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Drodzy Czytelnicy,

z ogromną radością dzielę się z Państwem 
dobrą wiadomością. Fundacja ArchitectsPL  
i Urząd Komunikacji Elektronicznej zaprosili nasze 
miasto do międzynarodowego projektu „Inteli-
gentny Samorząd – „Change the Game”. Inten-

cją pomysłodawców przedsięwzięcia jest zaan-
gażowanie młodych ludzi w działania  kształtujące 

ich kompetencje cyfrowe i  społeczne.  Projekt realizują 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 2. Do ich zadań należy  mierzenie stanu czy-
stości powietrza przy użyciu sensora, zbieranie i analiza danych oraz zaprezen-
towanie wyników własnej pracy w cie-
kawej formie.  Młodzi ludzie będą mieli 
szansę przyjrzeć się poważnemu proble-
mowi, z którym mierzy się nasze miasto 
– smogowi.  Samorząd podejmuje wiele 
działań na rzecz ochrony środowiska. 
Niemniej jednak wiemy, że bardzo wie-
le zależy od nas, mieszkańców. Mamy 
nadzieję, że udział młodych ludzi w tym 
projekcie zaowocuje korzystnymi zmia-
nami  w przyszłości. 

Ustanowienie Rekordu Guinnessa przez Fundację i UKE w Największej Mię-
dzynarodowej Lekcji o Nowych Technologiach w 2018 r. jest gwarancją war-
tościowej współpracy i finalizacji projektu. Bez względu na wynik konkursu, do 
którego staną uczniowie – uczestnicy projektu, naszym sukcesem będzie zwięk-
szenie świadomości młodych ludzi na temat ekologii, w szczególności jakości 
powietrza oraz zrozumienie naszej odpowiedzialności za środowisko.  

Zachęcamy do zapoznania się ze szczegółowym opisem projektu, który 
znajdziecie Państwo pod linkiem: http://changethegame.pl/

Podzieliłam się z Pań-
stwem jedną wiadomo-
ścią, która wydała mi się 
bardzo istotna. Oczywi-
ście zapraszam do lek-
tury wszystkich artykułów 
i relacji nadesłanych  
z naszych jednostek. Cie-
szy nas liczba i jakość 
działań podejmowanych 
w naszym mieście. 

 Z pozdrowieniami 
Katarzyna Łaziuk
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo,

Od wielu miesięcy w środowisku 
samorządowym tematem numer 
jeden jest gospodarka odpada-
mi i lawinowy wzrost opłat za nie.  
W naszym mieście, jak na razie,  uda-
je nam się unikać podwyżek, dzięki 
podpisaniu 2 lata temu długotermi-
nowej umowy gwarantującej nam 
jednolite stawki za odbiór odpadów 
przez 3,5 roku. Zmiany wprowadzo-
ne ostatnio przez parlament spowo-
dowały, że najprawdopodobniej 
nie uda nam się dotrwać do koń-
ca tej umowy bez jej modyfikacji  

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

i zmuszeni będziemy znacząco 
podnieść wynagrodzenie dotych-
czasowego odbiorcy odpadów lub 
rozpisać przetarg na nowych wa-
runkach. Jedno jest pewne. Będzie 
się to wiązało z podwyżką opłat dla 
mieszkańców, a patrząc na wyniki 
przetargów w sąsiednich gminach, 
może to być podwyżka bardzo 
duża. Z tego powodu wystąpiłem 
do rady miasta z projektem uchwa-
ły wzywającej polski rząd do wpro-
wadzenia korzystnych dla miesz-
kańców rozwiązań ustawowych, 
w tym m.in. 50% dopłat z budżetu 
państwa do „opłaty śmieciowej”. 
Podobną drogą idzie wiele samo-
rządów w Polsce. 

Przy tej okazji chciałbym popro-
sić Państwa o wypełnienie ankiety 
dotyczącej sposobu obliczania wy-
sokości „opłaty śmieciowej”. Chcąc 
poznać Państwa zdanie, przedsta-
wiam trzy możliwości: opłata uzależ-
niona od ilości zużytej wody, opłata 
liczona od powierzchni mieszka-
nia/domu, opłata liczona od ilości 
osób w gospodarstwie domowym 
(ten system obecnie obowiązuje  

Marcin Jakubowski

w naszym mieście). Wyniki tej an-
kiety będą dla mnie sygnałem, czy 
zmienić istniejący system nalicza-
nia opłat za odpady, czy pozosta-
wić obecny (ankieta str. 30).

Parlament Europejski opubli-
kował ranking pozyskiwania środ-
ków unijnych przez polskie gminy 
i miasta. Na 2477 jednostek zajęli-
śmy 254. miejsce, a otrzymana do 
tej pory kwota to w sumie 163 859 
202 zł! To świetny wynik, biorąc pod 
uwagę, że miejskie starania o środ-
ki europejskie rozpoczęliśmy na po-
ważnie dopiero w 2011 r. Jest to bar-
dzo dobry prognostyk, szczególnie 
że ogromna część tych pieniędzy 
została pozyskana w ostatnim cza-
sie. Bez nich nie przystąpilibyśmy 
np. do modernizacji oczyszczalni 
ścieków, budowy nowej elektrocie-
płowni czy budowy wielu ważnych 
dla naszego miasta ulic.

Powyższe zdjęcie przedstawia okładkę książeczki wydanej przez UM, która jest efektem współpracy z młodzieżą z Zespołu Szkół Eko-
nomicznych w Mińsku Mazowieckim. Uczennice biorą udział w bardzo ciekawym projekcie Zwolnieni z teorii, w ramach którego napi-
sały teksty i przygotowały rysunki o proekologicznej treści. Książeczki „Zdrowa skorupka” służą im jako materiały pomocnicze do zajęć  
o ekologii dla przedszkolaków. Cieszymy się, że jako UM  możemy wspierać tak mądre i ważne działania młodych ludzi.
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„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla 
jednego” – pod takim hasłem wystarto-
wała kampania wizerunkowa Związku 
Miast Polskich, która podkreśla zna-
czenie współpracy środowiska samo-
rządowego, wzmacnia poczucie wspól-
notowości i wskazuje, że członkostwo  
w Związku przynosi korzyści płynące ze 
współdziałania pomiędzy miastami. 

Jest to szczególnie ważne w tym 
roku, w którym obchodzimy roczni-
cę 30-lecia samorządu terytorialnego. 
Przypominamy, że 27 maja 1990 roku 
odbyły się pierwsze całkowicie wolne 
wybory do rad gmin. Były one efektem 
uchwalonej 8 marca 1990 roku ustawy  
o samorządzie terytorialnym, która zosta-
ła przygotowana przez Senat RP, wyło-
niony w wyborach 4 czerwca 1989 roku. 

Kampania ma charakter ogólnopol-
ski, a za sprawą miast członkowskich 
ZMP również lokalny. Przekaz zostanie 
skierowany zarówno do całego środowi-
ska samorządowego ZMP, jak i do miast, 
które nie są jeszcze członkami Związku. 
Odbiorcami komunikatów staną się rów-
nież mieszkańcy polskich miast. W przed-
sięwzięcie zaangażowało się 170 miast 
członkowskich ZMP, które zadeklarowały 
współpracę i aktywny udział w dystry-
bucji informacji na szczeblu lokalnym. 
Na stronie internetowej www.miasta.pl 
będą przedstawiane informacje o naj-
ważniejszych działaniach i inicjatywach 
legislacyjnych, które ZMP podejmie  
w najbliższych miesiącach.

O ustawach dla miast w Senacie

Kampanii wizerunkowej będą towarzy-
szyć debaty merytoryczne dotyczące 
spraw istotnych dla miast, organizowane 
przez Senacką Komisję Samorządu Tery-
torialnego i Administracji Państwowej oraz 
Związek Miast Polskich w Senacie. Pod-
czas nich zostaną poruszone tematy do-
tyczące stanu finansów samorządowych, 
gospodarki odpadami, zmian w ustawach 
ustrojowych czy roli organizacji samo-
rządowych w polskim życiu publicznym. 
Debaty zapoczątkują proces legislacyjny 
przygotowanych przez ZMP konkretnych 
projektów ustaw, które prezes Związku, 
senator Zygmunt Frankiewicz wniesie pod 
obrady Senatu. Pierwsza debata odbę-
dzie się 2 marca i będzie dotyczyła finan-
sów polskich miast i gmin. Debaty będą 
transmitowane online na profilu Związku 
na Facebooku i na stronie www.miasta.pl.

Działania wizerunkowe i debaty me-
rytoryczne w Senacie

Kampania potrwa od 24 lutego do 10 
marca. ZMP i miasta będą jednak pro-
wadzić działania komunikacyjne aż do 
majowych obchodów 30. rocznicy od-
rodzenia samorządu terytorialnego.  

Hasłem kampanii jest parafraza dewizy 
trzech muszkieterów „Jeden za wszyst-
kich, wszyscy za jednego” z powieści 
Aleksandra Dumasa, która została za-
adaptowana do kontekstu kampanii  
i brzmi „Jedno dla wszystkich, wszystkie 
dla jednego” Podmiotem domyślnym tej 
frazy jest oczywiście Mińsk Mazowiecki.
 

Samorządowa stolica Polski 
we Wrocławiu
 
Już na początku marca w Wrocławiu  
(5-6.03) odbędzie się doroczne Zgroma-
dzenie Ogólne ZMP, na które są zaproszo-
ne wszystkie miasta członkowskie Związku. 
Do Związku Miast Polskich należy aktual-
nie 328 miast, najwięcej w jego powojen-
nej historii. Oprócz czynności statutowych 
i podsumowania aktywności Związku  
w minionym roku, jednym z ważniejszych 
tematów konferencji programowej w ra-
mach Zgromadzenia Ogólnego we Wro-
cławiu będą – „Samorząd miejski – liderzy 
zmian w Trzydziestoleciu wolnej Polski” 
oraz „Możliwości rozwoju miast a rosnące 
obciążenia finansowe”.

„Jedno dla wszystkich, wszystkie dla jednego” – 
miasta mówią wspólnym głosem

Na podst. mat. Związku Miast Polskich
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„Gimnastyka korekcyjna - ważna sprawa!”

Wydział  Inwestycji i Rozwoju Miasta
 fot. qmphotostudio

Od lutego do grudnia 2020 roku  
(z wyłączeniem wakacji) uczniowie klas  
I-III szkół podstawowych, dla których 
organem prowadzącym jest Miasto, 
uczęszczać będą na bezpłatne zajęcia 
pn. „Gimnastyka korekcyjna - ważna 
sprawa!”. 

Ćwiczenia prowadzone będą przez 
nauczycieli wychowania fizycznego, któ-
rzy posiadają odpowiednie kwalifikacje  
i uprawnienia. Miasto otrzymało na ten 
cel dofinansowanie z Ministerstwa Spor-
tu w wysokości 20 000 zł, co stanowi 
50% wartości projektu. Zajęcia dla każ-
dej z 15-osobowych grup odbywać się 
będą raz w tygodniu po 60 minut każde.

Projekt realizowany jest w ramach 
zadania „Sport dla Wszystkich” i dzia-
łania „Upowszechnianie sportu dzieci  
i młodzieży”. Jego celem jest aktywiza-
cja sportowa dzieci i młodzieży szkolnej 
oraz profilaktyka wad postawy i włącze-
nie jak największej grupy uczniów do re-
gularnej aktywności fizycznej.

Dzięki wsparciu unijnemu w 6  szko-
łach podstawowych z Mińska Mazo-
wieckiego realizowany jest projekt pt. 
„Torami nowej edukacji – wykształ-
cenie, kreatywność i innowacyjność 
drogą do lepszej przyszłości uczniów 
Mińska Mazowieckiego”. 

Dzięki realizacji projektu uczniowie maja 
możliwość nabycia kompetencji zarów-
no kluczowych jak i uniwersalnych.  

„Torami nowej edukacji”
W ramach projektu zostanie również 
zakupione doposażenie do pracowni 
przyrodniczych oraz sprzęt TIK. W pro-
jekcie nie zapomniano  również o pod-
noszeniu kompetencji i kwalifikacji za-
wodowych nauczycieli. 157 nauczycieli 
ma możliwość uczestniczenia w  różne-
go rodzaju kursach i szkoleniach. 

