach	
uczestniczyło	 45	 dzieci.	 Odbywały	 się	
one	 od	 poniedziałku	 do	 piątku,	 przez	 4	
godziny	 dziennie.	 Każdy	 dzień	 został	
szczegółowo	 zaplanowany	 tak,	 aby	 nie	
było	 mowy	 o	 znudzeniu.	 Zajęcia	 zorga-
nizowano	z	myślą	o	 rozwijaniu	umiejęt-
ności,	 zainteresowań	 oraz	 kreatywności	
uczestników.

Na	 początku,	 abyśmy	wszyscy	 się	 lepiej	
poznali,	były	zabawy	integracyjne	w	pa-
łacowym	 amfiteatrze.	 Zaprosiliśmy	 poli-
cjantów	 z	 KPP	 w	 Mińsku	 Mazowieckim,	
którzy	opowiadali	nie	tylko	o	swojej	pra-
cy,	ale	przede	wszystkim	o	zasadach	bez-
piecznego	zachowania	podczas	wakacji.

Tegoroczne	 pojedynki	 z	 nudą	 upłynęły	
nam	na	podróżach	 i	 kąpielach	w	base-
nie.	 Dzieci	 uczestniczyły	 w	 wycieczce	
do	 kina	 w	 Siedlcach,	 gdzie	 obejrzały	
film	„Goryl	Śnieżek	w	Barcelonie”.	A	po	
drodze	odwiedziły	Muzeum	Pożarnictwa	
w	Kotuniu,	gdzie	mogły	zobaczyć	m.in.	
służący	wiele	lat	temu	do	gaszenia	po-
żarów	wóz	konny.

Dzięki	 uprzejmości	 dyrekcji	 Miejskie-
go	 Ośrodka	 Sportu	 i	 Rekreacji	 dzieci	 aż	
czterokrotnie	 odwiedziły	 basen.	 Pogoda	
pierwszych	dwóch	tygodni	lipca	sprzyjała	
odpoczynkowi	w	wodzie.

Podczas	 naszej	 pracy	 z	 dziećmi	 zauwa-
żyliśmy,	 że	 rzeczywiście	 zbyt	 dużo	 cza-
su	 spędzają	przed	komputerami	 i	 chyba	
zapominają,	że	istnieją	jeszcze	inne	gry,	
niż	tylko	te	wirtualne.	Dlatego	instrukto-
rzy	plastyki	starali	się	pokazać	dzieciom,	
w	jaki	sposób	można	ciekawie	i	kreatyw-
nie	 spędzić	 czas	 wykorzystując	 do	 prac	
artystycznych	 materiały	 takie	 jak	 gałę-
zie,	 liście,	 kora	 drzew	 czy	 kamyki.	 Sta-
raliśmy	 się	 pokazać,	 że	 praca	 plastycz-
na	 nie	 koniecznie	musi	 być	 narysowana	
kredkami,	ale	także	wydarta	i	wyklejona,	

odbita	kolorowymi	dłońmi	itp.	Aby	rozbu-
dzić	dziecięcą	wyobraźnię	zorganizowali-
śmy	warsztaty	lalkarskie,	które	poprowa-
dziła	Hanna	Kośmicka,	która	przyjechała	
do	nas	aż	z	Gdańska	i	od	30	lat	zajmuje	
się	 robieniem	 lalek.	A	 jej	 pacynki	 grają	
nie	tylko	w	teatrach,	ale	są	również	wy-
stawiane	 w	 Muzeum	 Narodowym.	 Lalki	
robiły	zarówno	dziewczęta,	jak	i	chłopcy.	
I	okazało	się,	że	wystarczy	kilka	szmatek,	
trochę	waty	i	włóczki,	kolorowe	flamastry	
i	 powstają	 piękne,	 a	 przede	 wszystkim	
niepowtarzalne	 lalki.	 Miło	 było	 patrzeć,	
jak	 następnego	 dnia	 dziewczynki	 zabra-
ły	 swoje	 przytulanki	 na	 wycieczkę	 i	 się	
z	 nich	 cieszyły.	 To	 jest	 również	 podpo-
wiedź	dla	rodziców,	którzy	nie	mają	po-
mysłu	na	wypełnienie	wakacyjnego	czasu	
swoim	 dzieciom.	 Inną	 formą	 aktywności	
artystycznej,	 która	 zaproponowaliśmy,		
i	 którą	 mamy	 nadzieję	 dzieci	 powtórzą		
w	swoich	domach,	było	robienie	biżuterii.	
Zajęcia	pozwoliły	nie	tylko	własnoręcznie	
wykonać	bransoletki	i	korale,	ale	również	
uczyły	precyzji	i	cierpliwości.

W	 programie	 drugiego	 tygodnia	 wakacji	
znalazły	 się	 m.in.	 wycieczki.	 Dzieci	 od-
wiedziły	23.	Bazę	Lotnictwa	Taktycznego	
i	 lotnisko	w	 Janowie.	 Była	 to	wycieczka	
atrakcyjna	nie	tylko	dla	chłopców.	Dzieci	
mogły	usiąść	w	symulatorze	lotów,	spraw-
dzić	się	w	strzelaniu	z	karabinu	(również	
na	symulatorze),	z	bliska	zobaczyć	samo-
lot	MiG-29	oraz	spotkać	się	z	sokolnikiem.

Druga	 wycieczka	 zaprowadziła	 dzieci	 aż	
do	ogrodu	zoologicznego	w	Warszawie.

Aby	 jeszcze	 bardziej	 uatrakcyjnić	 na-
szą	ofertę	 i	 rzeczywiście	nie	pozostawić	
miejsca	 na	 nudę	 zorganizowaliśmy	 dla	
dzieci	pokazy	filmów.

Letnie	 pojedynki	 z	 nudą	 zakończyliśmy	
wspólną	 zabawą	 dyskotekową,	 poczę-
stunkiem	 i	 rozdaniem	pamiątkowych	dy-
plomów	i	drobnych	upominków.

	Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK
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Teatralna	uczta
	

Sezon	ogórkowy	w	pełni.	Ale	nie	w	Miej-
skim	 Domu	 Kultury	 w	 Mińsku	 Mazowiec-
kim,	w	którym	lipiec	upłynął	pod	znakiem	
sztuki	najwyższej	próby.

Już	 6	 lipca	 rozpoczął	 się	 I	 Międzynaro-
dowy	 Festiwal	 Teatrów	 Ulicznych.	 Przez	
trzy	dni	mieszkańcy	Mińska	byli	nie	tylko	
widzami,	 ale	 i	 aktywnymi	 uczestnikami	
niesamowitych	działań	artystycznych.		

Teatralne	 święto	 zainaugurował	 Kijowski	
Teatr	Uliczny	KET	przedstawieniem	„Po-
między	niebem	i	ziemią”.	Była	to	piękna	
opowieść	 o	 tych,	 którzy	 z	 powodu	dzie-
cięcej	 wręcz	 naiwności	 nie	 radzą	 sobie		
z	życiem.	Bezbronni,	często	płacą	za	swo-

je	marzenia	najwyższą	cenę.	Świetna	gra	
aktorów	 pobudzała	 wyobraźnię	 widzów,	
skłaniała	 do	 refleksji	 nad	 kwestiami	
fundamentalnymi:	 poczuciem	 wolności	
wobec	 imperatywów	 nieakceptowanych	
praw,	 granic	 znoszenia	przymusu	 i	 poni-
żenia.	 Wyreżyserowana	 przez	 Anatolija	
Pietrowa	 sztuka	 zrobiła	 na	 publiczności	
ogromne	wrażenie	–	świetna	gra	aktorska,	
fantazyjne	 kostiumy,	 efekty	 specjalne,	
komedia	i	dramat	w	jednym		-	nie	dało	się	
pozostać	obojętnym.

