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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Przemówienie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskiego  
z okazji uroczystych obchodów 225. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

Wielce Szanowni Państwo, 
Drodzy Mińszczanie.
  Spotykamy się dzisiaj przy stojącym w tym miejscu od 25 lat Pomniku Konstytucji 3 Maja, aby 
wspólnie przeżywać tradycję majowej jutrzenki. 225 lat temu Sejm Czteroletni podjął się odważnej pró-
by modernizacji państwa polskiego. Uchwalona wówczas Konstytucja pokazała naszym przodkom, 
że udaje się szukać drogi do zrozumienia wzajemnych racji, przezwyciężać uprzedzenia w imię troski  
o wspólne dobro. Najważniejsza w Polsce ustawa wyznaczyła nam wartości stanowiące funda-
ment pod rozwój państwa z myślą o każdym obywatelu, bez względu na jego pochodzenie, religię,  
czy status materialny. Winni jesteśmy twórcom Konstytucji Trzeciomajowej pielęgnowanie pamięci 
o nich oraz wielki szacunek.
  Trzeciomajowa ustawa zasadnicza była pierwszą w Europie. Nie czyni nas to jednak naj-

lepszymi znawcami zasad konstytucyjnych. Nie wolno nam zamykać się przed opiniami płynącymi z innych państw i organizacji 
międzynarodowych. Naszą demokrację musimy pielęgnować, słuchając jednocześnie wskazówek i uwag czerpanych z o wiele  
bogatszego niż nasze doświadczenia. Pamiętajmy jednocześnie, że nasza konstytucja nie jest pierwszą w świecie. Jej pierwo-
wzorem była konstytucja Stanów Zjednoczonych. Dlatego też w obu tych dokumentach możemy znaleźć wiele podobieństw. Nie 
mamy w Polsce monopolu na wiedzę konstytucyjną, nawet dzięki naszej jakże bogatej w tej mierze tradycji.
 Pierwszy raz święto polskiej konstytucji obchodzono już rok po jej uchwaleniu. Zapewne dlatego, że wszystkie znaki na 
niebie i ziemi, wobec toczącej się polsko-rosyjskiej wojny, wskazywały, że z konstytucyjnych swobód długo cieszyć się nie będzie-
my. Konstytucja powoli stawała się zbiorem pobożnych życzeń.
 Dziś, świętując dzień uchwalenia Konstytucji 3 Maja, odnosimy się przede wszystkim do idei i wartości, jakie niesie nam 
dokument przyjęty przez polski naród 25 maja 1997 roku w referendum konstytucyjnym. Do naszej współczesnej konstytucji, 
która nawiązuje w swej preambule m.in. do najlepszych tradycji pierwszej Rzeczypospolitej. W art. 8 Konstytucji Rzeczypospolitej 
Polskiej czytamy: Konstytucja jest najwyższym prawem Rzeczypospolitej Polskiej.
Ustrój Rzeczypospolitej Polskiej opiera się na podziale i równowadze władzy ustawodawczej, władzy wykonawczej i władzy są-
downiczej. Władzę ustawodawczą sprawują Sejm i Senat, władzę wykonawczą Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej i Rada Mini-
strów, a władzę sądowniczą sądy i trybunały – o czym wyraźnie mówi nam art. 10 Konstytucji.
 Nie ma w niej zapisów o władzy kierownictwa partii, jak miało to miejsce w przeszłości, choć bywa to niestety regułą  
w faktycznym funkcjonowaniu naszego państwa dziś. W art. 173 i 190 czytamy, że - Sądy i Trybunały są władzą odrębną i nieza-
leżną od innych władz. Orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego mają moc powszechnie obowiązującą i są ostateczne. Orzeczenia 
Trybunału Konstytucyjnego podlegają niezwłocznemu ogłoszeniu w organie urzędowym, w którym akt normatywny był ogłoszony.
 Jak twierdził Hans Kelsen wybitny austriacki prawnik i konstytucjonalista - Aby konstytucja nie stała się zbiorem poboż-
nych życzeń, w państwie musi funkcjonować w pełni niezależny organ, który będzie stał na straży jej przestrzegania.
Przypomnijmy sobie też słowa Ojca Świętego Benedykta XVI – „Polityka musi być zaangażowaniem na rzecz sprawiedliwości  
i tworzyć w ten sposób podstawowe przesłanki dla pokoju. Oczywiście polityk będzie szukał sukcesu, który sam przez się umoż-
liwia skuteczne działania polityczne. Sukces podporządkowany jest jednak kryterium sprawiedliwości, woli przestrzegania prawa 
i znajomości prawa. Sukces może być również zwodniczy, prowadząc tym samym do zafałszowania prawa, do niszczenia spra-
wiedliwości.”
 Te dwa podstawowe dla demokracji pojęcia - sprawiedliwość i prawo, nie mogą być jedynie fasadą, wydmuszką, pustą 
nazwą. Gdyż jak powiedział św. Augustyn „Czymże są wyzute ze sprawiedliwości państwa, jeśli nie wielkimi bandami rozbójni-
ków?” Przydałoby się, aby ludzie, którzy dziś podejmują decyzje o przyszłości Polski i Polaków, mogli tak jak biblijny Salomon syn 
Dawida, król Izraela prosić Boga o jedną choć rzecz - o serce rozumne, aby mogli właściwie sądzić lud oraz rozróżniać między 
dobrem i złem.
 Szanujmy naszą współczesną konstytucję. To fundament naszej wolności. Winniśmy to robić wspólnie, nie oglądając się 
na podziały polityczne, czy ideowe, będąc mądrzejszymi od wielu naszych poprzed-
ników, których bolesne doświadczenia miały źródło w niczym nieuzasadnionym pę-
dzie do zaspokojenia tylko własnych racji.
Szanowni Państwo.
 Rocznica uchwalenia Konstytucji to zawsze święto piękne i radosne, dzień 
pokrzepienia i dumy narodowej. Jak powiedział kiedyś Prezydent Bronisław Komo-
rowski - „(...) nasza umiejętność porozumiewania się i współpracy dzisiaj, oznacza 
nasze bezpieczeństwo jutro. Kto odrzuca zgodę i współpracę, szkodzi polskiemu 
bezpieczeństwu, szkodzi Polsce.”
 Chciałbym bardzo serdecznie wszystkim Państwu podziękować za obec-
ność na dzisiejszych uroczystościach. Licznie przybyłym pocztom sztandarowym, 
Miejskiej Orkiestrze Dętej, kombatantom i żołnierzom, oficjalnym delegacjom, na-
szym gościom i wszystkim przybyłym dziękuję za uświetnienie 3-cio majowych ob-
chodów. Dziękuję mieszkańcom naszego miasta, którzy wywiesili flagi państwowe. 
Gest ten jest przejawem prawdziwej świadomości narodowej. 
 Dziękuję też Czcigodnemu Księdzu Proboszczowi oraz wszystkim du-
chownym za przygotowanie Mszy Świętej za Ojczyznę, na którą Wszystkich Pań-
stwa serdecznie zapraszam.
Dziękuję bardzo.