Projekt realizowany w ramach Regio-
nalnego Programu Operacyjnego Wo-
jewództwa Mazowieckiego 2014-2020, 
Oś Priorytetowa  X Edukacja dla rozwo-
ju regionu, Działanie 10.1 Kształcenie  
i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałanie 
10.1.1 Edukacja ogólna. Numer projek-
tu: RPMA.10.01.01-14-b506/18.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta, fot. z arch. UM MM
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21 stycznia br. zawarto umowę z wyko-
nawcą - Zakład Usług Remontowych 
i Produkcyjnych „ZURIP” S.A. (ul. War-
szawska 10, Małogoszcz) na budowę 
budynku Przedszkola Miejskiego nr 2. 
Teren budowy przekazano wykonawcy, 
a termin zakończenia inwestycji plano-
wany jest na 31.05.2021 r. 

Całość inwestycji zostanie sfinanso-
wana przez Bank Gospodarstwa Kra-
jowego w ramach pożyczki JESSICA 2 

Inwestycja realizowana jest w ramach 
projektu pn. „Rozbudowa  systemu 
gospodarowania wodami opadowymi  
w Mińsku Mazowieckim – I etap”.

W grudniu 2019 r. zakończono I etap 
budowy ulicy Żwirowej obejmujący wy-
konanie odwodnienia i nawierzchni drogi 
na odcinku do ul. Sezamkowej ( ok. 520 
mb).

Etap I inwestycji zrealizowany został  
przy pomocy finansowej gminy Mińsk 
Mazowiecki.

W 2020 roku kontynuowane będą 
wyłącznie roboty związane z odwodnie-
niem  dalszego odcinka drogi.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta, fot. z arch. UM MM

Budowa Przedszkola Miejskiego nr 2

na realizację projektu rewitalizacyjnego  
w ramach Regionalnego Programu Ope-
racyjnego Województwa Mazowieckie-
go na lata 2014-2020.

Zaopatrzenie i wjazd na teren budo-
wy odbywać się będzie od strony ulicy 
Szkolnej wzdłuż istniejącego ogrodzenia 
terenu przedszkola.       

W czasie realizacji inwestycji mogą 
wystąpić utrudnienia w korzystaniu  
z drogi dojazdowej do garaży i parkin-
gów zlokalizowanych za budynkiem 

mieszkalnym wielorodzinnym przy  
ul. Szkolnej 5 oraz do budynków miesz-
kalnych wielorodzinnych przy ul. 1. PLM  
„Warszawa” 1A, 1B, 1C i 1 D.

24 lutego burmistrz Marcin Jaku-
bowski, przewodniczący rady miasta 
Dariusz Kulma i dyrektor ZSP nr 1 Sła-
womir Domański dokonali symboliczne-
go „wbicia łopaty” pod budowę przed-
szkola. W uroczystości uczestniczyli też 
miejscy radni.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta, fot. z arch. UM MM

Budowa ulicy Żwirowej
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„Przebudowa rowu bez nazwy 
oraz zbiorników retencyjnych”
3 lutego br. zawarto umowę z wykonawcą R.D.B. – Roboty Drogowe i Brukarskie Mirosław Krysiuk (ul. Konstytucji  
3 Maja 2/103,  Mińsk Mazowiecki) na przebudowę rowu na odcinku od ul. Leśnej do ul. Wróblewskiego oraz zbiorników 
retencyjnych w parku miejskim.

Teren budowy przekazano już wykonawcy, a termin zakończenia inwestycji planowany  jest na 5.10.2020r. 

Inwestycja będzie realizowana  w ramach projektu pn. „Rozbudowa  systemu gospodarowania wodami opadowymi  
w Mińsku Mazowieckim – I etap”.

Wydział Inwestycji i Rozwoju Miasta, fot. z arch. UM MM
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Królowa Śniegu w Koperniku
20 stycznia dzieci z klas 0b oraz 3d 
(Szkoła Podstawowa nr 1) pod opie-
ką wychowawców wystawiły spektakl 
oparty na baśni Hansa Christiana An-
dersena pt. ,,Królowa Śniegu”. 

Zaproszeni goście z mińskich przed-
szkoli oraz dzieci z Zespołu Szkół Spe-
cjalnych im. Janiny Porazińskiej w Igna-
cowie dzięki zimowej scenerii zostali 
wprowadzeni w nastrój baśniowego kli-
matu. Najmłodsi z zapartym tchem śle-
dzili losy Kaja i Gerdy, by następnie udać 
się wraz z nimi w długą i niebezpieczną 
podróż do krainy Królowej Śniegu. Baśń 
H. Ch. Andersena to dzieło ponadczaso-
we. Uniwersalny przekaz sprawia, że ma 
ona niezwykłą wartość dla każdego po-
kolenia. Mimo upływu lat, wciąż kształ-
tuje wrażliwość najmłodszych. Uczy, jak 
wielka jest siła oddania i przyjaźni. Udo-
wadnia, że człowiek, który kocha, jest  
w istocie w stanie osiągnąć wszystko.

oprac. na podst. mat. szkoły

7 lutego w Szkole Podstawowej  
im. Rodziny Sażyńskich w Starej Nie-
działce podczas uroczystości Wielkiej 
Wsypy odbyło się rozstrzygnięcie Po-
wiatowego Konkursu Fotograficznego 
"Bóg, Honor, Ojczyzna - wartości ciągle 
ważne". W uroczystości wzięły udział 
władze lokalne min. Krzysztof Michalik 
z-ca Burmistrza Miasta Mińsk Mazo-
wiecki, kombatanci, rodzice, uczestni-
cy konkursu i ich opiekunowie, grono 
pedagogiczne i uczniowie - ponad 300 
osób.

W konkursie wzięło udział 23 uczniów szkół 
podstawowych z powiatu mińskiego.

Komisja konkursowa nagrodziła w kategorii 
kl. IV-VI:
I miejsce Maksymilian Gryz kl. 6 Szkoła Pod-
stawowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem,
I miejsce Sandra Chlebicka kl. 6 Publiczna 
Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewi-
cza w Siennicy,
II miejsce Jan Wajs kl. 4 Szkoła Podstawowa 
Szkoła Podstawowa im. Gen. Józefa Hallera 
w Mariance,
III miejsce Natalia Rybacka kl. 6 Szkoła Pod-
stawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej 
Niedziałce,
wyróżnienie Krzysztof Janiszewski kl. 5 Szko-
ła Podstawowa im. ks. Antoniego Tyszki  
w Janowie.
W kategorii klas VII-VIII nagrodzeni zostali:
I miejsce Natalia Michalczyk kl. 8 Szkoła Pod-
stawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej 
Niedziałce,

Powiatowy Konkurs Fotograficzny rozstrzygnięty
II miejsce Katarzyna Janiszewska kl. 8 Szkoła 
Podstawowa im. ks. Antoniego Tyszki w Ja-
nowie,
III miejsce Julita Książek kl. 7 Szkoła Podsta-
wowa im. Marii Konopnickiej w Brzózem,
wyróżnienie Andżelika Mirosz kl. 8 Szkoła 
Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Brzó-
zem, wyróżnienie Maja Szczęsna kl. 7 Szkoła 
Podstawowa im. Rodziny Sażyńskich w Starej 
Niedziałce.

Jeszcze raz dziękujemy za wsparcie fi-
nansowe i rzeczowe naszego konkursu. 
Informacje o sponsorach zostały odczy-
tane  podczas uroczystości, przygoto-
waliśmy także informacje w widocznym 
miejscu w szkole, zamieścimy je także 
na stronie internetowej placówki.

fot. Urszula Mastalerz
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Papieska szkoła dla innowatora
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Pawła 
II w Mińsku Mazowieckim została wybra-
na jako jedna z 20 szkół w całej Polsce, 
w których realizowany będzie presti-
żowy projekt „Szkoła dla innowatora”. 

„Szkoła dla innowatora” to trzyletni 
projekt pilotażowy, który będzie realizo-
wany w 20 wybranych szkołach w całej 
Polsce. Zgodnie z założeniami ma on 
wspierać szkoły i rozwijać u młodych 
ludzi kompetencje proinnowacyjne. Na-
stępstwem pilotażu będą rekomendacje 
dotyczące proinnowacyjnych kompeten-
cji dla całego systemu oświaty. Działania 
projektowe w szkołach będą trwały od 
lutego 2020 roku do lutego 2022 roku. 
Inicjatorami projektu są Ministerstwo 
Rozwoju oraz Ministerstwo Edukacji Na-
rodowej.

Do udziału w projekcie zgłosiło się 
ponad 400 szkół. Na podstawie wnio-
sku ocenianego przez dwóch ekspertów 
wybrano 67 placówek, które znalazły się 
w drugim etapie rekrutacji. Polegał on 
na rozmowie z dyrektorem szkoły i wy-
branym nauczycielem. Pytano przede 
wszystkim o motywację udziału w projek-
cie i wizję szkoły jako przyszłej „szkoły dla 
innowatora”. Na podstawie tych rozmów 
wyłoniono 20 szkół w całym kraju, w któ-
rych przeprowadzony zostanie innowa-
cyjny projekt.

– To niezwykła szansa dla naszej 
szkoły, naszych uczniów i nauczycieli. 
Bardzo się cieszymy, że będziemy mogli 
wziąć udział w tym projekcie. Chcemy być 

szkołą, która kształci mądrych, kreatyw-
nych młodych ludzi, przygotowanych na 
wyzwania współczesnej rzeczywistości. 
Projekt jest wyzwaniem, ale i okazją do 
zdobycia wielu przydatnych kompetencji 
przez nauczycieli i cennych umiejętności 
przez uczniów – mówi Grzegorz Wyszo-
grodzki, dyrektor papieskiej trójki.

W każdej z wybranych szkół, tak-
że w mińskiej szkole przy Budowlanej,  
w przyszłym roku szkolnym (2020/2021) 
wyłoniona zostanie jedna klasa siódma, 
która przez dwa lata będzie prowadzo-
na w nowatorski sposób. Działaniami 
wspierającymi objęci będą nauczyciele  
i dyrekcja, którzy zaczynają już niebawem 
intensywne szkolenia, by przygotować 
się do nowych wyzwań od września.  
To wsparcie pozwoli prowadzić z ucznia-
mi ciekawy program rozwijający kompe-
tencje proinnowacyjne (np. kreatywność, 
samodzielność myślenia, współpracę, li-
derowanie, umiejętność uczenia się itd.). 

Program to także spotkania z innowato-
rami, wycieczki edukacyjne, doposażenie 
szkoły i nowoczesne narzędzia eduka-
cyjne. Rozwiązania, które się sprawdzą, 
będą po zakończeniu pilotażu stopniowo 
rozszerzane, wprowadzane do innych 
klas i szkół. 

Do udziału w projekcie zostanie za-
proszona jedna z siódmych klas  prze-
noszonych od września do szkoły przy 
Budowlanej ze Szkoły Podstawowej nr 2 
lub nr 5. Wychowawcą eksperymentalnej 
klasy będzie matematyczka i entuzjastka 
idei oceniania kształtującego – Joanna 
Sułek. Został już wybrany zespół na-
uczycieli, którzy będą uczyć w tej klasie 
i przejdą w ramach projektu bardzo in-
tensywne szkolenia (łącznie z wakacyjną 
5-dniową szkołą letnią).

– Wybór naszej szkoły to ogrom-
ny sukces, ale odbieramy go także jako 
ogromną szansę dla całego lokalnego 
środowiska szkolnego – podsumowuje 
dyrektor Wyszogrodzki.

Projekt prowadzony jest przez Cen-
trum Edukacji Obywatelskiej w konsor-
cjum ze Stowarzyszeniem WIS z Radowa 
Małego, Szkołą Edukacji Polsko-Amery-
kańskiej Fundacji Wolności i Uniwersyte-
tu Warszawskiego, przy wsparciu Deloitte 
oraz Zwolnieni z Teorii. Inicjatorami pro-
jektu są Ministerstwo Rozwoju oraz Mini-
sterstwo Edukacji Narodowej. 

Oprac. na podst. inf. Izabeli Saganowskiej
Fot. Nauczyciele, którzy będą uczyć od września innowa-
cyjnymi metodami wybraną klasę siódmą w papieskiej 
trójce.
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Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1 czę-
sto angażuje się w różne akcje chary-
tatywne. Nauczyciele i wychowawcy 
podczas zajęć pokazują dzieciom jak 
ważne są w życiu: empatia, zrozumie-
nie i tolerancja. Na efekty ich pracy nie 
trzeba długo czekać, bo odzew na każ-
dy apel o pomoc dla potrzebujących 
nie pozostaje bez echa. 