Sobota	 należała	 do	 Teatru	 Wagabunda	
łączącego	 w	 swoich	 działaniach	 sztukę	
teatru	 ulicznego,	 wesołego	 miasteczka,	

placu	zabaw,	teatru	tańca	i	teatru	ognia.	
Krakowska	grupa	wystąpiła	z	przedstawie-
niem	„Port	Magiczny”.	Był	to	interaktyw-
ny	pokaz	dla	dzieci	i	dorosłych.	Na	placu	
przed	 Miejskim	 Domem	 Kultury	 pojawili	
się	klauni,	szczudlarze,	mimowie,	żongle-
rzy,	baletnice,	artyści	cyrkowi	oraz	komi-
cy.	 W	 czasie	 trwania	 teatralnej	 zabawy	
mali	 i	duzi	widzowie	uczestniczyli	w	mi-
niwarsztatach	 sztuki	 cyrkowej,	 podczas	
których	uczyli	się	żonglowania,	chodzenia	
na	miniszczudłach,	 jazdy	 na	magicznym	
bicyklu	 i	 puszczania	 baniek	 mydlanych.	
Widzowie	zobaczyli	także	pantomimiczne	
etiudy	teatralne,	pokazy	na	gigantycznej	
skakance,	wyścigi	 na	 szczudłach	 i	 próbę	
sił	na	siłomierzu.

Trzydniowe	 święto	 teatralne	 zakończy-
ła	 „Gloria”	 w	 wykonaniu	 Lwowskiego	
Teatru	 Woskresinnia.	 Ukraińscy	 arty-
ści	 (dobrze	 znani	 mińskiej	 publiczności		
z	 ubiegłorocznego	 „Wiśniowego	 sadu”)	
wyczarowali	 tym	 razem	widowisko	 piro-
techniczno	 –	 ogniowe.	 Używając	 właści-
wych	 sobie	 środków	 teatralnej	 ekspresji	

artyści	Woskresinnia	 pokazali	 jak	 ważną	
rolę	w	życiu	człowieka	pełnił	ogień.	Przy	
dźwiękach	 dynamicznej	 muzyki	 akto-
rzy	 i	 szczudlarze	 wyczarowali	 magiczne	
obrazy	 i	 humorystyczne	 sytuacje,	 ale		
i	 sceny	 rodem	 z	 apokaliptycznych	 wizji	
unicestwiania	 człowieka.	 Aktorzy	 pod	
kierownictwem	 Jarosława	 Fedoryszyna	
opowiedzieli	historię	o	miłości	i	nienawi-
ści,	walce	dobra	ze	złem,	a	wszystko	na	
tle	 towarzyszących	 człowiekowi	w	 życiu	
obrzędów	 i	 rytuałów	 Dynamizm	widowi-
ska	 potęgował	 ogień	 oraz	 wykorzystana	
w	 partiach	 tanecznych	 na	 szczudłach	
muzyka	 laureatki	 Eurowizji	 –	 ukraińskiej	
artystki	Rusłany.

Po	 tej	 trzydniowej	 niewątpliwej	 uczcie	
dla	ducha,	podobnie	jak	Krzysztof	Dubiel,	
producent	Teatru	KET	oraz	menedżer	Te-
atru	 Woskresinnia	 jesteśmy	 szczęśliwi,		
że	 festiwal	 teatrów	 ulicznych	 trafił	 do	
Mińska	Mazowieckiego.

	Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK
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Miłość,	śmierć	
i	klątwa	w	MDK
Letnią	tradycją	w	Miejskim	Domu	Kultury	
w	Mińsku	Mazowieckim	stał	się	cykl	Opera	
w	plenerze.	Tym	razem	14	lipca	zaprosi-
liśmy	 na	 jedną	 z	 najsłynniejszych	 i	 naj-
bardziej	 porywających	 światowych	 oper	
-	„Rigoletto”.

-	 Już	 po	 raz	 siódmy	 witam	 państwa	 na	
muzycznym	 wydarzeniu,	 czyli	 operze		
w	plenerze	-	rozpoczęła	wieczorne	wyda-
rzenie	 Zofia	Hanna	Markowska,	 dyrektor	
MDK.	 -	 W	 poprzednich	 latach	 na	 scenie	
prezentowaliśmy	 takie	 dzieła,	 jak	 „Cy-
rulik	 sewilski”,	 „Skrzypek	 na	 dachu”,	
„Straszny	dwór”,	„Traviata”,	„Księżnicz-
ka	czardasza”	i	„Wesoła	wdówka”.

„Rigoletto”	 to	 opera	 w	 trzech	 aktach,	
do	której	 libretto	napisał	 Francesco	Ma-
ria	 Piave	 na	 podstawie	 dramatu	 „Król	
się	 bawi”	 autorstwa	 Wiktora	 Hugo.	 Po-
rywającą	 muzykę	 do	 niej	 skomponował	
Giuseppe	 Verdi.	 Prapremiera	 odbyła	 się		
w	 weneckim	 Gran	 Teatro	 La	 Fenice	 w	
1851	r.	W	centrum	akcji	znajduje	się	kró-
lewski	błazen,	ułomny	służący,	w	którym	
walkę	toczą	dwie	strony	osobowości	-	lo-
jalnego	 sługi	okrutnego	władcy	 i	 troskli-
wego,	 kochającego	 ojca.	 Ze	 śmiechem	
przygląda	się	on	niecnym	uczynkom	swo-
jego	pana	do	czasu,	kiedy	ofiarą	staje	się	
jego	 własna	 córka.	 Przysięga	 wówczas	
zemstę,	wynajmując	płatnego	mordercę.	
Czy	może	przypuszczać,	 że	 dla	 ocalenia	
księcia	 zakochana	 dziewczyna	 poświęci	
własne	życie?	Tak	wypełnia	się	klątwa...

W	pałacowym	amfiteatrze	wystąpili	arty-
ści	 Opery	 Narodowej	w	Warszawie,	 któ-
rym	 towarzyszyła	 Orkiestra	 Romantica.	
Brawurowo	w	 swoje	 role	wcielili	 się	 Ju-
styna	Reczeniedi	(Gilda),	Zenon	Kowalski	
(Rigoletto)	 i	 Andrzej	 Wiśniewski	 (książę	
Mantui).	To	właśnie	z	„Rigoletta”	pocho-
dzi	słynna	pieśń	o	zmienności	serc	kobie-
cych,	 aria	 księcia	 Mantui	 z	 aktu	 III	 -	 La	
donna	e	mobile.

Prawie	 trzygodzinne	 widowisko	 wywar-
ło	 na	 licznie	 zgromadzonej	 publiczności	
ogromne	wrażenie.	Zasłużona	owacja	na	
stojąco	trwała	bardzo	długo.

Robert	Dymowski,	za	sprawą	którego	go-
ściliśmy	„Rigoletto”	stwierdził	na	koniec,	
że	 dzięki	 takim	 wydarzeniom	 artystycz-
nym	to	Mińsk	Mazowiecki	jest	artystyczną	
stolica	regionu.