Dni Miasta Mińsk Mazowiecki z okazji 595. rocznicy nadania  
praw miejskich w ramach realizacji projektu „Nasza Europa, nasza 
przyszłość”  - 28 maja – 30 maja 2016 roku:

28 maja (sobota) w godz. 10.00-16.00 - prezentacja dorobku naukowego, kultural-
nego i sportowego organizacji pozarządowych i klubów sportowych działających na 
terenie miasta (Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II, stadion sportowy przy  
ul. Budowlanej, teren MDK).  

29 maja (niedziela) 
- uroczyste obchody 595. rocznicy nadania praw miejskich na terenie miasta:

- 10.00 - 16.00 -  Ogólnopolskie Biegi Uliczne XXI Mazowiecka Piętnastka,  
                           II Mazowiecka  Piątka i II Miński Przejazd Rolkowy 
- 10.00 - 17.00 -  Jarmark „Kupieckie Mensko - od Jana do Marcina 595 lat tradycji”,
                           wystawa prac plastycznych  - MDK 
- 10.00 - 14.00 -  MOTOSERCE 2016 - Plac Stary Rynek
- 11.00 - 12.00  -  Uroczysta Msza Święta w intencji miasta i mieszkańców oraz 
                           w 135. rocznicę powstania OSP - kościół NNMP
- 14.00 - 16.00 -  Koncert Europejski - amfiteatr MDK
- 15.00 - 15.30 -  Kapsuła Czasu - Plac Stary Rynek 
- 18.00 - 19.30 -  Koncert Galowy organizowany przez Mińskie Towarzystwo Muzyczne 
                           - amfiteatr MDK 

30 maja (poniedziałek) 
- 10.00 - 15.00 - zajęcia w ramach projektu „Europa dla Obywateli”
1. Debata nad przyszłością Unii Europejskiej – Gimnazjum Miejskiej nr 2 im. Jana Pawła II
2. Warsztaty dla młodzieży i spotkania panelowe – Miejska Biblioteka Publiczna
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TEMAT NUMERU

Miejskie Święto Konstytucji Majowej      

W numerze:

TEMAT NUMERU – str. 4-5
- Miejskie Święto Konstytucji Majowej

Z ŻYCIA MIASTA – str. 6-8
– Pierwsze efekty akcji „Miasto bez wraków”
– Autobusy promuja miasto
– Projekt „Nasza Europa, Nasza Przyszłość”
– Oficjalne otwarcie ul. Wesołej
– Międzyszkolny konkurs piosenki
   obcojęzycznej

MIŃSK MAZOWIECKI - MIASTO OGRÓD 
- str. 9

HONOROWI I ZASŁUŻENI – str. 10-12

II edycja konkursu Zostań Ogrodnikiem 
Roku - str. 12 

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 
DO RADY MIASTA - str. 13

OŚWIATA – str. 14-17
– Gosc z Brazyli w SP 6
– „Błekitne latawce”
– Teatralnie... w PM nr 6
– Tłumy w papieskim gimnazjum
– Dzień Katyński
– Akademia Młodego Technika
– Grafen z klasą
– „Miejcie wyobraźnię miłosierdzia”

KULTURA – str. 18-25
– W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
– Muzeum Ziemi Mińskiej 
– Z imprez MDK

SPORT – str. 26-32
– Wielki sukces naszych zawodników
– Warcaby 100-polowe
– Otwarte Mistrzostwa w Tenisie Stołowym
– II Runda Grand Prix w Pływaniu
– Piłkarskie potyczki MAZOVII
– Szachowe Mistrzostwa
– Półfinaliści Mistrzostw Polski w Koszykówce
– Pierwsze w Polsce Forum MMA
– Halowy Turniej Piłki Nożnej

Z PRACY RADY MIASTA – str. 33

URZĄD MIASTA INFORMUJE – str. 33-39

Mszą świętą przy Pomniku Konstytucji 3 
Maja rozpoczęto obchody 225. Rocznicy 
Narodowego Święta Konstytucji 3 Maja. 

Nabożeństwu w intencji naszej Ojczyzny 
przewodniczył ksiądz Adam Prus – pro-
boszcz parafii pw. Św. Michała Archanioła 
w Mińsku Mazowieckim.  Przemówienie z 
okazji Trzeciomajowego Święta wygłosił 
burmistrz Marcin Jakubowski, a jednym z 
ważniejszych i wzruszających momentów 
obchodów było przekazanie sztandaru 
Armii Krajowej Obwodu „Mewa-Kamień” 
pod opiekę Zespołowi Szkół w Starej Nie-
działce.  

Wśród zaproszonych gości, którzy wzięli 
udział w uroczystości, byli m.in.: posło-
wie Teresa Wargocka i Czesław Mroczek,  
starosta miński Antoni Jan Tarczyński, 
wójt Antoni Janusz Piechoski, kombatan-

ci, przedstawiciele służb mundurowych, 
dyrektorzy miejskich i powiatowych pla-
cówek oświatowych, dyrektorzy miejskich 
jednostek kultury, radni miejscy i powiato-
wi oraz liczne poczty sztandarowe.

Jak zwykle, wspaniałą oprawę muzyczną 
zapewniła Miejska Orkiestra Dęta z woka-
listką Zofią Noiszewską.

Na zakończenie delegacje przybyłych 
gości złożyły wiązanki kwiatów pod Po-
mnikiem Konstytucji 3 Maja, który został 
ustawiony w 200. rocznicę uchwalenia 
Konstytucji RP.

Serdecznie dziękujemy harcerzom Związ-
ku Harcerstwa Polskiego hufiec Mińsk 
Mazowiecki za obsługę medyczną pod-
czas uroczystości. (red)

fot. z arch. UM MM
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Z ŻYCIA MIASTAZ ŻYCIA MIASTA

Pierwsze efekty akcji „Miasto bez wraków”

Oficjalne otwarcie ul. Wesołej

Porośnięte mchem, brudne, blokują 
przejście chodnikiem, denerwują kie-
rowców i mieszkańców – porzucone 
pojazdy. Od marca br. mińscy strażnicy 
miejscy rozpoczęli przegląd  wszystkich 
dróg i parkingów w mieście, zwracając 
szczególną uwagę na pojazdy sprawia-
jące wrażenie porzuconych.