Społeczność szkolna ZSP nr 1 co 
roku bierze udział w akcji charytatywnej 
organizowanej przez Towarzystwo Nasz 

Dom, której celem jest zbieranie fundu-
szy na pomoc dzieciom wychowującym 
się poza własną rodziną i tym, które taką 
rozłąką są zagrożone. 

27 stycznia w auli szkoły odbył się 
apel podsumowujący XIX edycję akcji 
Góra Grosza. Okazało się, że dzięki za-
angażowaniu uczniów, nauczycieli i ro-
dziców udało się zająć III miejsce w kra-
ju w zbiórce pieniędzy na szczytny cel.  
Na początku spotkania gości powitał 
dyrektor placówki Sławomir Domański, 
który nie szczędził słów podziękowania 
dla darczyńców.  Wśród zaproszonych 
znaleźli się: Eliza Bujalska i Jerzy Mróz – 
radni miejscy, reprezentująca burmistrza  
Katarzyna Łaziuk  - kierownik wydziału 
promocji, kultury i sportu, koordynator-
ka akcji Góra Grosza – Elżbieta Prząd-

ka, przedstawicielka Poczty Polskiej 
– Dorota Kilińska, wieloletnia dyrektor 
„Dąbrówki” – Bogusława Bednarska, 
proboszcz parafii Kościoła Starokatolic-
kiego Mariawitów – Jarosław Opala oraz 
przedstawicielki Rady Rodziców: Pauli-
na Zera, Agnieszka Karpińska i Justyna 
Jóźwiak.

Podczas apelu nie mogło zabraknąć 
piosenki Orkiestry Dni Naszych „Nie ma 
jak dom”, którą wykonali uczniowie klasy 
VI G przygotowani przez Anetę Senktas. 

- Przekazane grosze to realna pomoc 

dla wielu dzieci, które z różnych przyczyn 
nie mogą wychowywać się we własnym 
domu oraz wsparcie dla ich rodzin. Bio-
rąc udział w akcji Góra Grosza, pokazali-
ście, że zależy wam na drugiej osobie, że 
jesteście wrażliwymi ludźmi nieobojętny-
mi na krzywdę. – tymi słowami goście 
zwrócili się do zgromadzonych.

Przedstawicielka Towarzystwa Nasz 
Dom Elżbieta Prządka oraz przedstawi-
cielka Poczty Polskiej Dorota Kilińska 
wręczyły dyplom i nagrodę za zajęcie  
III miejsca w Polsce oraz gorąco gratulo-
wały tak dobrego wyniku. Podziękowały 
w imieniu dzieci, którym pomagają. Po-
wiedziały, że rozpiera je duma i wdzięcz-
ność za to, że Zespół Szkolno-Przed-
szkolny nr 1 w Mińsku Mazowieckim od 
kilkunastu lat jest z nimi.

Słowa uznania i gratulacje nie były 
jedyną atrakcją tego dnia. Uczniowie 
przygotowali program artystyczny, który 
rozpoczęły dzieci z grupy 0A, prezentu-
jąc swoje zdolności wokalne, taneczne  
i recytatorskie.

Na finał wystąpiła znana i lubiana 
Mińska Kapela Małego Stasia w skła-
dzie: Stanisław Woźnica – akordeon 
i wokal, Mirosław Ostrowski – gitara  
i wokal, Dorota Czerwińska – skrzypce  
i wokal, Ryszard Sitnicki – klarnet i wo-
kal, Krzysztof Popis – kontrabas.  Go-

ścinnie z Kapelą wystąpił Regionalny Ze-
spół Pieśni i Tańca Dąbrówka, tańcząc 
do piosenki „Nasza Warszawska”. Ze-
spół przygotowany był pod kierunkiem 
Anety Senktas i Anny Pieniak. Uczniowie 
z grupy 0A: Ula Buczek i Bartek Górnicki 
zaśpiewali z muzykami piosenkę „Wal-
czyk o Mińsku Mazowieckim”. 

Apel był nie tylko podsumowaniem 
XIX edycji akcji Góra Grosza, ale również 
podziękowaniem dla darczyńców, mię-
dzypokoleniowym spotkaniem i promo-
cją naszego miasta. 

XIX edycję akcji Góra Grosza  
w Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1  
w Mińsku Mazowieckim koordynowały 
Renata Miszczak i Monika Kowalewska-
-Głogowska.  

Monika Kowalewska-Głogowska.  
fot. z arch. szkoły

Pomaganie jest fajne
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30 stycznia w Miejskiej Szkole Muzycz-
nej dzieci z Przedszkola Miejskiego  
nr 6 z grupy VI „Zuchy” przedstawiły 
montaż słowno-muzyczny dla swoich 
babć i dziadków oraz gości z Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku, z którymi współ-
praca trwa już od kilku lat. 

Zarówno dzieci jak i seniorzy czerpią 
z tej współpracy wiele radości, a przy-
nosi ona im wzajemną satysfakcję, uczy 
szacunku i empatii.

Mali artyści śpiewając piosenki, re-
cytując wiersze i prezentując układy 
taneczne, wyrazili swoją wdzięczność 
za cierpliwość, opiekę i poświęcony im 
czas. Były to niezapomniane chwile peł-
ne radości i wzruszeń.

oprac. na podst. inf. Anny Kowalczyk,  Bożeny Ochal

Przedszkolaki z „szóstki” z koncertem dla Babci i Dziadka

Realizując założenia podstawy progra-
mowej wychowania przedszkolnego, 
współdziałamy ze środowiskami, organi-
zacjami i instytucjami uznanymi za źródło 
wartości związanych z umiejętnościami  
i zachowaniem  społecznym dzieci. Uni-
wersytet Trzeciego Wieku, Dom Pomo-
cy Społecznej w Mieni i dziadkowie na-
szych przedszkolaków umożliwiają nam 
realizowanie tych założeń. 

W ramach współpracy ze śro-
dowiskiem lokalnym 7 lutego 
przedszkolaki grupy V „Starszaki”  
z Przedszkola Miejskiego nr 6 z Miń-
ska Mazowieckiego odwiedziły se-

niorów Domu Pomocy Społecznej  
w Mieni. Dzieci zaprezentowały tam pro-
gram artystyczny przygotowany z okazji 
Dnia Babci i Dziadka. Piosenki, tańce  
i wesołe wierszyki wywołały uśmiechy na 
twarzach mieszkańców, którzy nagro-
dzili dzieci gromkimi brawami. Występ 
z udziałem tak małych aktorów dostar-
czył wszystkim wielu wzruszeń i łez.  
Na zakończenie spotkania przedszkolaki 
obdarowały mieszkańców własnoręcz-
nie wykonaną „Książeczką dla Babci  
i Dziadka”. Dzieci otrzymały od pensjo-
nariuszy słodkie niespodzianki. Spo-
tkania z seniorami pozwalają dzieciom 
nawiązać relacje z osobami starszymi 

oraz dostrzec ich 
potencjał. Poprzez 
takie działania uczy-
my nasze przed-
szkolaki szacun-

ku, życzliwości oraz empatii  
w stosunku do osób starszych. 

Takie międzypokoleniowe działania 
przynoszą wiele korzyści: wzmacniają 
więzi w społeczności lokalnej, wzboga-
cają procesy uczenia się zarówno dzieci, 
jaki i osób starszych, a przede wszyst-
kim dają radość obu stronom. 
     

Teresa Wielmowiec, fot. z  arch. PM nr 6

Wizyta przedszkolaków „szóstki” 
w Domu Pomocy Społecznej w Mieni
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Podczas wernisażu o sztuce exlibrisu opowie właściciel 
kolekcji Mieczysław Edward Bieleń, warszawski biblio-

tekarz, księgarz, bibliofil, znawca i jeden  
z najbardziej uznanych kolekcjonerów 

exlibrisu w Polsce. Odznaczony 
m. in. Złotym Krzyżem Zasłu-

gi, odznaką Zasłużony 
dla Kultury Polskiej, 
odznaczony Buławą 
Hetmana Polskich 
K o l e k c j o n e r ó w 
Exlibrisu.

Kolekcja Mie-
czysława Biele-
nia odwołująca 
się  do obcho-
dów stulecia od-
zyskania przez 
Polskę niepod-
ległości poka-
zuje exlibrisy 
wykonane dla 
różnych osób, 

bibliofilów i ko-
lekcjonerów, poka-

zuje znaki książkowe 
oryginalne, ciekawe 
artystycznie lub waż-
ne ze względów hi-
storycznych, a także 

ekslibrisy typograficzne 
lub tak zwane ślepe. Pokaz za-

mykają znaki w technice komputero-
wej. Wystawa składa się z 26 plansz, 

na których umieszczono ponad 500 exli-
brisów wykonanych przez 176 artystów. 
Wydarzeniu towarzyszyć mają warsztaty 
tworzenia exlibrisów.

Współczesny 
exlibris polski 1918 – 2018 
ze zbiorów Mieczysława Bielenia

MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ

Jak co roku  Muzeum Ziemi Mińskiej 
realizuje i współrealizuje projekty, 
których celem jest budowanie tożsa-
mości lokalnej jednocześnie przeka-
zywaniem informacji  o ważnych zda-
rzeniach historycznych związanych  
z miastem. 

Wśród nich będą: Warkot, Święto 
Pułkowe 7 PUL, Targowiska handlowe 
(Stragan Sendomierski, Targ Janowy, 
Kupieckie Mensko), Memoriał im. Felik-
sa Rawskiego, Noc Muzeów, wydarzeń 
jednorazowych jak wystawy, koncerty, 
sztuki teatralne, czy działalność wy-
dawnicza, lekcje muzealne, warsztaty 
dla dzieci i młodzieży o różnej tematy-
ce, w naszej ofercie pozostają te, które 
cały czas cieszą się popularnością m.in. 
zegarmistrzowskie, archeologiczne, 
pozłotnicze, biżuteryjne, szycie kapci 
muzealnych a z nowości na początek 
kaligraficzne. 

Nie zabraknie również wydarzeń, 
jakich dotąd nie było. 

Wśród nich „Projekt 600 – impresje 
malarskie”, którego celem jest stwo-
rzenie oryginalnej kolekcji obrazów wy-
konanych przez artystów związanych 
z miastem. Kolekcja upamiętniająca 
rocznicę nadania praw miejskich Mia-
stu Mińsk Mazowiecki. Całe wydarzenie 
będzie zwieńczone uroczystą wystawą  
w roku jubileuszowym.  Zapraszamy ar-
tystów do udziału w projekcie.

Z okazji Świąt Wielkanocnych zapo-
wiadamy kreatywny konkurs plastyczny 
nawiązujący do tradycji Świąt Wielka-
nocnych skierowany do uczniów szkół 
podstawowych. Konkurs będzie polegał 
udekorowaniu pięciometrowej palmy,  
w konkursie przewidziane są nagrody. 

Zapraszamy do obserwowania za-
powiedzi naszych wydarzeń i do udziału  
w nich. 

MZM, fot. z arch. muzeum

Muzeum Ziemi Mińskiej zaprasza na wernisaż wystawy 
pt. „Współczesny exlibris polski 1918 – 2018 ze zbiorów Mie-
czysława Bielenia”, który odbędzie się 9 marca o godz. 18.00. 

      KULTURA
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22 stycznia w Muzeum Ziemi Mińskiej 
została otwarta wystawa „Niepodległa 
Suwerenna”, na której można obejrzeć 
35 dzieł stworzonych przez artystów 
malarzy w 100–lecie odzyskania przez 
Polskę niepodległości.

Wernisaż wystawy, którą otwierał bur-
mistrz Marcin Jakubowski, był kolej-
nym wyjątkowym artystycznym wyda-
rzeniem, jakie miało miejsce w naszym 
mieście. Rozpoczął się koncertem forte-
pianowym utworów Fryderyka Chopina 
wykonanych przez Karolinę Wojtczak. 
Podczas wernisażu goście mieli rzadką 
okazję obcowania ze sztuką oraz jej au-
torami, takimi jak: Tomasz Awdziejczyk, 
Janusz Lewandowski, Agata Maślankie-
wicz, Jacek Maślankiewicz, Eugeniusz 
Wiszniewski i Krzysztof Wiśniewski. 