Agnieszka Boruta 
fot. z arch. MDK

Z IMPREZ MDK
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

Elżbieta Sieradzińska
Fot. z arch. MBP

Kto wymyślił wakacje? A urlop? Te pyta-
nie mogą wpaść do głowy, gdy do pójścia 
na bałtycką plażę niezbędne są kalosze 
dla dzieci, parasole i przeciwdeszczo-
we kurtki. Także wtedy, gdy babcia, 
tata czy mama  wychodzą ze skóry, by 
po udanym oderwaniu pociechy od kla-
wiatury komputera zapewnić jej jakąś 
rozrywkę w ledwie dyszącym od upału 
mieście. 
	 Wakacje,	 a	 ściślej	 urlop	 wy-
myślili	 ponad	 sto	 lat	 temu	 holenderscy	
robotnicy	 z	 branży	 diamentowej,	 którzy	
strajkiem	zmusili	swoim	pracodawców	do	
uznania	płatnej	,	tygodniowej	nieobecno-
ści	w	fabryce.	Jak	sprawa	ma	się	dzisiaj,	
wszyscy	wiemy,	jest	tylko	jeden	problem:	
wakacje	w	szkole	są	znacznie	krótsze	od	
naszych	urlopów.	Co	więc	począć	z	dzieć-
mi,	gdy	 już	wysuszymy	ubrania	po	poby-
cie	nad	Bałtykiem	lub	ostatecznie	utraci-
my	 nadzieję	 na	 odzyskanie	 pieniędzy	 za	
wcześniejszy,	przymusowy	powrót	z	kraju	
faraonów?	
	 W	Mińsku	możliwości	jest	sporo,	
choć	dzieci	z	pewnością	kuszą	najbardziej	
kąpiele	w	basenie.	A	co	potem?	
Już	od	3	 lipca	można	było	wpaść	do	Od-
działu	 dla	 Dzieci,	 gdzie	 co	 tydzień,	 do	
końca	wakacji,	o	godz.	15	wszyscy	chętni	
przenoszą	się,	za	pomocą	książek,	papie-
ru,	 kredek,	 kostiumów,	masek	 	 i	 przede	
wszystkim		wyobraźni,	w	różne	epoki	i	w	
różne	miejsca.	 Wszystkie	 zajęcia	 oparte	
są	na	serii	książek	autorstwa	Willa	Osbor-
ne’a	i	Mary	Osborne	Pope	„W	magicznym	
domku	na	drzewie”.	
	 Jest	 dużo	 zabawy,	 wspólnego	
czytania,	 trochę	 ruchowych	 ćwiczeń,	 na	
koniec	zawsze	znajdzie	się	coś	słodkiego.	
Czasem	wpadną	nieoczkiwani	goście,	 jak	
na	 przykład	 pewna	 białogłowa	 i	 rycerz		
z	 Bractwa	 Rycerskiego	 Ziemi	 Mińskiej		
(	„Jak	zostać	rycerzem?”	,	3	lipca	2012),	
czy	też	zaprzyjaźnieni	kosmici	(	„Dzień	na	
księżycu”,	17	lipca).		Niestety	nie		wszyst-
kie	 plany	 się	 udają:	 piraci	 nie	 do	 końca	
chcą	 wyjawić,	 gdzie	 ukryli	 wszystkie	
zrabowane	 skarby	 (	 „Wyprawa	 	 na	 Wy-
spę	 Skarbów”,	 10	 lipca),	 a	 egipskiej	 czy	
raczej	bibliotecznej	mumii	spod	bandaży	
wystawały	 nogi	w	dżinsach	 (	 „W	 świecie	
mumii	i	piramid”,	7	sierpnia).	Nie	rozległ	
się	także	przerażający	ryk	lwa	(	„Gdzie	się	
podziały	 lwy?	Wyprawa	na	 sawannę”,	 31	
lipca),	za	to			po	pracochłonnym	złożeniu	
szkieletu	dinozaura	(	„Zmierzch	w	świecie	
prehistorycznych	 gadów”,	 24	 lipca)	 ma-
łych	archeologów	i	ich	opiekunów	czekała	
mała	 niespodzianka:	 w	 Sali	 Konferencyj-
nej	 obejrzeli	 króciutką	 historię	 małego	
dinozaura,	 który	 odłączył	 się	 od	 mamy		
i	spróbował	pofrunąć.	W	projekcji	tej	nie	

byłoby	nic	dziwnego,	gdyby	nie	 technika	
3D:	była	to	pierwsza		w	Mińsku	próba	wy-
świetlenia	filmu		w	trójwymiarze.	Próba,	
bo	 Biblioteka	 nie	 ma	 i	 nie	 będzie	 mieć	
technicznych	 warunków	 prawdziwego	
kina,	 a	 nim	 takowe	w	Mińsku	 powstanie	
wiele	dzieci	mogło	na	po	raz	pierwszy	zo-
baczyć,	na	czym	polega	ów	wciąż	nowy	dla	
niektórych	 cud	 techniki	 	 filmowej.	Mimo	
pewnych	mankamentów	zabawa	była	więc		
przednia,	 a	 mały,	 trójwymiarowy	 	 dino-
zaur	 z	 ekranu	 swym	 gadzim	 pyszczkiem	
niemal	dotykał	naszych	nosów.				
	 Nie	 był	 to	 jedyny	 wakacyjny		
seans	filmowy	w	Bibliotece.	Podobnie	jak	
w	ubiegłym	roku	w	każdy	lipcowy	i	sierp-
niowy	czwartek	Oddział	dla	Dzieci	zapra-
sza	 dzieci	 na	 seanse	 filmowe.	 Tego	 lata	
w	naszej	 	„Miejskiej	Kinotece	Filmowej”	
królują	filmy	z	wytwórni	Walta	Disneya.	
	 Warunki	 zawartej	 umowy	 licen-
cyjnej	 	 nie	 pozwalają	 nam	 upubliczniać	
oryginalnych	tytułów	filmów,	ani	imion	ich	
bohaterów,	ale	dzieciom	to	nie	przeszka-
dza.	 Ilość	miejsc	na	seansach		jest	ogra-

Kto wymyślił wakacje?

niczona,	 a	 zainteresowanie	 projekcjami	
tak	 duże,	 że	 Biblioteka	 zaproponowała	
dodatkowy	seans.	Projekcje	odbywają	się	
więc	 dwukrotnie,	 o	 godz.	 12.30	 i	 15.00.	
Opiekunów		grup	przedszkolnych	i	wycie-
czek	spoza		Mińska	zachęcamy	do	kontak-
tu	z	nami	i	wspólnej	organizacji	osobnych,	
specjalnych	seansów.	
	 Świetnym	 urozmaiceniem	 	 wa-
kacyjnej	propozycji	w	mieście	są	spekta-
kle	 teatralne	dla	dzieci.	Dzięki	Miejskiej	
Komisji	 Rozwiązywania	 Problemów	 Alko-
holowych	 w	 Mińsku	 Mazowieckim	 i	 	 	 we	
współpracy	z	Krakowskim	Biurem	Promo-
cji	 Kultury	 w	 sierpniowe	 wtorki	 w	 Sali	
Konferencyjnej	Biblioteki	 gościmy	„akto-
rów	małego	widza”.		7	sierpnia	odbył	się	
spektakl	„A	tu	leci	show	dla	dzieci”	czę-
stochowskiego	 Teatru	 „Małgo”.	 Ten	 sam	
teatr	pokaże	jeszcze	słynnego	„Pinokia”,	
a	po	nim		w	dwóch	przedstawieniach	za-
prezentuje	się	Teatr	Pozytywka.		
	 Książka,	film,	 teatr.	Wakacje	 to	
świetny	moment	na	spotkanie	z	nimi.	Dla	
niektórych	dzieci	może	pierwsze?	
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1.	 	 Dofinansowanie	 do	 zakupu	 podręcz-
ników	 mogą	 otrzymać	 uczniowie	 rozpo-
czynający	 w	 roku	 szkolnym	 2012/2013	
naukę:	
•	w	klasach	I-IV	szkoły	podstawowej,	
•	w	klasie	I	szkoły	ponagimnazjalnej,
•	 oraz	 uczniowie	 niepełnosprawni	
(uczniowie	 słabowidzący,	 niesłyszący,			
z	 upośledzeniem	 umysłowym	 w	 stop-
niu	 lekkim	 oraz	 niepełnosprawnościami	
sprzężonymi	 w	 przypadku,	 gdy	 jedną		
z	niepełnosprawności	jest	niepełnospraw-
ność	 wymieniona	 wyżej,	 posiadający	
orzeczenie	 o	 potrzebie	 kształcenia	 spe-
cjalnego,	o	którym	mowa	w	art.	71b	ust.	
3	ustawy	z	dnia	7	września	1991	r.	o	syste-
mie	oświaty,	uczęszczający	w	roku	szkol-
nym	 2012/2013	 do	 szkoły	 podstawowej,	
gimnazjum,	szkoły	ponadgimnazjalnej).
		
2.		Dofinansowanie	mogą	uzyskać	ucznio-
wie,	którzy	 spełniają	 jedno	z	wymienio-
nych	poniżej	kryteriów:	
-						kryterium	dochodowe,	uczeń	pocho-
dzący	z	rodziny,	w	której	kwota	na	jedną	
osobę	 nie	 przekracza	 351	 zł	 netto	 mie-
sięcznie	(art.8	ust.1	pkt.2	ustawy	z	dnia	
12	marca	2004	 r.	o	pomocy	 społecznej);	
w	przypadku	uczniów	I	klasy	szkoły	pod-
stawowej	kwota	na	jedną	osobę	nie	może	
przekroczyć	504	zł	netto	miesięcznie	(art.	
5	ust.	1	ustawy	z	dnia	28	listopada	2003	r.	
świadczeniach	rodzinnych).
-	 	 	 	 	 kryterium	 dochodowe	 przekracza	
w/w	 kwotę,	 ale	 w	 rodzinie	 występuje	
szczególna	 sytuacja	 życiowa,	 np.	 ubó-
stwo,	 sieroctwo,	 bezdomność,	 bezrobo-
cie,	 niepełnosprawność,	 długotrwała	 lub	
ciężka	 choroba,	 przemoc,	 bezradność		
w	 sprawach	 opiekuńczych,	 potrzeba	
ochrony	 macierzyństwa,	 alkoholizm	 lub	
narkomania,	 itp.	 (art.7	 ustawy	 z	 dnia	
12	marca	2004	 r.	o	pomocy	 społecznej),	
pomoc	 przysługuje	 na	 podstawie	 decy-
zji	dyrektora	szkoły,	do	której	uczęszcza	
uczeń,	 z	 wyłączeniem	 uczniów	 klasy	 I	
szkoły	podstawowej.
-	 	 	 	 	 	 uczeń	niepełnosprawny	posiadają-
cy	 orzeczenie	 o	 potrzebie	 kształcenia	
specjalnego,	o	którym	mowa	w	art.	71b	
ust.	 3	 ustawy	 z	 dnia	 7	września	 1991	 r.	
o	 systemie	 oświaty,	 dla	 uczniów	 słabo	
widzących,	 niesłyszących,	 z	 upośledze-
niem	 umysłowym	w	 stopniu	 lekkim	 oraz	
uczniów	 z	 niepełnosprawnościami	 sprzę-
żonymi	 w	 przypadku,	 gdy	 jedną	 z	 nie-
pełnosprawności	 jest	 niepełnosprawność	
wymieniona	wyżej,	realizujących	w	roku	
szkolnym	 2012/2013	 obowiązek	 szkolny	
lub	obowiązek	nauki	w	szkołach	dla	dzie-
ci	i	młodzieży.