 Natknięto się w tym czasie na 
dwanaście takich pojazdów,  których stan 
wskazywał, że nie są używane, a niektóre 
zagrażają bezpieczeństwu. Dzięki inter-
wencjom strażników miejskich siedem  
z pojazdów przeparkowali lub zezłomo-
wali sami ich właściciele, trzy  zostały 
odholowane z dyspozycji strażników na 
koszt ich posiadaczy. Pozostałym użyt-
kownikom pojazdów wyznaczono terminy 
ich usunięcia z miejsc, gdzie nie powinny 
być. 
 Usunięcie każdego porzuco-
nego wraku wiąże się ze żmudną pracą. 

W czwartek, 14 kwietnia, dokonano ofi-
cjalnego otwarcia ul. Wesołej. Inwesty-
cję prowadzono od sierpnia do grudnia 
2015 r., a wartość robót budowlanych 
wyniosła ok. 1 230 tys. zł. 
 
 W ramach inwestycji wykona-
no m.in.: drogę  o nawierzchni bitumicz-
nej, zatoki parkingowe, zjazdy i chodniki  
z betonowej kostki brukowej, sieć kanali-
zacji deszczowej, rozbudowę oświetlenia 
ulicznego, przebudowę linii energetycznej  
niskiego napięcia i średniego napięcia, 
przebudowę kanalizacji telekomunikacyj-
nej oraz oznakowanie poziome i pionowe. 
Długość wykonanego odcinka drogi wy-
nosi 340 m, kanalizacji deszczowej 424,7 
m. Wykonawcą budowy ul. Wesołej była 
firma „DOWBUD-C”. 
 W uroczystym przecinaniu wstę-
gi burmistrzowi i radnym towarzyszyli 
mieszkańcy ul. Wesołej i okolicy, dla któ-
rych inwestycja ta jest niezwykle ważna.

 
A.C., fot. z arch. UM MM

Sprawa jest ułatwiona, jeśli pojazd stoi w 
pasie drogi publicznej, strefie ruchu bądź 
w strefie zamieszkania. Wtedy, jeśli wła-
ściciel nie reaguje na wezwania, strażni-
cy zlecają jego  usunięcie  na lawecie po 
uprzednim otrzymaniu takiego zlecenia ze 
strony organu miasta albo zarządcy drogi. 
Gorzej wygląda sytuacja, jeśli wrak zapar-
kowany jest poza strefą zamieszkania lub 
strefą ruchu, na parkingu należącym do 
spółdzielni mieszkaniowej – w takim przy-
padku to władze spółdzielni mieszkanio-
wej zobowiązane są do podjęcia działań 
zmierzających do usunięcia pojazdu z jej 
terenu. 

 Pojazdy te nie tylko szpecą mia-
sto, ale często stanowią zagrożenie dla 
środowiska lub dla osób, a w szczegól-
ności dzieci, które mogą dostać się do 
środka. Przypomninamy telefon do Straży 
Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki, której 
można zgłaszać każdą sprawę z zakresu 
porządku publicznego – 986 – połączenia  
są bezpłatne. Potrzebę podjęcia inter-
wencji można również przekazać strażni-
kom drogą mailową pod adresem:  stra-
zmiejska@umminskmaz.pl

oprac. na podst. inf. Straży Miejskiej 
w Mińsku Mazowieckim

„Zamieszkaj w Mińsku! 595 lat czekali-
śmy właśnie na Ciebie” - autobusy z ta-
kimi hasłami mozna zobaczyć od kwiet-
nia br. na trasie pomiędzy Mińskiem 
Mazowieckim a Warszawą. To nowy 
sposób promocji miasta, który zorgani-
zowany został przez Urząd Miasta we 
współpracy z PKS Mińsk Mazowiecki 
Mobilis Group.

 595 rocznica nadania praw miej-
skich naszemu miastu to świetna okazja 
nie tylko do prezentowania bogatej historii 
Mińska Mazowieckiego, ale też najlepszy 
moment do jego promocji. Hasło „Za-
mieszkaj w Mińsku” w zasadzie w pełni 
oddaje ideę i przesłanie wszystkich akcji 
promujących Mińsk Mazowiecki. Nowi 
mieszkańcy, to wzrost wpływającego do 
kasy miasta udziału w podatku PIT sta-
nowiącego podstawowy element budżetu 
po stronie dochodowej. To też potencjalni 
klienci naszych deweloperów, będących 
największymi inwestorami w mieście. 

Autobusy promują miasto

 Projekt, realizowany w ramach 
obchodów 595-lecia nadania praw miej-
skich Mińskowi Mazowieckiemu, ma  
na celu stworzenie warunków do podję-
cia dyskusji obywateli Unii Europejskiej, 
ugruntowanie ich uczestnictwa w życiu 
społecznym, a także wzmacnianie zro-
zumienia mechanizmów decyzyjnych  
na poziomie lokalnym, krajowym i Unii 
Europejskiej. Cel ten jest realizowany 
poprzez zaangażowanie w projekt mło-
dzieży, która reprezentuje Młodzieżowe 
Rady Miast, samorządy szkolne oraz śro-
dowiska artystyczne i sportowe, a także 
przedstawicieli władz miejskich. Podsta-
wą projektu jest wzajemny transfer do-
świadczeń i wiedzy w zakresie funkcjono-
wania samorządów oraz udziału obywateli  
w podejmowaniu decyzji na każdym 
szczeblu. Drugą płaszczyzną projek-
tu jest zaangażowanie we współpracę 
kulturalną i sportową. Projekt zacieśnia 
współpracę w obszarze kultury i spor-
tu oraz włącza we wspólne aktywności  
w tym zakresie poprzez zintegrowa-
nie środowisk z krajów europejskich  
tj. Czech, Litwy, Polski.
 Projekt zachęca do udziału  
w życiu obywatelskim Unii, pokazuje zna-
czenie organizowania się obywateli na 
każdym poziomie, a także indywidualnego 
zaangażowania jednostki dla osiągnięcia 
wspólnych celów społeczności lokalnych, 
krajowych i europejskich. Edukuje rów-
nież w zakresie znaczenia przynależności 
do Unii krajów członkowskich oraz korzy-
ści, jakie płyną z tego faktu dla jednostek  

i wspólnot lokalnych. Pokazuje także drogi 
i sposoby jak najlepszego wykorzystania 
szans, przed jakimi stają członkowie Unii 
Europejskiej w związku z przynależno-
ścią do wspólnoty oraz korzyści płynące  
z szeroko rozumianej współpracy, rów-
nież tej międzypokoleniowej. Międzypo-
koleniowy transfer doświadczeń i wiedzy 
jest bowiem podstawą dla wypracowania 
rozwiązań ukierunkowanych na zaspo-
kojenie potrzeb szerokich grup społecz-
nych. Drugim elementem jest przybliżenie 
uczestnikom mechanizmów decyzyjnych, 
reguł i zasad partycypacji obywatelskiej.
 Działania w projekcie mają rów-
nież na celu podkreślenie wagi dziedzic-
twa narodowego oraz lokalnego wspól-
not dla kreowania kultury na poziomie 
europejskim. Kulturalne zaangażowanie 
obywateli (zwłaszcza najmłodszych) two-
rzy przestrzeń dla wymiany inspiracji, po-
znawania  i doświadczania różnorodności 
kulturowej oraz tworzenia warunków do 
współpracy w tym zakresie.
 Kluczowymi działaniami w pro-
jekcie są:
 1. debata nad przyszłością Unii Euro-
pejskiej, udziałem mieszkańców w pro-