Dzieła składające się na wystawę zostały 
wyselekcjonowane w wyniku ogólnopol-
skiego konkursu malarskiego, adreso-
wanego do  profesjonalnych artystów 
malarzy, zorganizowanego w 2018r. 
przez Fundację ArtHANZA  z Białego-
stoku we współpracy z Fundacją PZU  
i artystą plastykiem Jarosławem Kukow-
skim. Celem inicjatorów i realizatorów 
tego przedsięwzięcia było włączenie 
środowiska twórczego w aktualne spra-
wy narodowe i zaoferowanie odbiorcom 
szerokiego dostępu społecznego do bo-
gactwa kultury i idei narodowej, a przez 

Relacja z wystawy "Niepodległa Suwerenna"

to wzmocnienie poczucia wspólnoty 
obywatelskiej wszystkich Polaków. 

Wystawa składa się z obrazów różno-
rodnych malarskich stylów i technik 
oraz  podejść ich autorów do tematu. 
Każdy z twórców prezentuje dzieło za-
inspirowane ideą niepodległości Polski 
lub zrodzone z refleksji nad jej historią 
i współczesnością. Wszystkich, mimo 
zróżnicowanych światopoglądów, łą-
czy patriotyzm, szacunek dla idei wol-
nego państwa i tradycji narodowej oraz 
sztuka. 

Autorami dzieł są: Agma, Tomasz Aw-
dziejczyk, Karol Bąk, Czesław Dźwigaj, 
Wacław Jagielski, Michał Janczuk, Łu-
kasz Jaruga, Barbara Kaczmarowska-
-Hamilton, Dariusz Kaleta, Marcin Koł-
panowicz, Ewa Kukowska, Jarosław 
Kukowski, Piotr Lemke, Janusz Lewan-
dowski, Jacek Maślankiewicz, Marcin 
Mikałajczak, Józef Panfil, Daniel Paw-
łowski, Daniel Pielucha, Stefan Rybi, 
Sabina Maria Stasińska, Józef Stolorz, 
Janusz Wierzyński, Eugeniusz Wisz-
niewski i Krzysztof Wiśniewski. Prezen-
tacja wystawy w Mińsku Mazowieckim 
zorganizowana została we współpracy  
z Agencją Zegart.

MZM, fot. z arch. muzeum
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Miejski Dom Kultury 25 stycznia go-
ścił miłośników logicznych łamigłówek  
z całej Polski. W II Mistrzostwach Szara-
dziarskich Mińska Mazowieckiego zwy-
ciężył Dawid Kupiec z Warszawy (142 
pkt. na 152 możliwe!). Na drugim miejscu 
uplasował się Przemysław Ketner z Jó-
zefowa, a na trzecim Adam Biniszewski  
z Grodziska Mazowieckiego. Najlepszym 
w szaradach mińszczaninem okazał się 
Ireneusz Serafin. A zadania opracowane 
w Miejskim Klubie Szaradzistów „Kon-
tiki” z Józefowa naprawdę były trudne. 
Jeśli ktoś chciałby spróbować swoich sił 
za rok, zapraszamy na spotkania miń-
skiego Klubu Szaradziarskiego „Iskra” 
w każdy ostatni piątek miesiąca w MDK. 
Można poćwiczyć i wymienić się łami-
główkowymi zadaniami.  

Okazuje się, że w literaturze cały czas 
jest wiele do odkrycia. Tak jak twórczość 
Anny de Noailles – francuskiej poetki  
i pisarki rumuńskiego pochodzenia. Sta-
rannie wykształcona, piękna i niezależ-
na, była osobą znaną, podziwianą i ce-
nioną na paryskich salonach przełomu 
XIX i XX w. Wydała 10 tomów poezji,  
3 prozy i tom wspomnień autobiograficz-
nych. Za swoje zasługi na polu literackim 
została wyróżniona jako pierwsza ko-
bieta w historii najwyższym francuskim 
odznaczeniem, tj. Komandorią Legii Ho-
norowej. W Polsce twórczość Anny de 
Noailles jest prawie nieznana. Chcąc to 
zmienić, na cykl Poezja w Pałacu wspól-
nie za Anną Obszarną zaprosiliśmy inną 
niezwykłą kobietę – aktorkę Joannę  
Juchę, by na żywo zinterpretowała po-
ezję Francuzki.

Można powiedzieć, że człowiek orkie-
stra – autor tekstów, tłumacz, kompo-
zytor, gitarzysta wokalista – Dariusz 
Wasilewski wystąpił w MDK 26 stycznia. 
„Specjalizuje” się w piosenkach Jacqu-
esa Brela, Paolo Conte i Włodzimierza 
Wysockiego, ale podczas recitalu „Też 
jestem z Mińska” publiczność usłysza-
ła również jego własne kompozycje.   
A pochwalić się może sporym dorob-
kiem, jest autorem muzyki do filmów do-
kumentalnych i poetyckich oraz przed-
stawień teatralnych, na koncie ma płyty 
„Rafała Wojaczka Ballady Bezbożne”, 
„Jacquesa Brela Miłość i Śmierć”, „Od-
Ludzie” z własnymi interpretacjami wier-

      KULTURA

Nie takie proste 

Niezwykła poetka

Miński bard
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szy współczesnego poety Janusza Kota-
ry, do których napisał muzykę, „Tuwim”  
z jego muzyką i interpretacjami wierszy 
Juliana Tuwima do przedstawienia „Tu-
wim tańczący” i tę najnowszą autorską 
z 2019 roku - „Mamrotki”. Od 2008 roku 
organizuje i prowadzi „Koncerty Pogod-
ne” w związku z Ogólnopolskim Dniem 
Walki z Depresją.

Na scenie Wasilewskiemu towarzy-
szył zespół w składzie: Dorota Wasi-
lewska – fortepian, śpiew, Paweł Goleń 
– kontrabas, śpiew, Robert Kuśmierski 
– akordeon, śpiew, Tomasz Szcześniak  
– gitara, śpiew.

Koncerty z elementami zajęć umuzykal-
niających prowadzonych zgodnie z teo-
rią prof. Edwina Gordona, gdzie stymu-
lowany jest słuch małych dzieci poprzez 
śpiewanie melodii w różnych skalach 
modalnych oraz rytmizowanie wierszy-
ków w nietypowych metrach cieszą się 
ogromną popularnością wśród rodzi-
ców.

Podczas koncertu gordonowskiego, 
który odbył się w cyklu „Szkoła ucha 
dla malucha” zaprosiliśmy maluchy do 
zabawy przy muzyce na żywo. Dzie-
ci usłyszały znane i nieznane  melodie   
w autorskich aranżacjach. 

Brelok z filcu to uroczy drobiazg, który 
nie tylko zdobi klucze, ale także utrudnia 
ich zgubienie. By był oryginalny i niepo-
wtarzalny, warto wykonać go własno-
ręcznie. A nie jest to wcale takie trudne! 
Przekonali się o tym uczestnicy warsz-
tatów rodzinnych, na których wykony-
wali breloki z filcu. Z kolorowego filcu 
wycinali najpierw różnorodne kształty, 
by potem za pomocą igły, nici, tasie-
mek i innych pasmanteryjnych artykułów 
stworzyć z nich breloczki.

Niezwykle utalentowani młodzi arty-
ści zapewnili prawdziwą ucztę teatral-
ną publiczności zgromadzonej w MDK  
9 lutego. 

Chcąc spróbować swoich sił w nie-
co innej formie wypowiedzi, najstarsi 
wychowankowie Teatru Satyry Zielona 
Mrówa, działającego w Bursie Szkół Ar-
tystycznych w Lublinie założyli w marcu 
2018 roku Teatr Persyflaż. I to właśnie 
w jego wykonaniu obejrzeliśmy spektakl 
„Za kulisami”, do powstania którego in-
spiracją stały się opowiadania Antoniego 

KULTURA

Filcowe breloczki

Tańce świata

Co jest za kulisami?

Czechowa. Spektakl opowiada o losach 
trójki prowincjonalnych aktorów ówcze-
snej Rosji, przyjaciół, którzy tworzą ob-
jazdowy teatr.  Ten  groteskowy obraz, 
widziany oczami twórców Teatru Persy-
flaż, przedstawia bohaterów w ich co-
dziennym, pozascenicznym życiu. Tłem 
ich emocji, intryg i pragnień jest ni mniej, 
ni więcej tylko garderoba, w której zdej-

mując kostiumy i zmywając sceniczne 
maski, obnażają nam swoje bardzo inte-
resujące charakterki. Całości spektaklu 
dopełniła muzyka i piosenki, do których 
wykorzystano fragmenty poematu Alek-
sandra Puszkina „Eugeniusz Oniegin”.

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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…czekały na dzieci uczestniczące  
w warsztatach w ramach „Ferii w Pa-
łacu”. 

Pierwszego dnia instruktorzy ze Szkoły 
Szczęścia pokazali różne gadżety, za-
bawki, praktyczne narzędzia, modele 
pojazdów, architektury i wiele innych 
przydatnych rzeczy. Nie byłoby w tym 
nic dziwnego, gdyby nie to, że wszystkie 
zostały …narysowane. Rysunek 3D to 
zajęcia plastyczne łączące technologię 
druku 3D z nieograniczoną wyobraźnią 
młodego człowieka. Za pomocą długo-
pisów 3D dzieci rysowały bezpośrednio 
w powietrzu. Narysowane w ten sposób 
przedmioty utwardzały się i były w peł-
ni funkcjonalne już po kilku sekundach. 
Rysowanie za pomocą 3D pen’ów jest 
o wiele bardziej czasochłonne, niż szki-
cowanie ołówkiem po kartce. Wbrew 
pozorom nie jest to wadą, lecz zaletą tej 
metody. Dzięki długotrwałemu proce-
sowi twórczemu młodzi ludzie rozwijają 
umiejętności koncentracji, cierpliwości  
i planowania.

Drugiego dnia warsztatów gościli-
śmy Lidię Kostrzyńską ze Szklanej Pra-
cowni. Warsztaty „Spotkania ze sztuką 
- w pracowni witrażu” pokazały uczest-
nikom piękną tradycję pracy z koloro-
wym szkłem i przybliżyły ginący zawód 
witrażownika. Podczas warsztatów 
rozmawiano również o właściwościach 
użytych materiałów i wielu zjawiskach 
fizycznych. Każdy uczestnik wykonał 
okienną zawieszkę witrażową z koloro-
wego szkła witrażowego przy pomocy 
secesyjnej techniki Tiffany`ego zwa-
nej techniką miedzi i cyny. Dzięki temu 
dzieci spróbowały pracy z prawdziwym 
szkłem witrażowym w bezpieczny dla 
siebie sposób.

Odkąd zobaczyliśmy czarną farbę 
magnetyczną, kolorowe cekiny i pla-
styczną masę wiedzieliśmy, że trzeci 
dzień warsztatów będzie bardzo kre-
atywny. Dzieci pod okiem instruktorek 
TooDoo tworzyły własne tablice magne-
tyczne oraz magnesy. 

Tajne szyfry, kody i zagadki przygo-
towane przez instruktorów Innovative 
Lab opanowały MDK podczas czwarte-
go dnia zajęć. Dzieci zostały podzielone 
na trzy grupy i uczestniczyły po kolei  
w różnych aktywnościach. Przeprowa-
dzony został maraton Minecraft z ele-
mentami programowania - gra turnie-
jowa w oparciu o przygotowaną mapę 
i serwer. W pokoju zagadek „Twierdza 
Szyfrów” trzeba było odkryć szyfr po-
przez analizowanie, łączenie faktów  
i rozwiązywanie zadań matematycznych. 
Liczyły się spryt i spostrzegawczość. 

W  matematycznym pokoju zagadek 
MathRiders okazało się, że nauka ma-
tematyki może być przygodą i świetną 
rozrywką. 

Zimowe warsztaty zakończyliśmy 
wśród gwiazd wspólnie z Fundacją Edu-
kacji Astronomicznej. Były pokazy w pla-
netarium oraz warsztaty astronomiczne. 

We wnętrzu na kopule sferycznego 
namiotu wyświetlany był specjalnie przy-
gotowany pokaz astronomiczny. Pod-
czas seansu dzieci poznawały tajemnice 
kosmosu, jego bliższe i dalsze rejony. 