3.		Wysokość	dofinansowania	wynosi:	

-	 do	 180	 zł	 -	 dla	
uczniów	 klas	 I-III	
szkoły	 podstawo-
wej,
-	 do	 210	 zł	 -	 dla	
uczniów	 klas	 IV	
szkoły	 podstawo-
wej	oraz	niepełno-
sprawnych	uczniów	
klas	 IV	 –	 VI	 szkoły	
podstawowej,
-	 do	 325	 zł	 -	 dla	
niepełnosprawnych	
uczniów	 gimna-
zjum,
-	do	352	zł	–	dla	uczniów	klas	I	szkół	po-
nadgimnazjalnych	 i	 niepełnosprawnych	
uczniów	szkół	ponadgimnazjalnych.

4.	 	Pomoc	jest	udzielana	na	wniosek	ro-
dziców	 ucznia	 (prawnych	 opiekunów,	
rodziców	 zastępczych),	 a	 także	 nauczy-
ciela,	 pracownika	 socjalnego	 lub	 innych	
osób,	 za	 zgodą	 przedstawiciela	 ustawo-
wego	lub	rodziców	zastępczych.	
		
5.		Rodzic	(opiekun)	do	wniosku	powinien	
dołączyć:
W	przypadku	kryterium	dochodowego:
-	 zaświadczenie	 o	 wysokości	 dochodów	
(za	miesiąc	poprzedzający	miesiąc	złoże-
nia	wniosku).	W	uzasadnionych	przypad-
kach	 zamiast	 zaświadczenia	o	wysokości	
dochodów	można	 dołączyć	 oświadczenie	
o	wysokości	dochodów
lub	
-	 zaświadczenie	 o	 korzystaniu	 ze	 świad-
czeń	 pieniężnych	 z	 pomocy	 społecznej		
w	formie	zasiłku	stałego	lub	okresowego	
lub	
-	 zaświadczenie	 o	 korzystaniu	 ze	 świad-
czeń	rodzinnych	w	formie	zasiłku	rodzin-
nego	 lub	 dodatku	 do	 zasiłku	 rodzinnego	
(dotyczy	tylko	uczniów	klas	I	szkoły	pod-
stawowej).
W	 przypadku	 kryterium,	 gdy	 w	 rodzinie	
występuje	 szczególna	 sytuacja	 życiowa	
(wyłączając	uczniów	klas	I):
-	zamiast	zaświadczenia	o	wysokości	do-
chodów	należy	dołączyć	uzasadnienie.

W	przypadku	 ubiegania	 się	 o	 pomoc	 dla	
uczniów	niepełnosprawnych:	
-	 kopię	orzeczenia	o	potrzebie	kształce-
nia	specjalnego.	
		
6.		Wniosek	składa	się	do	dyrektora	szko-
ły,	 do	 której	 uczeń	 będzie	 uczęszczał		
w	roku	szkolnym	2012/2013.	
		
7.	 	 Dyrektor	 szkoły,	 burmistrz	 miasta		
(w	przypadku	szkół	dla	których	miasto	nie	
jest	 organem	 prowadzącym)	 	 po	 otrzy-
maniu	 środków	 zwraca	 rodzicom	 koszty	
zakupu	podręczników		do	wysokości	war-
tości	pomocy	po	przedłożeniu	dowodu	za-
kupu,	którym	jest	faktura	VAT	wystawiona	
imiennie	na	ucznia,	rodzica	lub	opiekuna	
prawnego,	rachunek,	paragon	lub	oświad-
czenie	o	zakupie	podręczników	z	zawartą	
informacją,	iż	opisane	wydatki	rozliczone	
zostały	 tylko	w	 ramach	 Rządowego	 pro-
gramu	pomocy	uczniom	w	2012	 r.	 –”Wy-
prawka	szkolna”	

W	 przypadku	 zakupu	 podręczników	 dla	
grupy	uczniów	koszty	 zakupu	podręczni-
ków	 zwracane	 są	 rodzicom	 uczniów	 do	
wysokości	wartości	pomocy	po	przedłoże-
niu	 potwierdzenia	 zakupu	 podręczników	
zawierającego:	 imię	 i	 nazwisko	 ucznia,	
klasę,	do	której	uczeń	będzie	uczęszczał,	
adres	szkoły,	wykaz	zakupionych	podręcz-
ników,	kwotę	i	datę	zakupu	oraz	czytelny	
podpis	podmiotu,	 który	dokonał	 zakupu.	
Potwierdzenie	 wystawia	 podmiot	 doko-
nujący	zakupu,	na	podstawie	faktury	VAT	
oraz	listy	uczniów,	dla	których	zakupiono	
podręczniki.	
		
Wnioski do szkół należy składać do 
7 września 2012 r. Wnioski rodziców 
ucznia o dofinansowanie - do pobrania 
w formacie rtf na stronie internetowej 
Miasta Mińsk Mazowiecki www.minsk-
maz.pl w zakładce oświata lub w sekre-
tariatach szkół.
Rodzice proszeni są o kierowanie wszel-
kich pytań i wątpliwości do szkoły,  
do której będzie uczęszczać uczeń od  
1 września 2012 r.	
	

RZĄDOWY	PROGRAM	POMOCY	UCZNIOM	W	2012	r.	
„WYPRAWKA	SZKOLNA”	



23MIM sierpień 2012 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
OŚWIATA

Place zabaw znajdujące się przy przedszkolach miejskich na terenie 
miasta są ogólnodostępne w ciągu roku szkolnego od poniedziałku do 
piątku od godz. 18.00, w soboty i niedziele od godz. 10.00, w czasie 
wakacji - od godz. 10.00.  Plac zabaw przedszkola pełniącego dyżur 
wakacyjny będzie dostępny od godz. 18.00.  

INFORMACJE 
DOTYCZĄCA 

WAKACJI 2012r. 
W MIŃSKICH SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH 
I GIMNAZJACH 

SP Nr 1	–		w	okresie	od	2	lipca	2012	r.	do	
20	lipca	2012	r.	w	ramach	podejmowania	
inicjatyw	 na	 rzecz	 środowiska	 lokalnego	
udostępnione	będą		pomieszczenia	szkol-
ne	 organizacji	 pozarządowej	 ProjectsA-
reUs	-	Poland.	Stowarzyszenie	wzorem	lat	
poprzednich	 przy	 współudziale	 między-
narodowej	grupy	wolontariuszy	oraz	pol-
skich	wychowawców	 będzie	 	 prowadziło	
akcję	dla	dzieci	i	młodzieży		„Międzykul-
turowe	Lato”.

SP Nr 2	 –	 na	 terenie	 szkoły	 będą	 trwa-
ły	 prace	 związane	 z	 remontem	 stołówki	
szkolnej.	Przez	cały	okres	tj.	lipiec,	sier-
pień	będą	udostępnione	obiekty	sportowe	
w	 godzinach	 8.00-21.00	 w	 ciągu	 całego	
tygodnia.