cesach decyzyjnych na poziomie Unii 
Europejskiej, korzyściach płynących  
z członkostwa (z udziałem władz miasta, 
przedstawicieli organizacji pozarządo-
wych, młodzieży oraz innych zaproszo-
nych gości); 
2. warsztaty dla młodzieży poświęcone 
partycypacji obywatelskiej na poziomie 
lokalnym, krajowym i poziomie Unii Euro-
pejskiej połączone z wymianą doświad-
czeń młodych samorządowców i przed-
stawicieli kultury, w tym zapoznanie się ze 
strukturami samorządowymi w poszcze-
gólnych krajach oraz schematem proce-
sów decyzyjnych na każdym poziomie; 
3. Spotkania w ramach paneli tematycz-
nych: turystyka, kultura i edukacja, w ra-
mach których omówiona zostanie możli-
wa współpraca w tym zakresie.
 W ramach projektu uczestnicy 
wezmą również udział w licznych impre-
zach kulturalnych, m.in. koncercie, jar-
marku produktów regionalnych; wystawie 
(w ramach, której pokazane zostaną prace 
gości zagranicznych) oraz Ogólnopolskim 
Biegu Ulicznym Mazowiecka Pietnastka.

Wydział Rozwoju Miasta

Projekt „NASZA EUROPA, NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

minskmaz.com, fot. Leszek Siporski
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Z ŻYCIA MIASTA

Miedzyszkolny konkurs piosenki obcojęzycznej Mińsk Mazowiecki – Miasto Ogród

W środę 13 kwietnia 2016 roku w Miej-
skim Domu Kultury w Mińsku Mazowiec-
kim odbył się piąty już Konkurs Piosenki 
Obcojęzycznej zorganizowany przez 
Stowarzyszenie „Koniczynka” działające 
na rzecz dzieci z niepełnosprawnością 
umysłową i Zespół Szkół Specjalnych  
w Ignacowie.  Finansowo imprezę 
wsparli Powiat Miński i Studium Języ-
ków Obcych w Mińsku Mazowieckim.
 Poprzez Konkurs organizatorzy 
chcieli zwrócić uwagę uczniów na róż-
norodność kulturową Europy, jej wielo-
języczność oraz zachęcić do uczenia się 
języków obcych w celu lepszego radzenia 
sobie we współczesnym świecie. Poma-
gali w tym wolontariusze Etienne, Begon-
ja i Valeria przebywający w Mińsku Ma-
zowieckim na zaproszenie fundacji EBU, 
którzy przywitali publiczność w swoich 
ojczystych językach: francuskim, hiszpań-
skim i włoskim. 
 Po otwarciu konkursu przez 
Marię Ostaszewską,  wicedyrektora  Ze-
społu Szkół Specjalnych  w Ignacowie, 
na scenie MDK wystąpili reprezentan-
ci czternastu szkół powiatu mińskiego 
i województwa mazowieckiego, a sam 
konkurs przyniósł wiele niezapomnia-
nych wrażeń. Młodzi artyści byli wspa-
niale przygotowani, co przełożyło się  
na bardzo wysoki poziom występów. 
Jury w składzie: Jolanta Rybińska (lek-
tor ze Studium Języków Obcych), Ceza-
ry Woźnica (nauczyciel z Zespołu Szkół 
Specjalnych w Ignacowie) i Mariusz Sze-
ląg (nauczyciel muzyki) nie miało łatwego 
zadania. Ocenie podlegały: muzykalność, 
walory głosowe, poprawność językowa, 
dobór repertuaru, ruch sceniczny, strój 
oraz ogólny wyraz artystyczny.  

 Po przesłuchaniu wszystkich 
uczestników jury wyróżniło w kategorii 
klas I – III szkoły podstawowej Amelię Ry-
manowską  z Zespołu Szkół w Stojadłach 
za dynamicznie wykonaną piosenkę w ję-
zyku włoskim o niesfornej kaczuszce oraz 
Dominikę Dmowską za czysto zaśpiewa-
ną arię księżniczki Elsy ze znanej bajki 
„Kraina lodu.” W kategorii klas IV-VI szkół 
podstawowych wyróżnienie zdobyli Marta 
Król – uczennica V klasy szkoły podsta-
wowej w Stojadłach i zespół muzyczny ze 
szkoły podstawowej nr 2 w Mińsku Mazo-
wieckim. Solistka zespołu Julia Dworec-
ka  zaśpiewała piosenkę „Non no l’eta” 
w języku włoskim, a akompaniowali jej 
Mateusz Łuniewski na skrzypcach i Mi-
chał Szczepański na pianino. Po występie 
Valeria wysoko oceniła przygotowanie ję-
zykowe młodej artystki. 
 W kategorii gimnazjum nagrody 
otrzymali: Marta Zwierz i Karol Pałdyna 
z Zespołu Szkół w Siennicy za piosenkę 
„Liriczeskaja” z repertuaru znanego bar-
da rosyjskiego Władimira Wysockiego. 
Piosenkę o mamie, również w języku ro-
syjskim, zaśpiewała Karena Paździoch  
z gimnazjum nr 2 w Mińsku Mazowieckim. 
Karena ujęła wszystkich ciepłem i liry-
zmem wykonania tej piosenki. Zaś Ange-
lika Jabczyńska – uczennica klasy drugiej 
gimnazjum z Zespołu Szkół Specjalnych 
w Ignacowie porwała widownię do tańca 
żywiołowym wykonaniem utworu w style 
disco „Hands up!”. Jurorzy wyróżnili rów-
nież Klaudię Karpińską z Zespołu Szkół 
w Stojadłach. Tym samym uczennice  
ze Stojadeł zdobyły nagrody w każdej ka-
tegorii. 
 Maskotka Studium Języków 
Obcych – ogromny smok - dodawał otu-