Podczas pokazu „Od zmierzchu do 
świtu” uczestnicy zobaczyli aktualne 
dzienne i nocne niebo: Księżyc i jego 
fazy, Słońce, planety, kometę i deszcz 
meteorów, czyli Układ Słoneczny. Dzie-
ci dowiedziały się m.in. jak odnaleźć 
Gwiazdę Polarną i dlaczego jest ona 
taka wyjątkowa. Nauczyły się rozpozna-
wać niektóre gwiazdozbiory. 

Podczas warsztatów „Droga Mlecz-
na i inne galaktyki” uczestnicy wspól-
nie stworzyli mapę Kosmosu i naszego 
miejsca w nim. W czasie warsztatów 
„Księżyc” dzieci przy użyciu specjalnych 
modeli poznały budowę, ukształtowanie 
powierzchni i znaczenie Księżyca dla 
Ziemi. Poznali pojęcia widoczna i nie-
widoczna strona oraz jasna i ciemna, 
które często są mylone. Na zakończenie 
ze specjalnej masy plastycznej wyko-
nali model jednego z kraterów księży-
cowych. „Satelitą na podbój kosmosu” 
– te warsztaty poświęcone były historii 
podboju kosmosu, na których dzieci 
dowiedziały się jak wyglądały pierwsze 
sztuczne satelity wysyłane w przestrzeń 
kosmiczną, jak działały i czym różnią 
się od współczesnych. Po przygotowa-
niu teoretycznym przyszła pora na „Lot  
w kosmos” - interaktywne zajęcia po-
święcone technice i fazom lotów ko-
smicznych, historii podboju kosmosu 
oraz dotychczasowym i przyszłym celom 
misji kosmicznych. Uczestnicy warszta-
tów wcielali się w role astronauty. 

Podczas wykładu „Życie na sta-
cji kosmicznej” dowiedzieliśmy się jak  
w stanie nieważkości wyglądają co-
dzienne czynności, jak branie prysznica, 
korzystanie z toalety, jedzenie posiłków, 
spanie. Zobaczyliśmy, że nawet w naj-
mniejszym stopniu nie są one podobne 
do tych samych czynności na Ziemi. 
Dzieci dowiedziały się ponadto w jaki 
sposób astronauci przygotowują się do 
lotu w kosmos, kto może zostać astro-
nautą i jak wygląda dzień na stacji ko-
smicznej.

Pięć jakże różnych dni Ferii w Pała-
cu przyniosło mnóstwo nowych wrażeń, 
doświadczeń i dodatkowej wiedzy. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK

Same atrakcje
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W ubiegłym roku, w ramach cyklu „Bi-
blioteka Podróży”, Jadwiga Krajew-
ska–Witczak, podczas swojej prelekcji 
o Armenii, opisała nam uroki spaceru  
w cieniu biblijnej góry Ararat i zachę-
ciła do poznania smaków i zapachów  
z tej części świata. Zatem „drugie oko na 
Kaukaz” już u nas było, teraz przyszedł 
czas skierować wzrok na Maroko! 

16 stycznia odbyło się spotkanie z tą 
podróżniczką. Prezes Towarzystwa Zie-
mi Stanisławowskiej opowiedziała nam  
o swojej wyprawie w pojedynkę do 
Maroka.  Dowiedzieliśmy się więcej na 
temat tego niezwykłego kraju i obej-
rzeliśmy pokaz zdjęć z pobytu w tym 
barwnym i pięknym miejscu. W ramach 
poczęstunku dla naszych gości przygo-
towaliśmy kanapeczki w marokańskim 
stylu z dodatkiem warzyw.  

Białe? Niestety nie tym razem. Sezon 
zimowy obfituje w deszcz i wiatr, a śnie-
gu ani śladu, ale my się nie załamujemy. 
Zamieniliśmy zatem hasło „białe ferie” 
na „zielone ferie” i bawiliśmy się w naj-
lepsze! 

Pierwszy tydzień naszych eko-ferii upły-
nął nam nie tylko na zabawie, ale też na 
zdobywaniu wiedzy i nowych umiejętno-
ści. Oddział dla Dzieci rozpoczął zimowe 
atrakcje od „Kinoteki”, która odbyła się 
już w pierwszy poniedziałek ferii. Wtorek 

był czasem na „Planszówkomanię”, czyli 
ekologiczne gry planszowe pod okiem 
Międzynarodowego Eko-patrolu, w któ-
rego skład weszli wolontariusze z Fun-
dacji EBU. W środę odbyły się warsztaty 
kreatywno–plastyczne zorganizowane 
przez „Do Góry Nogami” pod hasłem 
„Ptasie wesele”. Pod koniec pierwsze-
go tygodnia ferii Bibliotekę odwiedził 
Teatr Echo z przedstawieniem „Leśne 
Śmieciuchy”. W drugim tygodniu, poza 
kontynuacją zajęć z pierwszych dni fe-
rii, Oddział dla Dzieci zaproponował 
najmłodszym spotkanie z wędkarzem 
„Bądź eko nad wodą”. Podczas tych 
warsztatów dzieciaki poznały między in-
nymi zasady bezpieczeństwa nad wodą 
zimą. Dodatkowo, młodzi Czytelnicy 
uczestniczyli w „Koralikomanii”, tworząc 
poprzez zlepienie drobnych plastiko-
wych elementów piękne breloczki i pod-
kładki. A na zakończenie ferii w naszym 
Oddziale dla Dzieci miały miejsce zajęcia 
pt. „Warsztaty z powietrzem. Pszczoły”. 
Czytelnia zaproponowała młodzieży wie-
le ciekawych i kreatywnych sposobów 
spędzania wolnego czasu. Już pierwsze-
go dnia młodzi czytelnicy zainspirowani 
książką Grety  Thunberg „Sceny z życia 
rodzinnego. Strajk klimatyczny Grety” 
wykonali protestacyjne banery. Wtorek 
w Czytelni upłynął na pokazie nowej gry 
planszowej „Azyl. Zagrożone gatunki”. 

Spotkanie podróżnicze „Jedno oko na Maroko…”

„Zielone Ferie w Bibliotece”
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W środę zajęcia z młodzieżą pod tytułem 
„EKODZIEŁO, czyli sztuka dobrze za-
angażowana”, poprowadził dr Karol Ja-
chymek, a w czwartek odbył się warsz-
tat wyplatania z papieru z Augustynem 
Kmiecikiem. Ponadto, w czasie ferii Czy-
telnia inspirowała młodzież do poszerza-
nia swojej wiedzy na temat ochrony śro-
dowiska poprzez spotkanie z lokalnym 
ekologiem oraz warsztat „Jak powstaje 
smog? Pszczoły” poprowadzony przez 
animatorów ze „Świata przygód”. Dla fa-
nów rękodzieła Czytelnia zorganizowała 
zdobienie toreb ekologicznym cytatem 
oraz zajęcia w Aquarium „Coś z nicze-
go”. Na zakończenie ferii odbył się Quiz 
ekologiczny z nagrodami oraz turniejowe 
rozgrywki „Azyl. Zagrożone gatunki”.   

W tym roku biblioteka postanowiła do-
łączyć do oficjalnych rozgrywek Rum-
mikub pod nazwą „Mińska Liga Rum-
mikub”. Za każdy turniej uczestnicy 
zdobywają punkty za wygrane partie, 
które liczą się do generalnej klasyfikacji 
danej ligi. Na koniec zwycięży ten, który 
zdobędzie najwięcej punktów. Za zwy-
cięstwo w lidze trzech graczy z pierw-
szych miejsc otrzyma nagrody rzeczowe 
od TM Toys. Nie trzeba brać udziału we 
wszystkich kolejkach. Gramy w wersję 
Rummikub Standard.

W ramach turnieju odbędzie się 6 kole-
jek, w następujących terminach: 7 mar-
ca, godz. 13:00, 27 marca, godz. 18:00, 
18 kwietnia, godz. 13:00, 11 maja, godz. 
18:00, 27 czerwca, godz. 13:00, 10 lip-
ca, godz. 18:00. Regulamin, zasady gry 
oraz szczegóły wydarzenia dostępne są 
na stronie internetowej i profilu FB biblio-
teki.

MBP, fot. z arch. MBP

Zapowiedzi:
4 marca, o godz. 18:00 – „Rozmowy przy wspól-
nym stole” - tym razem mińszczanie porozma-
wiają o wychowaniu
7 marca, godz. 13:00 – I kolejka rozgrywek tur-
niejowych „RUMMIKUB”
25 marca, godz. 13:00 – „Kinoteka dla Niewido-
mych”
25 marca, godz. 18:00 – spotkanie z Januszem 
Leonem Wiśniewskim, autorem bestsellerowej 
powieści „Samotność w Sieci”. Do nas przyje-
dzie z jej kontynuacją, pod tytułem „Koniec sa-
motności”. 

Mińska Liga 
Rummikub
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Wydarzenia
 w Miejskiej Szkole Artystycznej 

      KULTURA

3 stycznia uczniowie Miejskiej Szkoły 
Artystycznej zagrali dla przedszkola-
ków dwa koncerty z cyklu „Pory Roku - 
Zima”. Powitanie muzyczne zaśpiewała 
dyrektor Paulina Rzewuska- Korycińska 
melodią „Wszyscy są, witam Was” oraz  
„Podajmy sobie ręce, już powitania 
czas…”.

Koncert dla przedszkolaków 

19 stycznia uczniowie Miejskiej Szkoły Artystycznej, klasa II cyklu sześcioletniego, wystąpili   na Uniwersytecie Muzycznym Fry-
deryka Chopina w Warszawie  w interpretacji ruchowej do utworu „Zima” A. Vivaldiego pod kierunkiem merytorycznym Anity 
Wasilewskiej.

Występ ten odbył się w ramach koncertu „Zimowe impresje u Fryderyka”, który zapoczątkował  cykl spotkań muzycznych  
dla dzieci. 

Oprac. na podst. inf. Joanny Nowik, Anity Wasilewskiej

Zimowe impresje u Fryderyka

Młodzi artyści wraz ze swoimi peda-
gogami zaprezentowali się w następu-
jących utworach: „Wesoły  wieśniak” 
–  zagrała Zuzia Wiśniewska,  „W świetle 
księżyca” – Marysia Kossakowska  z Ta-
tianą Żarek, „Przyjemny uśmiech” – Mar-
cin Stal, “Mazurek”, “Etiuda wirtuozow-
ska” – Julia Stępień, “Polka” – Zuzanna 

Zdanowicz, „Nazywają mnie poleczka” 
- zaśpiewali pedagodzy szkoły wraz  
z przedszkolakami, “Polonez Ogińskiego 
- Pożegnanie ojczyzny” - Emilka Dele-
gacz, “Różowa Pantera” –Teresa Środa  
i Tatiana Żarek, „Pociąg” – Anna Sza-
bat, Zabawę  „Jedzie pociąg z daleka” 
poprowadziły przedszkolaki, „Zegar” 
– Maksymilian Abramowski, „Music - ” 
Aleksandra Garwolska z  Pauliną Rzewu-
ską-Korycińską, „Sanie” – Martyna Man-
kiewicz, „Pada śnieg” – duet Martyna 
Mankiewicz i  Joanna Federak, „W kar-
nawale”, „Zima, zima, zima”, „Nazywają 
mnie poleczka”, „Pada śnieg” – zagrała 
Zuzia i  Małgorzata Rąbalska,  „Zima” – 
zabawę ruchową do utworu A. Vivaldie-
go  poprowadziła  Anita Wasilewska.

Koncert można uznać za bardzo udany, 
a przedszkolaki bawiły się znakomicie. 
Wkrótce koncert „Wiosna”.

Oprac. na podst. inf.  Joanny Nowik, Anity Wasilewskiej
fot. z arch. szkoły
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Wycieczka uczniów MSA do siedziby 
Zespołu Pieśni i Tańca "Mazowsze"

31 stycznia uczniowie Miejskiej Szkoły 
Artystycznej przyłączyli się do ogólno-
polskiej akcji przeciw hejtowi w sieci 
#jestnaswięcej. W związku z tym mło-
dzież obchłodziła dzień pomarańczo-
wej sznurówki.

Już pod koniec 2019 roku placówka 
otrzymała z Fundacji Orange przesyłkę  
z pomarańczowymi sznurówkami. Całą 
akcję #jestnaswięcej przeprowadzili na-
uczyciele - opiekunowie Samorządu 
Uczniowskiego: Joanna Nowik, Janusz 
Komuda, Tomasz Bereda. 31 stycznia 
nauczyciele zorganizowali pogadankę dla 
uczniów  „Hejt w sieci”. Podczas dysku-
sji  uczniowie starali się odpowiedzieć na 
pytania: Hejt – kogo najczęściej dotyczy  
i jak z nim walczyć? Jak objawia się hejt? 
Gdzie można spotkać najwięcej hejtu? 
Kto jest hejtowany? Jak radzić sobie  
z hejtem? Dlaczego ludzie hejtują?