SP Nr 5	 –	 	 przez	 całe	 wakacje	 będzie	
funkcjonowało	 przy	 	 Szkole	 Podstawo-
wej	Nr	5	boisko	„ORLIK	2012”,	na	którym	
będą	prowadzone	zajęcia	sportowe	przez	
Animatora.	

Harmonogram	 pracy	 animatora	 boiska		
w	 okresie	 wakacyjnym	 zostanie	 podany	
na	stronie	internetowej	szkoły	i	miasta.

SP Nr 6 –	 przez	 całe	 wakacje	 będzie	
funkcjonowało	 przy	 Szkole	 Podstawowej		
Nr	 6	 boisko	 „ORLIK	 2012”,	 na	 którym	
będą	prowadzone	zajęcia	sportowe	przez	
Animatora.	

Harmonogram	 pracy	 animatora	 boiska		
w	 okresie	 wakacyjnym	 zostanie	 podany	
na	stronie	internetowej	szkoły	i	miasta.

GM Nr 1	–	nie	planuje	się	żadnych	zajęć	
dla	młodzieży.	

GM Nr 2	–	nie	planuje	się	żadnych	zajęć	
dla	młodzieży.	W	placówce	będą	przepro-
wadzane	bieżące	naprawy.

GM Nr 3	–	zajęcia	wakacyjne	dla	uczniów	
o	charakterze	sportowym	w	drugiej	poło-
wie	sierpnia	-	na	hali	sportowej	w	godz.	
10.00	 –	 13.00.	 Wcześniej	 planowane	 są	
bieżące	 remonty	 na	 hali,	 jak	 również	
będą	prowadzone	prace	przygotowawcze	
do	 funkcjonowanie	w	 obiekcie	 od	wrze-
śnia	Szkoły	Podstawowej	Nr	4.		Boiska	dla	
mieszkańców	 miasta	 są	 dostępne	 przez	
całe	wakacje	w	godz.	8.00-21.00	w	ciągu	
całego	tygodnia.

PLACE ZABAW W WAKACJE
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Mińsku Mazowieckim, tradycyjnie 
już, przygotował bogatą ofertę waka-
cyjną dla dzieci i młodzieży.

Bezpłatna szkółka dla dzieci  
i zajęcia samoobrony!
	 Już	pod	koniec	lipca	w	zajęciach	
Szkółki	 Pływania	 wzięło	 udział	 30	 osób.	
Pod	okiem	instruktorów	dzieci	w	iście	wa-
kacyjnej	atmosferze	uczestniczyły	w	bez-
płatnych	zajęciach	z	doskonalenia	i	nauki	
pływania.	Szkółka	cieszyła	się	ogromnym	
zainteresowaniem	 wśród	 mieszkańców	
miasta	co	wiązało	się		z	faktem,	iż	zapi-
sy	na	oba	terminy	zakończyły	się	bardzo	
szybko.	
	 Wszystkim	 zawiedzionym	 obie-
cujemy,	że	następna	szkółka	odbędzie	się	
prawdopodobnie	 już	 podczas	 ferii	 zimo-
wych!	 W	 związku	 z	 tym,	 zachęcamy	 do	
regularnego	 odwiedzania	 naszej	 strony	
internetowej	 www.mosir.org.pl,	 gdzie	
znajdą	Państwo	informacje	dotyczące	or-
ganizowanych	przez	nas	imprez.
	 Podczas	 dwóch	 ostatnich	 tygo-
dni	sierpnia	odbędą	się	również	bezpłatne	
zajęcia	z	wybranych	technik	samoobrony	
dla	dziewcząt.	Zajęcia	będą	odbywać	się	
w	 świetlicy	 MOSiR	 przy	 ul.	 Sportowej	 1		
w	Mińsku	Mazowieckim.

Z roku na rok, co raz większym zainte-
resowaniem cieszą się imprezy cyklicz-
ne czyli Grand Prix w: Piłce Nożnej, 
Siatkówce Plażowej oraz Koszykówce 
Ulicznej. 

Piłka nożna
	 2	 sierpnia	 zainaugurowane	 zo-
stały	 tegoroczne	 rozgrywki	 Letniego	
Grand	Prix	w	Piłce	Nożnej.	Bieżąca	edy-

cja	została	podzielona	na	odrębne	rywali-
zacje	–	Szkół	Podstawowych	(wtorki)	oraz	
Gimnazjalnych	 (czwartki).	 Zwycięzcami	
pierwszego	 spotkania	 okazali	 się	 „AC	
Bożym”	 czyli:	 Patryk	 Waszelewski,	 Łu-
kasz	Gałązka,	Arkadiusz	Kostyra,	Dominik	
Czajka,	Karol	Jurek	oraz	„Król	strzelców”	
I	 edycji	 Damian	 Kowalczyk	 (9	 bramek).	
Druga	 edycja	 tylko	 utwierdziła	 w	 prze-
konaniu,	 że	 „AC	 Bożym”	 „wymiata”	 na	
sztucznym	 	 boisku	 przy	 ul.	 Sportowej	 1	
w	 Mińsku	 Mazowieckim.	 Drugie	 miejsce	
podczas	 II	 edycji	 zajęła	 drużyna	 „Alko	
Team”	zaraz	przed	„FC	AMARENA”.	Warto	
dodać,	 iż	 ponownie	 tytuł	 „Króla	 strzel-
ców”	uzyskał	Damian	Kowalczyk.	
	 Podczas	każdego	spotkania	pra-
cownicy	MOSiR	zapewniają	napoje	i	kieł-
baski	 dla	 wszystkich	 zawodników	 biorą-
cych	udział	w	edycji	natomiast	puchary,	
medale,	 pamiątkowe	 koszulki	 i	 nagrody	
rzeczowe	 trafią	 z	 pewnością	 do	 najlep-
szych	 drużyn	 całego	 turnieju	Grand	 Prix	

już	2	września.	Sędziowie	oraz	przedsta-
wiciele	MOSiR	wyłonią	 również	najmłod-
szego	 zawodnika,	 najlepszego	 bramka-
rza,	 piłkarza	 oraz	 najskuteczniejszego	
strzelca	w	obu	kategoriach,	którzy	zosta-
ną	nagrodzeni	statuetkami	z	rąk	Dyrekto-
ra	MOSiR	Pana	Roberta	Smugi.

Siatkówka plażowa
	 Kolejnym,	 cieszącym	 się	 co	 raz	
większym	 zainteresowaniem,	 przedsię-
wzięciem	MOSiR	jest	Siatkówka	Plażowa.
We	 wtorki	 o	 miano	 najlepszej	 drużyny	
walczą	gimnazjaliści	natomiast	w	soboty	
kobiety	i	mężczyźni	w	kat.	OPEN.
	 2	 edycja	 „Siatkówki	 na	 Piasku”	
w	dniu	07.08	w	kat.	gimnazjum	przycią-
gnęła	na	„Sportową”	4	zespoły.	1	miejsce	
zajął	 zespół	 „Parówy”-	 Łukasz	 Gałązka	
i	 Dominik	 Czajka,	 drugie	 miejsce	 „Fap	
Team”	-	Damian	Kowalczyk	i	Rafał	Płatek	
natomiast	 ostatnie	 miejsce	 na	 podium	
wywalczyli	 „Fc	 Full”	 -	 Marcin	 Oskroba		
i	Marcin	Krzewski.	
	 Równie	emocjonujące	spotkanie	
w	dniu	5	sierpnia	w	kat.	Kobiet	bezkonku-
rencyjnie	należało	do	„Nie	wiem”	–	Anety	
Jaroń	 oraz	 Martyny	 Chromińskiej	 nato-
miast	wśród	mężczyzn	do	drużyny	„NMTB	
Mrozy”	 –	Marcin	Kuźniarski	oraz	Mateusz	
Sekular.	 Emocjonujące	mecze	 i	 wspólne	
spotkania	to	z	pewnością	wizytówka	i	fe-
nomen	mińskiej	plażówki.

Uliczna koszykówka
	 Wakacje	 z	 MOSiR	 nie	 odbyłyby	
się	również	bez	Grand	Prix	w	Koszykówce	
Ulicznej,	które	dostarcza	wiele	emocji.	
	 Dzięki	 uprzejmości	 Dyrektora	
ZSZ	 im.	 Powstańców	Warszawy	 Pana	To-
masza	 Płochockiego	 Gimnazjaliści	 oraz	
kat.	Open	mogą	rywalizować	na	boiskach	
przy	ul.	Sosnkowskiego	43		w	Mińsku	Maz.