chy młodym artystom i bawił publiczność 
na sali, a panie prowadzące sprawdzały 
wiedzę uczniów o krajach europejskich, 
zadając pytania w przerwach między wy-
stępami. Za dobre odpowiedzi uczest-
nicy otrzymywali słodką niespodziankę. 
Wolontariusze czuwali nad tym aby pu-
bliczność i jurorzy trwali w dobrej formie 
fizycznej i przećwiczyli ze wszystkimi ta-
niec „Krok pingwina”.
 Dzięki hojności sponsorów 
uczestnicy konkursu otrzymali upomin-
ki: kosmetyki, karty podarunkowe, za-
bawki, gadżety sportowe, oraz słodycze.  
Dla uczestników i ich opiekunów orga-
nizatorzy przygotowali ciepły posiłek.  
W trakcie poczęstunku nauczyciele mie-
li okazje wymienić swoje doświadczenia 
i wrażenia po konkursie. Za swoją pracę 
– przygotowanie uczniów do konkursu -  
nauczyciele otrzymali dyplomy z podzię-
kowaniem oraz drobne upominki.
 Festiwal, który miał na celu 
m. in. pogłębianie znajomości języków 
obcych oraz umożliwienie wystąpienia 
przed szerszą publicznością, dobrze 
spełnił swoją rolę.  Nad przygotowaniem  
i sprawnym przebiegiem konkursu czu-
wały Ewa Gierat - nauczyciel przedmio-
tów artystycznych i języka angielskiego  
oraz Olga Zarzycka - nauczyciel języka 
angielskiego.
 Z roku na rok poziom uczest-
ników konkursu jest coraz wyższy,  
a nagrody są atrakcyjniejsze. Już teraz 
zapraszamy wszystkich na VI edycję Mię-
dzyszkolnego Konkursu Piosenki Obcoję-
zycznej.

                                            Olga Zarzycka
fot. z arch. Stowarzyszenia „Koniczynka”

„Pelagia Łubieńska, właścicielka mająt-
ku ziemskiego Mińsk, w powiecie Miń-
sko Mazowieckim położonego, tamże 
zamieszkała (...) przyrzeka sprzedać 
działkę (parcelę) ziemi z pól ornych, le-
żących na stronie północno-zachodniej 
miasta Mińska Mazowieckiego wydzie-
lonych z majątku Mińsk w oddzielną 
hipoteczną nomenklarę „Ogród Miasto 
Mińsk” objętą na planie parcelacyj-
nym, sporządzonym przez mierniczego 
przysięgłego Lucjana Piekałkiewicza”  - 
fragment aktu notarialnego z 1929 roku 
świadczący o śmiałych planach Pelagii 
Łubieńskiej stworzenia podmiejskiej 
dzielnicy mieszkalnej w zgodzie i kon-
cepcją miasta ogrodu.

Koncepcja miasta ogrodu narodziła się 
na Wyspach Brytyjskich pod koniec epo-
ki wiktoriańskiej. Jej twórcy, Ebenezerowi 
Howardowi, przyświecała idea nowego 
ładu estetycznego, społecznego i wła-
snościowego. Miasto ogród miało łączyć 
w sobie walory życia na wsi – wszech-
obecność zieleni, świeże powietrze i niż-
sze ceny – z miejskimi udogodnieniami  
i atrakcjami. W 1903 roku rozpoczęła się 
w Letchworth budowa pierwszego mia-
sta ogrodu i w krótkim czasie idea stała 
się nośna w całej Europie – pisze Edyta 
Barucka w książce pt. „W szkatułach zie-
leni” . Do Polski fenomen miasta ogrodu 
trafił dzięki lekarzowi Władysławowi Do-
brzyńskiemu, który  w roku 1909 powołał 

tyczone ulice Nowy Świat i Świętokrzy-
ska wraz z ulicami poprzecznymi, a cały 
teren uzbrojony w system podziemnych 
drenów. Oprócz komercyjnego aspektu 
sprzedaży działek Pelagii Łubieńskiej to-
warzyszyły szlachetne cele o charakterze 
społecznym. W zapisach aktów nota-
rialnych zobowiązuje nabywców parceli  
do dbania o rozwój osiedla pod wzglę-
dem sanitarnym, ekonomicznym, este-
tycznym i kulturalnym.  Jest też troska 
o  zieleń i zapisy, aby wzdłuż działki na 
szerokości trzech metrów stworzyć prze-
strzeń wspólną przeznaczoną na kwiet-
niki lub pod ozdobne zieleńce. Otwarta 
przestrzeń i ogólnodostępna zieleń były 
dobrem wspólnym mieszkańców.

W roku 1937 Rada Miasta przyłączyła 
tereny dynamicznie rozwijającego się 
osiedla do Mińska Mazowieckiego, a po 
II wojnie światowej zmieniono nazwę na 
Nowe Miasto.

Idea miasta ogrodu wraca dzisiaj dzię-
ki ruchom obywatelskim, architektom, 
urbanistom, samorządowcom i dewelo-
perom. W dniach 11-13 września 2015 
roku w Podkowie Leśnej odbył się I Kon-
gres Polskich Miast Ogrodów pod hasłem 
„Miasta Ogrody XXI wieku”. Następuje 
próba zorganizowania działań i wskaza-
nia jak ma wyglądać rozwój miast przy-
szłości wykorzystujący ponad 100-letnie 
doświadczenia. 

Radny Jerzy Gryz

Delegację ds. Miast Ogrodów przy War-
szawskim Towarzystwie Higienicznym.  
Wkrótce zaczęły powstawać pierwsze 
Miasta Ogrody, z których najbardziej zna-
ne to Podkowa Leśna, Milanówek, Ząbki, 
Włochy, Śródborów, Konstancin. 

Rozwój Ogrodu Miasta Mińsk przypada 
na lata po I wojnie światowej. Zostały wy-
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i zloty dawnych pojazdów. Mazowiecki 
Rajd Weteranów Szos od 20 lat ściąga 
do Mińska Mazowieckiego motocyklistów 
z całej Polski. Od 5 lat dużym powodze-
niem cieszy się jesienny zlot Pojazdów 
Zabytkowych „Warkot”.

Miejska Orkiestra Dęta 
Miasta Mińsk Mazowiecki 

Miejska Orkiestra Dęta Miasta Mińsk Ma-
zowiecki powstała w 1991 roku z inicja-
tywy ówczesnego burmistrza Zbigniewa 
Grzesiaka oraz dyrektora Państwowej 
Szkoły Muzycznej Wenantego Macieja 
Domagały. Kapelmistrzem nowo powsta-
łej orkiestry został Adam Kwaśnik, po któ-
rym funkcję tę w 2008 roku przejął Marcin 
Ślązak, na co dzień dyrygent Orkiestry 
Reprezentacyjnej Wojska Polskiego  
w Warszawie. Już od 25 lat swojej dzia-
łalności Miejska Orkiestra Dęta Miasta 
Mińsk Mazowiecki zaszczytnie uświetnia 
uroczystości miejskie, gminne i powiato-
we. Występuje z koncertami w kraju i za 
granicą. W 2012 roku pierwsze publiczne 
wykonanie na żywo oprawy muzycznej 
oraz odegranie hymnów państwowych 
Polski i Ukrainy na Stadionie Narodowym 
w Warszawie  przed meczem gwiazd pod-
czas oficjalnego otwarcia obiektu powie-
rzono Miejskiej Orkiestrze Dętej Miasta 
Mińsk Mazowiecki. W tym samym roku 
weszli do studia S2 Polskiego Radia i na-
grali płytę podsumowującą ich dorobek 
artystyczny.