Podczas spotkania poruszono też 
takie tematy, jak: Hejter – sylwetka oso-
by. Hejt – konsekwencje prawne. Każdy 
uczeń miał w butach symboliczną poma-
rańczową sznurówkę.

23 stycznia uczniowie Miejskiej Szko-
ły Artystycznej wyjechali do siedziby 
zespołu Mazowsze” w Otrębusach na 
koncert-widowisko edukacyjne „Betle-
jem Polskie”. 

2-godzinne przedstawienie dzieci oglą-
dały z  zapartym tchem, nawet te naj-
młodsze. Uczniowie podziwiali piękne 
kolorowe stroje, narodowe tańce, śpiew 
i choreografię, muzykę na żywo, efekty 

dźwiękowe i światła. Wszyscy byli   pod 
wielkim wrażeniem. Wyjazd został zor-
ganizowany i sfinansowany przez Radę 
Rodziców szkoły.

Opracowanie Joanna Nowik, Tatiana Żarek

Dyskusja była bardzo interesująca,  
a przy okazji okazało się, że uczniowie 
posiadali podstawowe informacje o hej-
cie, resztę wiedzy otrzymali podczas wy-
kładu.

oprac. na podst. inf. Joanny Nowik

#jestnaswięcej  w Miejskiej Szkole Artystycznej
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Koncert dla nauczycieli z ZNP

7 lutego zagrano dwa koncerty karnawa-
łowe dla uczniów mińskich szkół podsta-
wowych – klas IV, V, VI. Wykonawcami 
byli uczniowie klas instrumentów dętych 
MSA, a repertuar obejmował różne ga-
tunki muzyki. 

Karnawałowymi akcentami były takie 
utwory, jak „O Sole Mio” czy popularny 
taniec francuski „Kankan”. Podczas kilku 
melodii - „Temaut z filmu Różowa Pante-
ra” czy „Gdybym był bogaty” z musicalu 
„Skrzypek na dachu”, wyświetlane były 
filmy związane z tematyką utworów, co 
miało wpływ na wyobraźnię muzyczną 
publiczności.

Koncerty prowadził Benedykt Soko-
łowski, a przy fortepianie akompaniował 

Jacek Nazarczuk. Opiekę merytoryczną 
nad koncertem sprawował Janusz Ko-
muda. 

Wśród wykonawców znaleźli się: 
Aleksandra Kruszewska – flet poprzecz-
ny, Amelia Kowalewska – flet poprzecz-
ny, Oliwia Jachimowicz – klarnet, Fe-
licjan Sokołowski – klarnet,  Benedykt 
Sokołowski – klarnet i gitara, Patrycja 
Zwierz – saksofon,  Mateusz Waligóra – 
saksofon, Kamil Mames – trąbka,  Piotr 
Powałka – puzon, Mateusz Król – tuba,  
Bogusława Danielak – fortepian.

oprac. na podst. inf. J.Nowik, J.Komudy

Koncert karnawałowy w MSA

      KULTURA      KULTURA

5 lutego uczniowie Miejskiej Szko-
ły Artystycznej z okazji minionego 
dnia Babci i Dziadka  zagrali koncert 
w siedzibie Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego. Życzenia płynące 
prosto z serca dla babci i dziadka  
opracował i odczytał uczeń Maksy-
milian Abramowski:

„Babcia  z  dziadkiem  dziś świętują,
wszystkie  dzieci  więc pracują.
Zetrą  kurze  w  każdym  kątku,
przypilnują  dziś  porządku.
W  kuchni  błyszczą  już  talerze,
wnusia  babci  bluzkę  pierze.
Wnusio  już  podaje  kapcie,
bardzo  kocha  swoją babcię.
Dzisiaj  wszystkie  smutki  precz,
święto  dziadków  ważna  rzecz!
Bo  u  babci  i dziadka  zawsze jest:
- bajeczka na dobranoc,
- przytulaski, łaskotanie  i  mnóstwo 
uśmiechów,
- ogromne  pokłady  miłości  i  zrozumie-
nia,
- gry  i  zabawy  bez  końca,
- przyjaźń  na  zawsze”.

Dzieci zaprezentowały honoro-
wej publiczności program obowią-
zujący w I semestrze, a wystąpili: 
Aleksandra Kruszewska, Maksymi-
lian Abramowski, Marcin Stal/ An-
tonina Majos Bartosz Kulma, Piotr 
Skowron, Michalina Kąca, Helena 
Gomulska. 

Artyści otrzymali duże brawa 
oraz drobne upominki - słodycze.  

oprac. na podst. inf. Joanny Nowik
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2 lutego w hali sportowej ZSP nr 1 od-
był się kolejny turniej z cyklu Grand Prix 
Mińska Mazowieckiego w Badmintonie.

Do rywalizacji w czwartym turnieju 
bieżącej edycji przystąpiło 30 uczest-
ników: 8 dzieci, 3 juniorki, 5 kobiet  
i 14 badmintonistów w kategorii Open.  
W finale zawodów dziecięcych tradycyj-
nie spotkali się Krzysztof Szczepaniuk  
z Natalią Rowicką, ale tym razem górą był 
Krzysztof. W meczu o 3. lokatę lepszy od 
rywala był Maciej Kaczorek. Do turnieju 
juniorów zgłosiły się tylko 3 dziewczyny 
z Garwolina. Pierwsze miejsce zdoby-
ła Oliwia Winek, drugie – Lena Winek,  
a trzecie przypadło Zuzannie Kapczyń-
skiej. Zmagania kobiet również nie przy-
niosły niespodzianek, kończąc się nastę-
pującą kolejnością: Patrycja Kaźmierczak, 
Julia Kazberuk, Agnieszka Witowska, Mo-
nika Rowicka, Monika Kowalewska. 

W turnieju głównym nie zawiódł lider 
klasyfikacji – Andrzej Winek z Garwolina. 
Pojedynek o 3. miejsce zakończył się suk-
cesem Wojciecha Piątka. 

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Grand Prix w Badmintonie

W niedzielę, 23 lutego, na mińskim 
lodowisku odbyła się „Familiada na 
lodzie”, czyli rodzinne zawody z przy-
mrużeniem oka. Tego dnia do rywaliza-
cji przystąpiło 10 dwuosobowych ze-
społów w konfiguracji rodzic i dziecko. 
Zespoły zostały podzielone na dwie ka-
tegorie wiekowe: młodsi (6-10 lat) oraz 
starsi (11-15 lat). 

Familiada na lodzie
Dla każdej kategorii zostało przy-

gotowanych 5 zabawnych konkurencji  
w temacie sportów drużynowych. Była 
koszykówka na lodzie, slalom z kijem 
hokejowym, piłka ręczna, curling lub 
wymagający tor przeszkód. Wszystkie 
aktywności zawodnicy pokonywali na 
łyżwach. W młodszej kategorii zwycięży-
ła drużyna Maciosów, a wśród starszych 

rodzina Leleniów. Wszystkie ekipy bio-
rące udział w zawodach otrzymały na-
grody, a zwycięzcy dodatkowo okazały 
puchar. 

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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Grand Prix w Tenisie Stołowym
18 stycznia w hali sportowej SP nr 3 
rozegrano turniej Grand Prix w Tenisie 
Stołowym. jego zwycięzcą został Le-
szek Gil. Drugie miejsce w zmaganiach 
wywalczył Paweł Bątruk, a  na trzeciej 
lokacie uplasował się Mirosław Krusie-
wicz. W rozegranym tego dnia turnieju 
pocieszenia zwyciężył Dariusz Gaładyk. 

22 lutego również w hali sportowej SP nr 
3 rozegrany został kolejny, 5. już turniej  
z cyklu Grand Prix Mińska Mazowieckiego 
w Tenisie Stołowym. Tym razem do rywa-
lizacji przystąpiło łącznie 26 zawodników  
i zawodniczek. W turnieju głównym zwycię-
żyła Aneta Antosiewicz przed Arturem Ka-
sprzakiem oraz Leszkiem Gilem, natomiast 
w turnieju pocieszenia najlepszy okazał się 
Jacek Popis. Gratulujemy wszystkim za-
wodnikom i zapraszamy na ostatni turniej  
z cyklu, który odbędzie się 21 marca.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Mocnym akcentem rozpoczęli tego-
roczne ferie zimowe młodsi i star-
si zawodnicy mińskiego Grapplera.  
W sobotę, 8 lutego, ekipa „Złego Trene-
ra” Marcina Frankiewicza zameldowała 
się w Stalowej Woli, aby wziąć udział  
w III Ogólnopolskim Turnieju BJJ dla Dzie-
ci i Młodzieży „Charakterne Dzieciaki”.  

Bardzo dobra postawa naszych naj-
młodszych podopiecznych zaowocowa-
ła dobrymi lokatami.

Złoto wywalczyli: Aleksandra Bodec-
ka, Aleksander Kozłowski, srebro zdobył 
Bartosz Pyrka, a tuż poza podium upla-
sowali się: Jarosław Bodecki oraz Flip 
Kosut. 

Niedziela, 9 lutego, okazała się 
szczęśliwa dla starszych reprezentan-
tów naszego miasta, którzy wystartowali 
na MMA Almma 180/Bull Terror Challen-
ge/ Amatorskiej Lidze Kickboxingu. Im-
preza została zorganizowana w Lublinie 
w formule MMA.

Po zaciętych pojedynkach w klatce 
nasi zawodnicy zdobyli: złoto - Patryk 
Czapski, Wojtek Wocial, srebro - Mak-
symilian Krusiewicz, brąz - Brian Biczyk.

- Jestem bardzo dumny ze swoich 
zawodników, którzy z turnieju na turniej 
robią coraz większy progres, ale nie by-
łoby tego, gdyby nie ich własna, cięż-
ka praca.  – podsumował turniej trener 
Frankiewicz.

oprac. na podst. inf. Klubu, fot. z arch.  KS GRAPPLER

Grappler rozpoczął ferie medalami
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W dniach 18-19 stycznia dzięki gościn-
ności dyrekcji Szkoły Podstawowej  
nr 1 odbył się już 7. Turniej Mistrzów 
w futsalu.  Rozgrywki przyciągnęły do 
Mińska Mazowieckiego 29 drużyn ry-
walizujących w 8 grupach. 16 drużyn 
awansowało do fazy pucharowej. Były 
emocje, piękne akcje i bramki, było 
wszystko, czego od turnieju piłkarskie-
go można oczekiwać.

Organizatorami wydarzenia byli Piotr 
Lichota oraz Łukasz Krawczyk, którzy 
są koordynatorami mińskich rozgrywek  
Topaz Mińskiej Ligi Mistrzów. 

19 stycznia odbyła się akcja cha-
rytatywna na rzecz Sebastiana Bartka  
Lipińskiego.  Zbierano środki na protezę 
bioniczną ręki.

Całemu wydarzeniu towarzyszyły 
również dodatkowe atrakcje. Najmłod-
szymi uczestnikami zaopiekowały się 
panie ze żłobka Hocki Klocki, a o 12:00 
zajęcia fitness poprowadziła Ewa Do-
brodziej. Cały dzień dzieci mogły rów-
nież uczestniczyć w zajęciach Parko-
ur prowadzonych przez instruktorów  
z Akademii Parkour Wschód. Ważnym 
wydarzeniem był mecz rozgrywany mię-
dzy rocznikami 2011 a 2012 Mosirka 
Mińsk Mazowiecki. Chłopaki dali z siebie 
wszystko, a spotkanie skończyło się bra-
terskim remisem 1 : 1.

TMF 2020 miał swoich faworytów. 
Był to jeden z najlepiej obsadzonych 
turniejów, jakie udało się zorganizować  
w powiecie mińskim. Rywalizacja za-
równo w grupach, jak i faza pucharowa, 
były zacięte i stały na wysokim poziomie.  
W fazie pucharowej po ostrej rywali-
zacji wiele meczów kończyło się remi-
sami, a o awansie rozstrzygały karne, 
co dodatkowo rozgrzewało atmosferę.  