SPORT

WAKACJE Z MOSIR
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 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie zaprasza na 
VI „Piknik Sportowo-Rekreacyjny”, który odbędzie się w dniu 2 
września 2012 na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 1 w Miń-
sku Mazowieckim. 
 W programie tegorocznej imprezy każdy znajdzie coś dla 
siebie. Występ sobowtóra Freddiego Mercurego (godz. 17.00) 
poprzedzi mecz charytatywny między samorządowcami i „lokal-
nym biznesem” (godz.15.00). MOSiR przygotował również bogatą 
ofertę dla dzieci. Oprócz darmowych atrakcji w iście kosmicznym 
stylu oraz kącika zabaw dla najmłodszych w program idealnie zo-
stał wpleciony występ „Kosmokwaków” (godz. 14.00).
 Serdecznie zapraszamy już 2 września na VI Kosmiczny 
„Piknik Sportowo-Rekreacyjny”! 

	 Zawodnicy	prezentują	nie	 tylko	
swoje	umiejętności	stanowiąc	wysoki	po-
ziom	gry,	ale	również	zdrową	rywalizację	
w	 duchu	 zasad	 „fair	 play”.	 	 Podczas	 2	
edycji	–	8	sierpnia	2012	pośród	4	zespołów	
w	kat.	Gimnazjum	triumfowali	zawodnicy	
z	 drużyny	 „Mazowsze	 MTB”	 zaraz	 przed	
„NBS”	i	„Bad	Ass”.	Szczególną	uwagę	na-
leży	 zwrócić	 na	 kat.	 Open.	 Po	 obu	 run-
dach	pierwsze	miejsce	ex	aequo	zajmują	
drużyny	 „KS	 Mrozy”	 –Andrzej	 Abramow-
ski,	 Marcin	 Kuźniarski,	 Tomasz	 Bereda		
i	Paweł	Bieniak	oraz	„Gramy	dla	Eweliny”	
w	 składzie:	 Maciej	 Berond,	 Mateusz	 Za-
górski,	Maciej	Wróblewski	oraz	Krzysztof	
Grudzień.	Podczas	finału,	który	odbędzie	
się	 w	 dniu	 29	 sierpnia	 2012	 zawodnicy	
zostaną	 nagrodzeni	 pucharami,	 meda-
lami	 oraz	 nagrodami	 rzeczowymi.	 Tego	
dnia	odbędzie	się	również,	dobrze	znany	
zawodnikom,	 konkurs	 BIGSHOT,	 podczas	
którego	30	zgłoszonych	ówcześnie	zawod-
ników,	 będzie	 rzucało	 dowolną	 techniką	
do	kosza	zza	linii	połowy	boiska.	
Trzymamy	kciuki	chłopaki!

Na świetlicy
	 Następną	propozycją	MOSiR	jest	
organizowana	w	środy	w	Godz.	10.00-15	
świetlica	 przy	 ul.	 Sportowej	 1	 w	 Miń-
sku	 Mazowieckim.	 Podczas	 zajęć,	 dzieci	
mogą	korzystać	ze	wszystkich	atrakcji	ja-
kie	znajdują	się	w	sali	 tj.	 stół	do	tenisa	
stołowego,	piłkarzy	ki,	xBox,	dart,	kącik	
plastyczny	 oraz	 wiele	 innych.	 Co	 środę	
odbywają	 się	 również	 konkursy,	 których	
laureaci	 otrzymują	 słodkie	 upominki.	
Dzieci	w	miłej	atmosferze	spędzają	czas	
ze	swoimi	rówieśnikami,	czyli	kolejny	cel	
MOSiR	został	osiągnięty!

Wakacje z rakietką
	 Kolejną	atrakcją	MOSiR	dedyko-
waną	 dzieciom	 i	młodzieży	 są	 „Wakacje	
z	rakietką”.	Podczas	kilkugodzinnych	spo-
tkań:	w	poniedziałki	w	godz.	15.00-20.00	
i	 piątki	 w	 godz.	 10.00-16.00	 wszyscy	
sympatycy	 gier	 rakietkowych	 mogą	 nie-
odpłatnie	 korzystać	 ze	 sprzętu	 oraz	 bo-
isk	 sztucznych	 przy	Aquaparku	 Miejskim	
przy	ul.	Wyszyńskiego	56.	 	Doskonalenie	
i	 nauka	gry	w	badmintona,	 tenisa	 stoło-
wego	i	ziemnego	jest	idealnym	pomysłem	
na	spędzenie	czasu	wolnego	pod	fachową	
opieką.

Wakacyjny bilet
	 Warto	 dodać,	 iż	 podczas	waka-
cji	na	Miejskiej	Pływalni	przy	ul.	Wyszyń-
skiego	 56	 obowiązuje	 „bilet	wakacyjny”		
w	kwocie	3	zł,	który	mogą	nabyć	dzieci	
i	młodzież	(z	ważną	legitymacją	szkolną/
studencką).

Serdecznie zapraszamy do korzystania  
z bogatej oferty wakacyjnej MOSiR!

PIKNIK	NA	STADIONIE
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Agata Szuba 
fot. z arch. MOSiR
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Jak co roku, w okresie wakacji, Miński 
Klub Sportowy Taekwon – Do zorgani-
zował dla swoich członków letni obóz 
sportowo - żeglarski.

	 W	dniach	14	-	28	lipca	kilkudzie-
sięcioro	mińskich	zawodników	 i	zawodni-
czek	wraz	z	trenerem	Jackiem	Łuniewski	
i	opiekunami	trzeci	raz	z	rzędu	gościli	na	
pojezierzu	 kaszubskim	w	 -	 sprawdzonym	
już	 -	 ośrodku	wypoczynkowym	Psia	Góra		
w	miejscowości	Swornegacie	koło	Chojnic.
	 W	 trakcie	 obozu,	 poprzez	 co-
dzienne	 wielogodzinne	 zajęcia,	 adepci	
Taekwon-Do	 podnosili	 swoje	 umiejętno-
ści	w	tej	koreańskiej	sztuce	walki.	
	 Trener	 Jacek	 Łuniewski	 apliko-
wał	 swoim	 podopiecznym	 bardzo	 uroz-
maicone	 jed-nostki	 treningowe	 składa-

W dniu 4 sierpnia 2012 Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacja oraz Szkoła Pływa-
nia „Anakonda” zorganizowali imprezę 
„NAWIGATOR VII” czyli Maraton Pieszy 
w ramach Pucharu Polski w Pieszych 
Maratonach na Orientację. 

W	„wyścigu	z	czasem	i	zmęczeniem”	na	
dystansie	50	km	wzięło	udział	52	zawod-
ników	(w	tym	8	kobiet).	Wszyscy	przyby-
li	na	metę	przed	końcem	12	godzinnego	

NAWIGATOR VII

jące	 się	 z	 ćwiczeń	 ogólnorozwojowych,	
siłowych,	rozciąga-jących	i	technicznych.	
	 Zwieńczeniem	 dwóch	 tygodni	
ciężkiego	 treningu	 był	 egzamin	 na	 stop-
nie	uczniowskie	KUP,	po	którym	ze	swoich	
kolejnych	 stopni	mogą	 się	 cieszyć:	 Kon-
rad	 Bernacki,	 Wojciech	 Gall,	 Jakub	 Wi-
tan,	Kajetan	Gorczyca,	Jakub	Kalinowski,	

Cezary	Jackowski,	Mateusz	Wawrzeńczak,	
Przemysław	 Pieńkowski,	 Piotr	 Śliwiński,	
Adam	 Malinowski,	 Jakub	 Szmidt,	 Marek	
Chrostowski	i	Diana	Jędrasik.												
	 Oprócz	 tego	 klubowicze	 brali	
udział	 w	 zajęciach	 żeglarskich	 zakoń-
czonych	 egzami-nem	 na	 patent	 żeglar-
ski.	 Jako	 kolejni	 do	 grona	 klubowiczów	

Miński	Klub	Sportowy	TAEKWON-DO

Obóz sportowo – żeglarski Swornegacie	2012
posiadających	 ten	 do-kument	 Polskiego	
Związku	 Żeglarskiego	 dołączyli:	 Natalia	
Piórkowska,	 Natalia	 Ce-cotka,	 Gabriela	
Misterkiewicz,	 Michalina	 Mikulska	 oraz	
Mikołaj	Mikulski.
	 Dwutygodniowy	 pobyt	 na	 Ka-
szubach	urozmaicały	kąpiele	w	jeziorze,	
wieczorne	 ogniska,	 gry	 i	 zabawy	 zespo-
łowe,	 spływ	 kajakowy	 malowniczą	 tra-
są	 wiodącą	 przez	 jeziora	 Laska,	 Księże,	
Parszczenka,	Śluza,	Witoczno	i	Karśnień-
skie,	 przejażdżki	 rowerami	 wodnymi		
a	także	rejsy	żaglówkami	po	okolicznych	
jeziorach	i	wycieczki	rowerowe.	
	 Dwa	tygodnie	pobytu	nad	jezio-
rami	minęły	 bardzo	 szybko	 i	 klubowicze		
z	żalem	opuszczali	gościnne	Kaszuby.	
Następny	klubowy	obóz	-	już	za	rok!