Regionalny Zespół Pieśni  
i Tańca „Dąbrówka”

Regionalny Zespół Pieśni i Tańca „Dą-
brówka” powstał w 1996 roku przy 
Szkole Podstawowej nr 2 w Mińsku Ma-

Feliks Rawski

Początki aktywności sportowej i spo-
łecznej Feliksa Rawskiego przypadły na 
pierwsze lata XX wieku, lata zaboru ro-
syjskiego. Wraz z innymi mińskimi kola-
rzami jako pierwsi propagowali ten sport  
w Mińsku Mazowieckim, wówczas Nowo-
mińsku. Feliks Rawski to wielokrotny zdo-
bywca najwyższych miejsc w wyścigach 
kolarskich m.in. Mistrz Jazdy Cyklowej 
Królestwa Polskiego na rok 1912, Wice-
mistrz wyścigu kolarskiego na 300 wiorst 
na Pierwszej Wszechrosyjskiej Olimpia-
dzie Sportowej w Kijowie w 1913 roku. 
Był inicjatorem i fundatorem pierwszego 
w naszym mieście toru kolarskiego wraz  
z boiskiem sportowym w 1913 roku we 
wsi Goździk (dzisiaj ul. Kościuszki). Zmarł 
w 1973 roku w wieku 87 lat i pochowa-
ny został na miejscowym cmentarzu. Od  
7 lat w Mińsku Mazowieckim organizo-
wane jest cieszące się dużym zaintere-
sowaniem  Kolarskie Kryterium Uliczne  
im. Feliksa Rawskiego.

Klub Dawnych Motocykli 
„Magnet”

Jako pełnoprawne stowarzyszenie Klub 
Dawnych Motocykli „Magnet” funkcjonuje 
od 1997 roku. Obecnie zrzesza 52 sym-
patyków dawnej motoryzacji, którzy już 
20 lat bezinteresownie i społecznie ratu-
ją od zniszczenia zabytkowe motocykle, 
zdobywając przy tym uznanie polskiego 
środowiska ekspertów. Ich prace restau-
ratorskie wielokrotnie prezentowano na 
łamach prasy fachowej oraz w telewizyj-
nych programach motoryzacyjnych. Klub 
„Magnet” od lat organizuje cykliczne rajdy 

wek na treningach. Jego kariera opisana 
została w książce „Kickboxer” Aleksandra 
Bilika. Przez amerykańską prasę wybrany 
został jednym z dwóch największych figh-
terów lat 90-tych.

Zasłużeni dla Miasta 
Mińsk Mazowiecki 

Jan Himilsbach

Urodził się w Mińsku Mazowieckim  
w 1931 roku. Tego, że stąd pochodzi, nie 
zaparł się nigdy, a co więcej, podkreślał 
to z dumą. Na podstawie jego scenariu-
szy i opowiadań czołowi polscy reżyserzy 
kręcili filmy, czy spektakle teatralne: Jerzy 
Gruza, Andrzej Kondratiuk, Janusz Za-
orski, Antoni Krauze. Członek Polskiego 
Związku Literatów, dyplomowany aktor. 
Wydał trzy tomy opowiadań: „Monidło”, 
„Przepychanka”, „Łzy sołtysa”. Zagrał 
w wielu filmach i serialach, jak „Rejs”, 
„Wniebowzięci”, „Filip z konopi”, „Jan 
Serce”, „Czterdziestolatek”, a wymy-
ślane przez niego kwestie jako kultowe 
trafiły do język potocznego i są używane 
do dziś. Mińsk Mazowiecki żyje legendą 
artysty. Od 8 lat organizowany jest tu Fe-
stiwal jego imienia. Wydarzenie to odbija  
się echem w całej Polsce, promując mia-
sto w telewizji, radiu i prasie.

Wieloletni działacze Stowarzyszenia La-
cey-Mińsk Mazowiecki Sister City As-
sociation działającego w Lacey w stanie 
Washington w Stanach Zjednoczonych 
Ameryki Północnej. Dzięki ich poświęce-
niu i wytrwałości młodzież z Mińska Ma-
zowieckiego uczestniczyła w wielu pro-
jektach edukacyjno-kulturalnych w Lacey 
i Mińsku Mazowieckim. „Szkoła bez gra-
nic” nie mogłaby być realizowana, gdyby 
nie ich praca i zaangażowanie. Od 2009 
roku w projekcie tym wzięło udział 45 
uczniów ze szkół w Mińsku Mazowieckim. 
Kathleen Perz współpracowała przy two-
rzeniu profili łączących polskich uczniów 
z amerykańskimi rodzinami, a Paul Perz 
jako członek Polsko-Amerykańskiej Izby 
Handlowej Pacific Northwest pracuje nad 
rozwojem stosunków gospodarczych 
między naszymi miastami.

Marek Piotrowski

9-ciokrotny Mistrz Świata zawodowców 
w kick-boxingu, Mistrz Świata amatorów, 
zdobywca Pucharu Świata, Mistrz Polski 
w kick-boxingu, Mistrz Polski juniorów  
i seniorów w Karate Kyokushinkai. Tre-
ningi zaczynał w Polsce w spartańskich 
warunkach. W 1988 roku zdecydował 
się na samotny wyjazd do Stanów Zjed-
noczonych, mając przy sobie jedynie 70 
dolarów. Pokonywał tam swoich kolej-
nych rywali, wprawiając w zdumienie cały 
zawodowy świat boksu i kock-boxingu. 
Nie bez powodu nadano mu przydomek 
– Wojownik. Do dziś wielu amerykańskich 
biznesmenów ma w swoich gabinetach 
zdjęcia z autografami naszego Mistrza. 
Po powrocie do kraju kontynuował swoją 
karierę, zdobywając kolejne mistrzowskie 
tytuły. Niestety, ciężka choroba przy-
śpieszyła koniec zawodowej aktywności. 
Ostatni pojedynek stoczył w grudniu 1996 
roku, schodząc z ringu niepokonanym. 
Marek Piotrowski do dzisiaj wspiera mło-
dzież, udzielając cennych rad i wskazó-

Uchwałą Nr XVI.164.2016 z dnia 25 
kwietnia 2016 roku Rada Miasta Mińsk 
Mazowiecki nadała tytuły Honorowy 
Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki oraz 
Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki 
następującym osobom i instytucjom:

Honorowi Obywatele 
Miasta Mińsk Mazowiecki

Tomasz Paudyna

Tomasz Paudyna wpisał się na stałe w hi-
storię Mińska Mazowieckiego, zakładając 
tu w 1991 roku jedną z pierwszych szkół 
językowych, realizując przy tym swoją 
życiową pasję pracy społecznej na rzecz 
naszego miasta i ziemi mińskiej. Przez 25 
lat działalności stworzył wraz ze swoim 
zespołem instytucję, której zaufało ponad 
15 tys. słuchaczy, a jej absolwenci zdobyli 
prawie 4 tys. międzynarodowych certyfi-
katów językowych. W uznaniu za wspar-
cie i współorganizację ponad 300 projek-
tów edukacyjnych i społecznych Tomasz 
Paudyna otrzymał wiele zaszczytnych ty-
tułów, wyróżnień i statuetek. W 2014 roku 
Studium Języków Obcych zostało Autory-
zowanym Centrum Egzaminacyjnym Uni-
wersytetu Cambridge, stając się jedynym 
w regionie wydziałem tej renomowanej 
uczelni. 