Do najlepszej czwórki awansowały ekipy 
MAR-GO, SŁW, 23. BAZA oraz Grospol. 
W półfinałach SŁW pokonało Grospol,  
a MAR-GO 23. Bazę. Mecz o trzecie 
miejsce była zacięty do ostatnich minut, 
w których to Grospol zdobył zwycięską 
bramkę, zmieniając wynik na 2:1! Finał 
dostarczył równie dużo emocji.  Młoda 
mocna ekipa SŁW postawiła wysoko 
poprzeczkę naszpikowanej ligowcami 
ekipie MAR-GO. Zimna głowa i świetna 
gra w obronie dały jednak minimalne 
zwycięstwo MAR-GO 1 :0! Najlepszym 
zawodnikiem turnieju został wybrany Mi-
chał Bondara, który zdobył 15 bramek. 
Najlepszy strzelec to bezapelacyjnie 
Wojciech Wocial – 16 bramek. Najlepszy 
bramkarz z SŁW – Mateusz Wieczorek.

Na koniec organizatorzy chcieliby po-
dziękować wszystkim, którzy wspierali 
TMF 2020 i akcję charytatywną. Podzię-

Turniej Mistrzów Futsalu – relacja

kowania kierowane są do Starosty Miń-
skiego Antoniego Jana Tarczyńskiego 
oraz Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiec-
ki  Marcina Jakubowskiego, którzy objęli 
patronat nad wydarzeniem. Organizato-
rzy dziękują również partnerom turnieju:  
dyrektorowi MOSiR Robertowi Smudze, 
wszystkim pracownikom działu promo-
cji MOSiR, Łukaszowi Dzięcielskiemu 
właścicielowi firmy DTZ, PWiK w Miń-
sku Mazowieckim, Pawłowi Rybackiemu 
właścicielowi firmy Flexsport. Wielkie 
podziękowania dla fotografów: Michała 
Grabca oraz Piotra Głażewskiego.

oprac. na podst. mat. organizatora
fot.  piotr Głażewski
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Kolejne warsztaty Parkour za nami
15 lutego odbyła się w Mińsku Mazo-
wieckim 4. edycja Warsztatów Parkour  
i według organizatorów była na wy-
sokim poziomie. W wydarzeniu udział 
wzięło blisko 80 uczestników z całej 
Polski. Podczas warsztatów prowadzo-
ne były też specjalne zajęcia dla dzieci, 
a zdecydowało się na nie 40 uczestni-
ków. 

Tegoroczne warsztaty można było 
przeprowadzić na nowych przeszko-
dach, które udało się „wygrać” w Bu-
dżecie Obywatelskim 2020. Mieszkańcy 
zmobilizowali się w na tyle liczną grupę, 

że liczbą 668 głosów przyczynili się do 
rozbudowy ciekawego miejsca do tre-
ningu parkour i nie tylko!

Dzięki współpracy organizatorów  
z  trenerem Kamilem Tobiaszem Warsz-
tatach Parkour zajęcia poprowadzili świa-
towej klasy sportowcy: Pedro Salgado 
(Portugalia), Bart Van Der Linden (Holan-
dia) oraz Christian Charmat (Szwajcaria). 

Podziękowania za wsparcie przy 4. 
edycji Warsztatów Parkour organizatorzy 
kierują do: burmistrza Marcina Jakubow-
skiego, dyrektora MOSiR Roberta Smugi, 
dyrekcji Szkoły Podstawowej nr 3, firmy 

„Ubezpieczenia” Renaty Karabna oraz 
firm Flowpark i Overkom za pomoc w do-
posażeniu hali sportowej w przeszkody. 

oprac. na podst. inf. organizatora

Zawodniczka UKS Judo KONTRA Mińsk Mazowiecki, podopieczna trenera Zdzisława Wiącka, Aleksandra Polkowska zajęła III miej-
sce w kategorii wagowej 48 kg podczas zawodów Pucharu Polski Juniorek w Judo, które zorganizowano w Opolu 23 lutego br.

Adam Wiącek, fot. z arch. UKS Judo KONTRA

Sukces podczas Pucharu Polski w Judo
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Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2019 r. poz. 
1541 i poz. 2020), § 3 ust. 1 rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 
2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1980) i § 2 i § 3 rozporządzenia Mi-
nistra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz 
Ministra Obrony Narodowej z dnia 4 października 
2019 r. w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji 
wojskowej w 2020 r. (Dz. U. poz. 1981) ogłasza 
się, co następuje:

§ 1. W okresie od dnia 3 lutego do dnia 30 kwiet-
nia 2020 r. przeprowadzona zostanie na terenie 
województwa mazowieckiego kwalifikacja woj-
skowa.

§ 2.  Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej  
w terminie, o którym mowa w § 1, wzywa się:

1) mężczyzn urodzonych w 2001 r.;
2) mężczyzn urodzonych w latach 1996-2000, 
którzy nie posiadają określonej kategorii zdolno-
ści do czynnej służby wojskowej;
3) osoby urodzone w latach 1999-2000, które:
a) zostały uznane przez powiatowe komisje le-
karskie za czasowo niezdolne do czynnej służ-
by wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa przed zakończe-
niem kwalifikacji wojskowej;
b) zostały uznane przez powiatowe komisje le-
karskie za czasowo niezdolne do czynnej służ-
by wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeżeli 
okres tej niezdolności upływa po zakończeniu 
kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 
ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypo-
spolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdol-
ności do czynnej służby wojskowej przed zakoń-
czeniem kwalifikacji wojskowej;
4) kobiety urodzone w latach 1996-2001, posia-
dające kwalifikacje przydatne do czynnej służby 
wojskowej lub pobierające naukę w celu uzyska-
nia tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub 
akademickim 2019/2020 kończą naukę w szko-
łach lub uczelniach medycznych i weterynaryj-
nych oraz na kierunkach psychologicznych albo 
będące studentkami lub absolwentkami szkół 
lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporzą-
dzenia Rady Ministrów z dnia 28 kwietnia 2017 r.  
w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych 
obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojsko-
wej (Dz. U. poz. 944);
5) osoby, które ukończyły 18 lat życia i zgłosiły 
się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do koń-
ca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 
lata życia, jeżeli nie posiadają określonej kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej.

§ 3. Kwalifikację wojskową osób, o których 
mowa w § 2, przeprowadzą powiatowe komisje 
lekarskie:

§ 4. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko-
wej po raz pierwszy przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi mia-
sta) – dowód osobisty lub inny dokument po-
zwalający na ustalenie tożsamości, dokument 
potwierdzający przyczyny niestawiennictwa się 
do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do 
kwalifikacji wojskowej w terminie określonym  
w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację 
medyczną, w tym wyniki badań specjalistycz-
nych, przeprowadzonych w okresie dwunastu 
miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – ak-
tualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez na-
krycia głowy, dokumenty potwierdzające poziom 
wykształcenia lub pobieranie nauki oraz posiada-
ne kwalifikacje zawodowe.

§ 5. Osoba, która stawała już do kwalifikacji woj-
skowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolności 
do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi mia-
sta) – dowód osobisty lub inny dokument po-
zwalający na ustalenie tożsamości, dokument 
potwierdzający przyczyny niestawiennictwa się 
do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do 
kwalifikacji wojskowej w terminie określonym w 
wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumentację 
medyczną, w tym wyniki badań specjalistycz-
nych, przeprowadzonych w okresie dwunastu 
miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – woj-
skowy dokument osobisty oraz dokumenty po-
twierdzające poziom wykształcenia lub pobiera-
nie nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe.

§ 6. 1. Osoby podlegające kwalifikacji wojsko-
wej stawiają się przed wójtem lub burmistrzem 
(prezydentem miasta), powiatową komisją lekar-
ską oraz wojskowym komendantem uzupełnień, 
właściwymi ze względu na miejsce ich pobytu 

stałego. Osoby zameldowane na pobyt czasowy 
trwający ponad trzy miesiące stawiają się przed 
wójtem lub burmistrzem (prezydentem miasta), 
powiatową komisją lekarską oraz wojskowym 
komendantem uzupełnień, właściwymi ze wzglę-
du na miejsce tego pobytu.
2. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifika-
cji wojskowej, które w okresie od dnia ogłoszenia 
kwalifikacji wojskowej do dnia jej rozpoczęcia 
zmieniły miejsce pobytu stałego lub pobytu cza-
sowego trwającego ponad trzy miesiące, zgła-
szają się do wójta lub burmistrza (prezydenta 
miasta), właściwego ze względu na ich nowe 
miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego 
trwającego ponad trzy miesiące. Wójt lub bur-
mistrz (prezydent miasta) wyznacza im miejsce 
i termin stawienia się do kwalifikacji wojskowej.
3. Osoby podlegające stawieniu się do kwalifika-
cji wojskowej, które po rozpoczęciu kwalifikacji 
wojskowej na danym terenie zamierzają zmienić 
miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego 
trwającego ponad trzy miesiące, stawiają się do 
kwalifikacji wojskowej przed opuszczeniem miej-
sca dotychczasowego pobytu. 
W pozostałych przypadkach właściwość miej-
scową ustala się według przepisów art. 21 § 1 
pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - 
Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 
z 2018 r. poz. 2096 oraz z 2019 r. poz. 60, poz. 
730 i poz. 1133).

§ 7. 1. Kto wbrew obowiązkom wynikającym  
z ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszech-
nym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej 
lub przepisów wydanych na jej podstawie nie 
stawia się do kwalifikacji wojskowej przed wójtem 
lub burmistrzem (prezydentem miasta), przed 
właściwą komisją lekarską lub przed wojskowym 
komendantem uzupełnień w określonym termi-
nie i miejscu albo nie przedstawia dokumentów, 
których przedstawienie zostało nakazane oraz 
odmawia poddania się badaniom lekarskim pod-
lega grzywnie albo karze ograniczenia wolności 
zgodnie z art. 224 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony 
Rzeczypospolitej Polskiej.
2. W razie niestawienia się do kwalifikacji woj-
skowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub 
burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na 
wniosek przewodniczącego powiatowej komisji 
lekarskiej lub wojskowego komendanta uzupeł-
nień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji 
wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo 
zarządza przymusowe doprowadzenie przez Po-
licję do kwalifikacji wojskowej w trybie przepisów 
o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 8. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednictwem 
wojskowego komendanta uzupełnień mogą sta-
wić się osoby ubiegające się o zmianę kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej A lub B 
oraz ochotnicy, w tym kobiety,    do końca roku 
kalendarzowego, w którym kończą dwadzieścia 
cztery lata życia, niezależnie od posiadanych 
kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli ukończyli co naj-
mniej 18 lat życia.

WOJEWODA MAZOWIECKI 
/-/ KONSTANTY RADZIWIŁŁ

Lp. Gmina, Miasto, Dzielnica Siedziba Komisji Czas pracy Komisji

12.

Miasta: Halinów, Mińsk Ma-
zowiecki, Mrozy Sulejówek i 

Gminy: Cegłów, Dębe Wielkie, 
Dobre, Jakubów, Kałuszyn, 

Latowicz, Mińsk Mazowiecki, 
Siennica, Stanisławów

Mińsk Mazowiecki, 
ul. Mała 6

11.03. – 23.04.2020 r.

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY  MAZOWIECKIEGO

z  dnia  30  grudnia  2019 r. o  przeprowadzeniu  kwalifikacji  wojskowej  w  2020 r.