Igor Koczyrkiewicz
fot. z arch. MKS TKD Mińsk Maz.

limitu	czasowego,	jednak	3	zawodników	
zjechało	 z	 trasy	 i	 nie	 zostali	 sklasyfiko-
wani.

Po	wyczerpującym	biegu	na	zawodników	
czekał	 grill	 oraz	 uroczysta	 dekoracja.	
Każdy	z	uczesników	otrzymał	pamiątkowy	
medal	natomiast	najlepsi	 	 dyplomy	oraz	
cenne	narody	rzeczowe.

Klasyfikacja przedstawia się następująco:
kat.	Mężczyźni	TP	50
1.	Jan	Lenczowski	orientTrack	5	h	42	min	
2.	Rafał	Klecha	5	h	42	min	
3.	Piotr	Chyczewski	6	h	01	min	

kat.	Kobiety	TP	50
1.	Dagmara	Kozioł	6	h	56	min	
2.	Magdalena	Gruziel	Ihaha	Adventure	Express	
7	h	53	min	
3.	Danuta	Piętka	10	h	29	min	
kat.	Mińszczanie	TP	50	
1.	Jan	Lenczowski	orientTrack	5	h	42	min	
2.	Łukasz	Lemanowicz	7	h	47	min	
3.	Sebastian	Reczek	KB	Dreptak	8	h	54	min

Do	zobaczenia	za	rok!	
Zainteresowanym	polecamy	stronę	www.
nawigator.net.pl	 –	 tam	 znajdą	 Państwo	
przydatne	 informacje	 pomogące	 przygo-
tować	się	do	kolejnej	edycji	imprezy.
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Kolarska lokomotywa Klubu V-MAX MO-
SiR z Mińska Mazowieckiego planowo, 
zgodnie z rozkładem jazdy systema-
tycznie nabiera prędkości. W miniony 
weekend szosowa elita z grupy Jacka 
Tomkiewicza wzięła udział w dwóch 
wyścigach szosowych w Różanie oraz 
Górze Kalwarii.	

Zawodnicy	 V-MAXu	 przed	 tym	występem	
mieli	 jasno	określone	zadania,	polegają-
ce	na	spokojnym	„zaliczeniu”	bardzo	po-
trzebnych	kilometrów	w	rytmie	wyścigo-
wym.	Logika	przygotowań	do	wyścigów	w	
sportach	wytrzymałościowych	jest	sprawą	
skomplikowaną	a	samo	kolarstwo	-	jedną	
z	najtrudniejszych	dyscyplin	sportowych.	

Szosowcy	z	mińskiego	klubu	
doskonale	wiedzą	że	to	jesz-
cze	 nie	 czas	 na	 fajerwerki		
i	 na	 wygrywanie.	 Oczywi-
ście	że	myślą	o	podiach,	ale	
jeszcze	 troszkę	 cierpliwo-
ści.	 Pełna	 gotowość	 bojo-
wa	 wyznaczona	 jest	 na	 15	
sierpnia	 2012,	 kiedy	 cały	
Klub	 Kolarski	 V-MAX	 chce	
znów	 godnie	 zaprezento-
wać	się	na	ulicach	naszego	
miasta	 przed	 własną	 pu-
blicznością.	 Okazją	 będzie	
IV	 Memoriał	 Feliksa	 Raw-

skiego.	Już	dzisiaj	swoją	obecność	zapo-
wiedzieli	znani	 i	szanowani	
kolarze	z	całego	kraju,	więc	
łatwo	nie	będzie	!

Kolarstwo	 szosowe	 we	
współczesnym	 obliczu	 to	
dyscyplina	 typowo	 zespo-
łowa,	 wymagająca	 silnej	
i	 zgranej	 grupy	 umiejącej	
współpracować	 w	 każdych	
warunkach,	 potrafiącej	
błyskawicznie	 reagować	
na	 przebieg	 wydarzeń		
w	 wyścigu.	 Jest	 to	 bar-
dzo	 ważne	 szczególnie		
w	 wyścigach	 rozgrywanych		

	LOKOMOTYWA	V-MAX
w	formie	„kryterium	ulicznego”	kiedy	sy-
tuacja	 zmienia	 się	 jak	w	 kalejdoskopie.		
A	właśnie	w	taki	obraz	rywalizacji	zoba-
czą	mińszczanie	w	sierpniowe	popołudnie	
w	samum	centrum	miasta.	Amatorzy	moc-
nych	wrażeń	i	pasjonaci	prawdziwej	spor-
towej	rywalizacji	mogą	być	pewni	dużej	
adrenaliny.	 15	 sierpnia	 2012	 od	 godz.	
16:00	nie	oszczędzajmy	gardeł	!	„Będzie	
szybko”	i	zapewne	głośno...

Więcej	 szczegółów	 o	 tym	 dużym	 przed-
sięwzięciu	na	stronie	Klubu	V-MAX:	www.
vmaxkolarze.pl

Jacek Tomkiewicz 
fot. J.Prondzyński



28 MIM  sierpień 2012www.minsk-maz.pl

WAKACJE 
NA ORLIKACH

W	SP	NR	6
W	okresie	wakacji	Orlik	otwarty	będzie	co-
dziennie	od	poniedziałku	do	niedzieli	w	go-
dzinach	od	16.00	do	20.00.	Będą	odbywać	
się	treningi	piłkarskie	grup	grających	w	lidze	
pod	kierunkiem	trenerów	II	klasy	piłki	nożnej		
p.	 Roberta	 Gójskiego	 i	 p.	 Tomasza	 Rokity.	
Będą	 również	 mogły	 korzystać	 z	 obiektu	
grupy	 nieformalne,	 których	 zapisy	 prowa-
dzi	p.	Ryszard	Szczęsny	pod	numerem	tel.	
501	090	684.	Orlik	przystąpi	ponownie	(jak	
to	miało	miejsce	w	 ubiegłym	 roku	 )	 do	 III	
TURNIEJU	ORLIKA	O	PUCHAR	PREMIERA	DO-
NALDA	TUSKA.	Jest	to	turniej	dla	chłopców	
i	dziewcząt	z	rocznika	2002-2001	oraz	2000-
1999.	Zapisów	można	dokonywać	do	p.	To-
masza	Rokity	pod	nr	tel.		694	120	897	lub	p.	
Roberta	Gójskiego	tel.	515	282	084.	
Pod	koniec	 sierpnia	 zorganizowany	będzie	
również	 turniej	 piłkarski	 dla	 chłopców	
rocznika	2003-2004.	Zgłoszenia	do	opieku-
nów	Orlika	(powyższe	numery	telefonów).

W	SP	NR	5
Informujemy,	że	w	okresie	wakacyjnym	na	
kompleksie	 sportowym	 ORLIK	 animatorzy	
pełnić	będą	dyżury	wg	następującego	har-
monogramu:
LIPIEC	(do	21-go)	-	codziennie	w	godzinach	
10.00	-	18.00
SIERPIEŃ	-	prócz	poniedziałku	i	wtorku
w	godzinach	10.00	-	18.00

Drużyna Mińskiego Towarzystwa Szacho-
wego wygrała rozgrywki – II ligi juniorów i 
uzyskała awans do przyszłorocznych roz-
grywek I ligi juniorów. W II lidze startowa-
ło 41 drużyn z całej Polski, wyłonionych 
w eliminacjach wojewódzkich oraz naj-
lepszych drużyn w poprzedniej edycji.	