Kathleen Perz i Paul Perz

HONOROWI I ZASŁUŻENI HONOROWI I ZASŁUŻENI

ZA ZASŁUGI DLA MIASTA zowieckim. Założycielką była ówczesna 
dyrektor szkoły Bogumiła Bednarska, do 
dzisiejszego dnia pełniąca rolę opiekuna 
i kierownika zespołu, liczącego obecnie 
ponad 100 osób. W repertuarze „Dąbrów-
ki” znajdziemy wykonania przybliżające 
zwyczaje polskiej wsi, piękno rodzimej 
muzyki ludowej oraz ukazujące bogac-
two tradycyjnych tańców regionalnych  
i narodowych. Na koncie zespołu znala-
zło się już blisko 200 koncertów w kraju 
za granicą. Do najważniejszych sukcesów 
zaliczyć można zdobycie I i III miejsca  
w IX Ogólnopolskim Telewizyjnym Tur-
nieju Młodych Talentów w Warszawie.  
W swoim dorobku artyści z „Dąbrów-
ki” mają też wysęp przed Prezydentem 
Lechem Kaczyńskim, czy udział w ple-
nerowym wystawieniu opery Stanisława 
Moniuszki „Straszny Dwór” obok aktorów 
warszawskiego Teatru Wielkiego. (red)

Antoni Tułodziecki

Antoni Tułodziecki – dyrektor Zarządu 
Dróg Miejskich w Mińsku Mazowiec-
kim. Realizator wielu kluczowych inwe-
stycji drogowych nie tylko na Mazow-
szu. W Mińsku Mazowieckim stale dba  
o usprawnienie układu komunikacyj-
nego. Wśród jego pomysłów wymienić 
można chociażby układy równoległe do 
ulic Warszawskiej, Wyszyńskiego, War-
szawskie Przedmieście, Chełmońskiego 
i Budowlanej, wprowadzanie i udosko-
nalanie organizacji ruchu na miejskich 
ulicach poprzez projektowanie i bu-
dowanie bezpiecznych wyniesionych 
przejść dla pieszych, czy skrzyżowań. 
Jego pomysłom zawdzięczamy wiele 
nowych i dogodnych miejsc parkin-
gowych. Jedną z jego własnych kon-
cepcji jest m.in. połączenie ulic Szpi-
talnej i Limanowskiego, czy projekt  
i wykonanie skweru Prezydenta Ryszar-
da Kaczorowskiego. W 2015 roku za 
współpracę przy projekcie i wykonanie 
ulicy Bulwarnej otrzymał nagrodę Fun-
dacji Wszechnicy Budowlanej Tubądzin.
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HONOROWI I ZASŁUŻENI

II edycja konkursu 
Zostań Ogrodnikiem Roku 
Mińsk Mazowiecki zazielenia się z każdym rokiem coraz bardziej. Powstają 
nowe inicjatywy, jak Aleja Radości Trzeciego wieku, a dotychczasowe zieleńce 
pokrywają się bujną roślinnością. W naszej miejskiej przestrzeni publicznej są 
również przydomowe i osiedlowe ogródki oraz balkony mieszkańców miasta. 
Chcielibyśmy je poznać i nagrodzić trud ich twórców, którzy na co dzień dbają, 
aby chociaż mały skrawek przestrzeni stał się zieloną enklawą. 

Zapraszamy więc wszystkich mińszczan do wzięcia udziału w II edycji konkur-
su ZOSTAŃ  OGRODNIKIEM ROKU.

Zaprezentujcie nam swoje dokonania ogrodnicze, a my je ocenimy, pokażemy 
innym mieszkańcom Mińska Mazowieckiego i nagrodzimy.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki. Za trzy 
pierwsze miejsca za najładniej ukwiecony balkon i ogródek przewidziane są 
nagrody ufundowane przez firmę Castorama Polska Sp. z o.o.

Zasady Konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy dostępne będą od 1 czerwca 
br. w pok. 202 w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej www.minsk-
maz.pl.

 OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 2 marca 2016 roku         

Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.) 
oraz uchwały Nr XXV/248/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012r. w sprawie podziału miasta 

Mińsk Mazowiecki na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym 
okręgu, podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o granicach i numerze okręgu wyborczego, liczbie 
radnych wybieranych w okręgu nr 8 oraz siedzibie Miejskiej Komisji Wyborczej w Mińsku Mazowieckim w wyborach 

zupełniających do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, zarządzonych na dzień 15 maja 2016 roku.

Na siedzibę Miejskiej Komisji Wyborczej wyznacza się Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1;  
05-300 Mińsk Mazowiecki.

Burmistrz Miasta
/-/ Marcin Jakubowski

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 
DO RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych 

wybieranych 
 w okręgu

8

1 MAJA, ADAMA ASNYKA, BOLESŁAWA PRUSA, ELWIRO MICHAŁA ANDRIOLLEGO, 
FLORENCJA, GEN. JÓZEFA BEMA, GRANICZNA od 15 do końca numery nieparzyste i od 20  
do końca numery parzyste, GRZYBOWA, JANA HEWELIUSZA, JERZEGO SKARŻYŃSKIEGO, 
KOLEJOWA, LICEALNA, MICHALINY SZCZEPANKOWSKIEJ, PIĘKNA, POLOWA, SIEDLECKA, 
STEFANA KARDYNAŁA WYSZYŃSKIEGO od 27 do końca numery nieparzyste  
i od 50 do końca numery parzyste, SZARYCH SZEREGÓW, SZCZEPANA REDY, TARTACZNA  
od 25 do końca numery nieparzyste, od 34 do końca numery parzyste, WENECKA, ZIELONA,  
ZOFII KALINOWSKIEJ, ZOFII NAŁKOWSKIEJ, PLAC DWORCOWY