- WYCIĄG -
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Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 
w Mińsku Mazowieckim

zaprasza do korzystania z poradnictwa i konsultacji w Mińskim Centrum Profilaktyki
 z siedzibą przy ul. Juliana Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim (półpiętro budynku Zarządu Gospodarki Komunalnej) 

           tel. /25/ 758 02 51,52 e-mail: mkrpa@umminskmaz.pl
Centrum czynne poniedziałek i czwartek 8.00-20.00, 

wtorek-środa 8.00–19.00, piątek 8.00-15.00

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy na dyżury następujących specjalistów:
•  PSYCHOLOG – MAGDALENA SĘDEK poniedziałek 15.00-19.00 /pok.nr 3/ i wtorek 16.00-18.00 /pok.nr 2/
- pomoc psychologiczna i zajęcia o charakterze terapeutycznym dla dzieci i młodzieży 
- konsultacje wychowawcze – porady i wskazówki dla rodziców w sytuacji pojawienia się problemów związanych 
z rozwojem, edukacją, cyberprzemocą i wychowaniem dzieci
- wsparcie dla dzieci i młodzieży, a także ich rodziców w zakresie rozwiązywania problemów przemocy rówieśniczej 
•  PRAWNIK – PAWEŁ BARTCZAK poniedziałek i czwartek 18.00-20.00 /pok. nr 4/ 
- edukacja prawno – obywatelska w zakresie praw przysługującym osobom zagrożonym i dotkniętym patologiami społecz-
nymi
- udzielanie porad prawnych wyjaśniających procedury sądowe oraz sposób sporządzania pism procesowych 
w sprawach rodzinnych, alimentacyjnych, zdrowotnych, rentowych i innych socjalno – bytowych
•  SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA PRZEMOCY W RODZINIE – ELŻBIETA ANDRZEJEWSKA  
poniedziałek 09.00-14.00 /pok. nr 4/ i czwartek 09.00-14.00 /pok. nr 2/
- poradnictwo rodzinne w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie obejmującego pomoc i wsparcie dla dorosłych, 
młodzieży oraz ich rodziców w celu rozwiązania trudności rodzinnych, małżeńskich i wychowawczych
•  PSYCHOLOG, PSYCHOTERAPEUTA – PAWEŁ AMBROZIAK poniedziałek i wtorek 9.30-16.30 /pok. nr 2/
- wsparcie o charakterze profilaktycznym, terapeutycznym i edukacyjnym dla osób uzależnionych i ich rodzin 
- pomoc psychologiczna dla osób uzależnionych, współuzależnionych i Dorosłych Dzieci Alkoholików 
•  PSYCHOTERAPEUTA – AGATA DREWNIAK wtorek i środa 11.00-19.00 /pok. nr 4/
- udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnymi trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej 
tj. depresja, zachowania autodestrukcyjne, przemoc, zaburzenia zachowania, zaburzenia jedzenia, kryzysy emocjonalne  
i życiowe, doświadczenia po stracie, traumy
• PSYCHOLOG, SOCJOTERAPEUTA – KRYSTYNA SAK wtorek 15.00-18.00 /pok. nr 3/ 
- udzielanie pomocy psychologicznej osobom uzależnionym, współuzależnionym i zagrożonym uzależnieniami 
od alkoholu, a także ofiarom przemocy domowej
• PSYCHOLOG DS. MOTYWOWANIA DO LECZENIA UZALEŻNIEŃ – MONIKA PAMROWSKA  
środa i czwartek 16.00-19.00 /pok. nr 3/ 
- motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
- konsultacje w zakresie obszarów problemowych tj. bliskie związki i relacje interpersonalne (w tym rodzinne 
i wychowawcze), problemy z samooceną, zaburzenia nastroju, zaburzenia lękowe, praca z nawykami i motywacją
• SPECJALISTA DS. MEDIACJI RODZINNYCH – EWA MOSTOWSKA piątek 11.00-15.00 /pok. nr 4/
- poradnictwo pedagogiczne i mediacje rodzinne w zakresie rozwiązywania trudności rodzinnych i wychowawczych 
• SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII – ADAM KANIA poniedziałek 14.00-18.00 
/pok. nr 4/ i środa 13.00-17.00 /pok. nr 2/
- edukacja z zakresu przeciwdziałania narkomanii oraz edukacja i informacje o dopalaczach
- sposoby rozpoznawania czy dziecko bierze substancje zmieniające świadomość inne niż alkohol
• PSYCHOLOG – ANGELIKA WALASEK-STEFANOWICZ czwartek 12.00-18.00 /pok. nr 4/ 
- pomoc psychologiczna dla dzieci i młodzieży m.in. w zakresie trudności związanych z uczeniem się, motywacją do nauki, 
koncentracją uwagi, rozpoznawania przyczyn trudności doświadczanych przez dziecko
- poradnictwo i konsultacje dla osób uzależnionych od środków psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, 
a także członków ich rodzin
• PSYCHOTERAPEUTA – PRZEMYSŁAW KRYSKA czwartek 10.00-15.00 /pok. nr 3/
- udzielanie pomocy dzieciom, młodzieży i dorosłym z różnymi trudnościami natury psychologicznej i emocjonalnej 
tj. depresja, zachowania autodestrukcyjne, przemoc, zaburzenia zachowania, zaburzenia lękowe, problemy w relacjach, za-
burzenia jedzenia, zaburzenia nastroju, kryzysy emocjonalne i życiowe, doświadczenia po stracie, traumy
• SPECJALISTA DS. PRZECIWDZIAŁANIA ALKOHOLIZMOWI – ZBIGNIEW PUCELAK piątek 8.30-13.30 /pok. nr 3/
- motywowanie do leczenia osób uzależnionych od alkoholu i innych środków psychoaktywnych
- udzielanie informacji o instytucjach, osobach i możliwościach udzielania pomocy

Ponadto kontynuowane będą w 2020 roku zajęcia w następujących grupach terapeutycznych:

Grupa edukacyjno – terapeutyczna poświęcona zapobieganiu nawrotom choroby alkoholowej - dla osób uzależnionych  
od alkoholu i środków psychoaktywnych
Terminy spotkań: 01-02.II.2020r., 07-08.III.2020r., 04-05.IV.2020r., 02-03.V.2020r., 06-07.VI.2020r., 04-05.VII.2020r.,  
01-02.VIII.2020r., 05-06.IX.2020r., 03-04.X.2020r., 07-08.XI.2020r., 05-06XII.2020r.
SOBOTA 9.00-17.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
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Program edukacyjno – terapeutyczny dla Dorosłych Dzieci Alkoholików 
Terminy spotkań: 01.II.2020r., 07.III.2020r., 04.IV.2020r., 02.V.2020r., 06.VI.2020r., 04.VII.20210r., 01.VIII.2020r., 05.IX.2020r., 
03.X.2020r., 07.XI.2020r., 05.XII.2020r.
SOBOTA 9.00-17.00

Grupa edukacyjno - terapeutyczna dla osób współuzależnionych
Terminy spotkań: 02.II.2020r., 08.III.2020r., 05.IV.2020r., 03.V.2020r., 07.VI.2020r.,05.VII.2020r., 02.VIII.2020r., 06.IX.2020r., 
04.X.2020r., 08.XI. 2020r., 06.XII.2020r. 
NIEDZIELA 9.00-16.00

Grupa dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowań 
„Mój problem” – dla osób współuzależnionych oraz doświadczających przemocy
Terminy spotkań: 15-16.II.2020r., 21-22.III.2020r., 18-19.IV.2020r., 16-17.V.2020r., 20-21.VI.2020r., 
18-19.VII.2020r., 15-16.VIII.2020r., 19-20.IX.2020r., 17-18.X.2020r., 21-22.XI.2020r, 19-20.XII.2020r.

Cykl warsztatów umożliwiających zdobywanie praktycznych umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu 
i narkotyków – dla osób uzależnionych od alkoholu i środków psychoaktywnych
Terminy spotkań: 15-16.II.2020r., 21-22.III.2020r., 18-19.IV.2020r., 16-17.V.2020r., 20-21.VI.2020r., 
18-19.VII.2020r., 15-16.VIII.2020r., 19-20.IX.2020r., 17-18.X.2020r., 21-22.XI.2020r., 19-20.XII.2020r.
SOBOTA 9.00-17.00, NIEDZIELA 9.00-16.00

Program korekcyjny dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi 
( papierosy, alkohol, narkotyki, dopalacze) 
Terminy spotkań: 29.II-01.III.2020r., 30-31.V.2020r., 29-30.VIII.2020r., 28-29.XI.2020r.
SOBOTA 9.00-17.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
 

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

Informacja
o dyżurach przedszkoli miejskich 

i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 
w okresie wakacji 2020

1 – 17 lipca
– Przedszkole Miejskie nr 1, ul. Kościuszki 22 
– Przedszkole Miejskie nr 6, ul. Warszawska 250/81 
– Szkoła Podstawowa nr 5, ul. Małopolska 11 
– Szkoła Podstawowa nr 6, ul. Sosnkowskiego 1 

20 – 31 lipca 
– Przedszkole Miejskie nr 4, ul. Tuwima 2 
– Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1, ul. Dąbrówki 10 

3 – 14 sierpnia 
– Przedszkole Miejskie nr 5, ul. Konstytucji 3 Maja 11
– Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Budowlana 2 
– Szkoła Podstawowa nr 4, ul. Siennicka 17 

17 – 28 sierpnia 
– Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Konstytucji 3 Maja 10 
– Szkoła Podstawowa nr 1, ul. Kopernika 9 

Zainteresowani rodzice dzieci uczęszczających w roku szkolnym 2019/2020 do przedszkoli miejskich oraz oddzia-
łów przedszkolnych w szkołach podstawowych wszelkie formalności dotyczące zapisu dziecka załatwiają bezpo-
średnio w dyżurującej placówce w dniach 25 – 29 maja 2020 r. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski
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ANKIETA 
W SPRAWIE WYBORU METODOLOGII GOSPODAROWANIA ODPADAMI 

KOMUNALNYMI WYTWARZANYMI NA TERENIE MIŃSKA MAZOWIECKIEGO 
 
 W związku z koniecznością podjęcia uchwały w sprawie określenia wyboru metody 
ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty przez 
Radę Miasta Mińsk Mazowiecki prosimy o zasugerowanie metody, która z Państwa punktu 
widzenia byłaby najlepsza. Stawki opłat zostały obliczone w oparciu o szacunkowe koszty 
funkcjonowania systemu i podzielone na ilość jednostek (osób, m3 zużytej wody, m2 
powierzchni lokalu). 
Rzeczywisty koszt funkcjonowania systemu będzie można określić po zakończeniu procedur 
przetargowych na wybór przedsiębiorców odbierających odpady.  
 
Przyjęte do obliczeń kwoty to: 
18,00 zł – przewidywane miesięczne koszty funkcjonowania systemu gospodarowania 
odpadami komunalnymi w przeliczeniu na 1 osobę, 
6,00 zł – opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona od 1 m3 
zużytej wody, 
0,56 zł – opłata miesięczna za gospodarowanie odpadami komunalnymi liczona od 1 m2 

powierzchni użytkowej budynku/lokalu mieszkalnego. 
3 m3 i 5,4 m3 – wielkości wynikające z Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 
stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz.U. z 2002 r. Nr 8, 
poz.70). 
  

 od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, 

 od ilości zużytej wody w danym gospodarstwie domowym, 

 od powierzchni lokalu mieszkalnego/domu, 
 
 

Przykładowe wielkości Opłata od osób wg 
kosztów Miasta 

Opłata od zużytej wody Opłata od pow. użytkowej 
domu 

Budynek mieszkalny o pow. 120 m2, 
6 osób, 3 m3 wody na osobę 

6 x 18 zł = 108 zł 6 x 3 m3 x 6 zł = 108 zł 120 m2  x 0,56 zł = 67,20 zł 

Budynek mieszkalny o pow. 120 m2, 
3 osoby, 3 m3 wody na osobę 

3 x 18 zł = 54 zł 3 x 3 m3 x 6 zł = 54 zł 120 m2  x 0,56 zł = 67,20 zł 

Budynek mieszkalny o pow. 120 m2, 
1 osoba, 3 m3 wody  

1 x 18 zł = 18 zł 1 x 3 m3 x 6 zł = 18 zł 120 m2 x 0,56 zł = 67,20 zł 

 
Wyszczególnienie Opłata od osób wg 

kosztów Miasta 
Opłata od zużytej wody Opłata od pow. użytkowej 

mieszkania  
Lokal  mieszkalny o pow. 70 m2,       
4 osoby, 5,4 m3 wody na osobę 

4 x 18 zł = 72 zł 4 x 5,4 m3 x 6 zł = 129,60 zł 70 m2  x 0,56 zł = 39,20 zł 

Lokal  mieszkalny o pow. 40 m2,       
3 osoby, 5,4 m3 wody na osobę 

3 x 18 zł = 54 zł 3 x 5,4 m3 x 6 zł = 97,20 zł 40 m2  x 0,56 zł= 22,40 zł 

Lokal  mieszkalny o pow. 40 m2,       
1 osoba, 5,4 m3 wody  

1 x 18 zł = 18 zł 1 x 5,4 m3 x 6 zł = 32,40 zł 40 m2  x 0,56 zł= 22,40 zł 

 
 
Ankiety prosimy przekazać do pok. 4 w Urzędzie Miasta w terminie do 16 marca 2020 r. 
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