Każda	 drużyna	 składa	 się	 z	 dwóch	 junio-
rów	(do	18	lat),	dwóch	juniorów	młodszych	
(do	14	lat),	jednej	juniorki	(do	18	lat)	oraz	
juniorki	 młodszej	 (do	 14	 lat)	 oraz	 z	 za-
wodników	 rezerwowych.	 Walka	 toczy	 się	
jednocześnie	 na	 sześciu	 szachownicach.	
Każda	partia	trwa	około	4-5	godzin.	Turniej	
był	rozgrywany	systemem	szwajcarskim	na	
dystansie	 11	 rund.	 Mińskie	 Towarzystwo	
Szachowe	wystąpiło	w	składzie:	Jakub	Suli-
borski,	Paweł	Parol,	Paweł	Dębała,	Damian	
Koseski,	 Antonina	 Góra,	 Kamila	 Koseski,	
Artur	 Suliborski,	 Arkadiusz	 Abramowski,	
Pola	Parol.	Trenerem	 i	kapitanem	drużyny	
był	Michał	Kopczyński.	Nasza	drużyna	mia-
ła	 przypisany	 jedenasty	 numer	 startowy.	
Była	jednak	niezwykle	zdeterminowana	do	
zwycięstwa.	Z	rundy	na	rundę,	cel	awansu	
do	 I	 ligi	 stawał	 się	 coraz	 bardziej	 realny.	
Przed	 ostatnią	 rundą	 nasi	 juniorzy	 mieli	
punkt	przewagi	nad	kolejnymi	drużynami.	
Po	dramatycznej	walce	w	ostatniej	rudzie	
zakończonej	remisem	utrzymaliśmy	prowa-
dzenie.	

Zawody	były	rozgrywane	w	Borowicach	koło	
Karpacza	w	dniach	21-29	lipca	2012.	Udział	
w	 zawodach	był	finansowany	 ze	 	 środków	
Urzędu	Miasta	Mińsk	Mazowiecki.

Warto	jeszcze	dodać,	cztery	dni	wcześniej	
juniorzy	MTSz	brali	udział	w	Mistrzostwach	
Europy	w	Szachach	Szybkich	 i	Błyskawicz-
nych,	które	były	rozgrywane	w	Banja	Vruci-
ca	w	Bośni	i	Hercegowinie.

Z	grodu	nad	Srebrną	na	dalekie	Bałkany	wy-
brali	się:	Damian	Koseski,	Paweł	Parol,	Pola	
Parol,	Artur	Suliborski,	Jakub	Suliborski.

Nasi	zawodnicy	wypadli	bardzo	dobrze	zdo-
bywając	 ósme	miejsce	w	 klasyfikacji	 dru-
żynowej.	

W	turnieju	indywidulanym	w	szachach	szyb-
kich	Pola	Parol	zajęła	piąte	miejsce	w	kate-
gorii	dziewcząt	do	12	lat,	Jakub	Suliborski	
zajął	szóste	miejsce	w	kategorii	chłopców	
do	18	lat,	natomiast	Damian	Koseski	zajął	
dziewiąte	miejsce	w	kategorii	chłopców	do	
14	lat.

Równie	 dobrze	 poszło	w	 szachach	 błyska-
wicznych:	 Jakub	 Suliborski	 zajął	 piąte	
miejsce,	a	Pola	Parol	zajęła	szóste	miejsce.

W	dniu	31	lipca	zwycięska	drużyna	złożyła	
wizytę	Burmistrzowi	Miasta	-	Marcinowi	Ja-
kubowskiemu,	 który	 pogratulował	 wszyst-
kim	osiagniętych	wyników	i	życzył	sukcesu	
w	dalszych	rozgrywkach.

Krzysztof Parol
fot. z arch. UM

S u k c e s  s z a c h i s t ó w
SPORT

Terminarz rozgrywek
 Klubu MKS Mazovia 
Mińsk Mazowiecki. 

Liga okręgowa 2012/2013,
 grupa: Siedlce

18.08 Sobota, godz. 11.00 
Mazovia Mińsk Mazowiecki 
– Podlasie Sokołów Podlaski

01.09. Sobota, godz. 11.00
Mazovia Mińsk Mazowiecki 

– Orzeł Unin

15.09 sobota, godz. 11.00
Mazovia Mińsk Mazowiecki 

– MKS Małkinia( Małkinia Górna)

29.09 sobota, godz.11.00
Mazovia Mińsk Mazowiecki 

– Zryw Sobolew

13.10 Sobota, godz.11.00
Mazovia Mińsk Mazowiecki 

– Jabłonianka Jabłonna Lacka

27.10 Sobota, godz.11.00
Mazovia Mińsk Mazowiecki 

– Wilga Miastków

10.11 Sobota, godz.11.00
Mazovia Mińsk Mazowiecki 

– Tygrys Huta Mińska
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22 lipca w Siennicy odbyła się insceni-
zacja historyczna „Siennica – wrzesień 
1939”. Odtworzono fragmenty bitwy 91 
dywizjonu pancernego z niemieckim od-
działem rozpoznawczym 14 Dywizji Pan-
cernej, jaka rozegrała się 13 września 
1939 r. w okolicach miasta. 
	 W	 inscenizacji	 wzięło	 udział	 14	
grup	rekonstrukcyjnych	m.in.	z	Warszawy,	
Lublina,	 Mińska	 Mazowieckiego,	 Mrozów,	
Białegostoku,	 Sochaczewa,	 woj.	 podkar-
packiego	–	w	sumie	ok.	140	osób.	Sporym	
zainteresowaniem	 cieszyła	 się	 grupa	 re-
konstrukcji	historycznej	„Gregor”	z	Puław,	
odtwarzająca	niemiecką	piechotę.
	 Pomysłodawcą	 całego	 przedsię-
wzięcia	 był	 Zbigniew	 Nowosielski,	 który	
mieszka	 w	 Ptakach,	 działacz	 społeczny,	
rekonstruktor	zabytkowych	pojazdów,	wy-
korzystywanych	do	pokazów,	inscenizacji,	
prelekcji.	Współpracuje	z	Muzeum	Wojska	
Polskiego	 i	 Muzeum	 Powstania	 Warszaw-
skiego,	 gdzie	 przygotowuje	 ekspertyzy,	
pomaga	zdobywać	sprzęt	z	czasów	II	woj-
ny	światowej,	ocenia	pojazdy	jako	rzeczo-
znawca.	Od	1996	 r.	prowadzi	14	Drużynę	
Harcerską	 „Spadłych	 Listków	 do	 Szyby	
Przyklejonych	Deszczu	Kropelką”.	Jest		or-
ganizatorem	corocznej	(od	16	lat)	Operacji	
Sprzątania	Doliny	Świdra	i	jego	dopływów.
	 Bez	 wątpienia	 niedzielna	 insce-
nizacja	 historyczna	 „Siennica	 –	 wrzesień	
1939”	była	jednym	z	najważniejszych	wy-
darzeń	podczas	tegorocznych	wakacji.	Or-
ganizatorami	 przedsięwzięcia	 były	m,in.:	
Towarzystwo	 Pamięci	 7	 Pułku	 Ułanów	
Lubelskich,	Urząd	Gminy	 Siennica,	Towa-
rzystwo	Przyjaciół	Mińska	Mazowieckiego,	
Muzeum	Ziemi	Mińskiej,	 14	Drużyna	Har-
cerska	„Spadłych	Listków	do	Szyby	Przykle-
jonych	Deszczu	Kropelką”,	Lokalna	Grupa	
Działania	Ziemi	Mińskiej,	Zespół	Szkół	im.	
H.	i	K.	Gnoińskich	w	Siennicy	przy	wspar-
ciu	Ministerstwa	Obrony	Narodowej.

tekst Dariusz Mól
fot. E. Karpiński

„Siennica	–	wrzesień	1939”
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ul.	Konstytucji	3-go	Maja	1
05-300	Mińsk	Mazowiecki

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

fax:	(25)	758	40	25

boi@umminskmaz.pl,	
sekretariat@umminskmaz.pl

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

Godziny	pracy	Urzędu	Miasta:	
w	poniedziałki,	wtorki	i	czwartki	

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

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

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

Burmistrz	Miasta	
lub	Zastępca	Burmistrza	
przyjmują	interesantów

w	każdą	środę	w	godz.	12.00-17.00.	
W	każdą	pierwszą	środę	miesiąca	

przyjmowani	są	interesanci		
w	sprawach	związanych	z	gospodarką	

mieszkaniową.

URZĄD MIASTA  
MIŃSK MAZOWIECKI