1

fot. z arch. UM MM, 
z arch. Małgorzaty Wiśniewskiej-Ruszczyk, 

Dariusz Mól, minskmaz.com, 
mosir.org.pl,
wikipedia.pl 

Krzysztof Roguski

Mińszczanin od kilku pokoleń. Od 1987 
roku Prezes Spółdzielni Mieszkaniowej 
„Przełom”. Ściśle współpracując z mia-
stem przyczynił się m.in. do budowy 
obiektów sportowo-rekreacyjnych, jak 
korty tenisowe przy ul. Wyszyńskiego, 
czy boisko wielofunkcyjne na osiedlu 
„Targówka” oraz budowy wielu miejsc 
parkingowych. Angażuje się również  
w organizowanie dzieciom i młodzie-
ży wypoczynku podczas ferii zimowych  
i wakacji w klubie osiedlowym spółdzielni. 
Od wielu lat promuje Mińsk Mazowiec-
ki, startując w rozgrywkach brydżowych  
w barwach MKS Mazovia. W latach 1994 
– 2002 był radnym Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Pełnił również funkcję wi-
ceprzewodniczącego Rady Miasta. Wie-
loletni działacz ogniska TKKF Albatros.  
Za swoje zaangażowanie w pracy zawo-
dowej i działalności społecznej wielokrot-
nie wyróżniany odznaczeniami państwo-
wymi oraz medalami i odznaczeniami 
resortowymi.

Klub Honorowych Dawców 
Krwi Polskiego Czerwonego 
Krzyża w ZNTK 
Mińsk Mazowiecki S.A.

Klub Honorowych Dawców Krwi przy 
ZNTK powstał w 1974 roku. Na przestrze-
ni 41 lat działalności tej jednostki krew 
oddało kilkuset dawców. W tym czasie 
władze Polskiego Czerwonego Krzyża 
uhonorowały Klub wieloma pucharami  
i wyróżnieniami za działalność na rzecz 
potrzebujących. Mieszkańcy miasta i oko-
lic oddali bezinteresownie tysiące litrów 
krwi, ratując przez to życie setkom ludzi. 
W zaciszu gabinetów lekarskich, baz fan-
far i okrzyków zachwytu nadal oddają in-
nym cząstkę siebie.

OBWIESZCZENIE
 

Miejskiej Komisji Wyborczej w Mińsku Mazowieckim
 z dnia 7 kwietnia 2016 r.

o zarejestrowanych listach kandydatów na radnego 
w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
w okręgu wyborczym nr 8 zarządzonych na dzień 15 maja 2016 r.

Na podstawie art. 435 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks wyborczy 
(Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, z późn. zm.1)) Miejska Komisja Wyborcza w Mińsku Mazowieckim 

podaje do publicznej wiadomości informację o zarejestrowanych kandydatach na radnego:

1. NOWICKA Katarzyna, lat 39, zam. Mińsk Mazowiecki
zgłoszona przez KW Nowoczesna Ryszarda Petru - lista nr 1

2. CYRAN Grzegorz, lat 44, zam. Mińsk Mazowiecki
zgłoszony przez KWW Platforma i Mińskie Forum – lista nr 2

3. SZPETNAR Paweł Mirosław, lat 53, zam. Mińsk Mazowiecki
zgłoszony przez KWW Mińska Prawica - lista nr 3
popierany przez partię polityczną Prawo i Sprawiedliwość

4. MOŻDŻONEK Karolina Anna, lat 32, zam. Mińsk Mazowiecki
zgłoszona przez KWW Miasto Dla Rodziny - lista nr 4

Przewodniczący
Miejskiej Komisji Wyborczej w Mińsku Mazowieckim

/-/ Alicja Emilia Cichoń
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22 kwietnia br. w murach szkoły Pod-
stawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim 
pojawił się niecodzienny gość – pani  
Eliza Piotrowska - współczesna pisarka 
i  poetka, a także ilustratorka książek dla 
dzieci. Jej twórczość cieszy się ogromną 
popularnością wśród najmłodszych czy-
telników. To osoba, która pracuje z pasją, 
potrafi subtelnie  wniknąć w świat dzie-
cięcych  przeżyć, doskonale rozumie od-
czucia uczniów klas I – III. 
 Autorka na kartach swych po-
wieści  prowadzi z czytelnikiem dialog.  
Z książkami pani Elizy nie można się nu-
dzić. Ciekawy, tajemniczy tok narracji 
zachęca do zgłębiania jej utworów także 
dorosłych. Książki pani Elizy są wsparciem 
w procesie wychowawczym dla wielu ro-
dziców. Powieści tej autorki często  kształ-
tują poglądy uczniów w nieznanych dzie-
dzinach, z którymi czytelnicy spotykają się 
po raz pierwszy. Tematyka książek pani 

Gość  z  Brazylii  w  SP 6 – spotkanie autorskie
Piotrowskiej ma często charakter intrygu-
jący, pomaga w rozumieniu innych ludzi  
i otaczającego świata. 
 Pani Eliza na co dzień mieszka  
w Brazylii i  wypada podkreślić, że przyje-
chała do Polski specjalnie promować swo-
ją twórczość. Zapoczątkowała tym samym 
cykl spotkań autorskich w naszej szkole. 
Uczniowie klas pierwszych mieli możli-
wość skorzystania z warsztatów literackich 
prowadzonych z pełnym profesjonalizmem  
przez samą autorkę. Pani Eliza przybli-
żyła uczniom zasady techniki pisarskiej,  
a ponadto na podstawie opowiadania Baj-
ka o drzewie w ciekawy sposób mówiła  
o trudnej drodze każdego człowieka ku do-
rosłości. 
 Spotkanie było również okazją  
do zadania pisarce wielu pytań związanych 
z jej zainteresowaniami, życiem rodzinnym, 
prywatnymi doświadczeniami. Odbyło się 
ono z inicjatywy pani Renaty Adamczak, 
mamy uczennicy klasy 1 c, Majki Adam-
czak. Zaangażowanie rodziców w wycho-

wanie do czytania jest dziś niezwykle cen-
ne, bo wytwarza wśród dzieci motywację 
do zgłębiania lektur. Aranżacją przedsię-
wzięcia w SP 6 zajęła się  Elżbieta Brygoła 
i Bożena Swatko oraz wychowawcy klas 
pierwszych.
 Pani Eliza w podziękowaniu za 
spotkanie autorskie z naszymi wychowan-
kami otrzymała piękną laurkę wykonaną 
własnoręcznie przez uczniów – a był to 
kosz pełen kwiatów, których wnętrza ozda-
biały fotografie uśmiechniętych uczniów. 
Pani dyrektor SP 6, Anna Zalewska,  
w ciepłych słowach pogratulowała miłemu 
Gościowi sukcesów i zaprosiła do złożenia 
kolejnej wizyty w naszej szkole. Najbardziej 
aktywni czytelnicy wręczyli pani Piotrow-
skiej  bukiet pachnących hiacyntów. Mamy 
głęboką nadzieję, że spotkania z twórcami 
literatury pomogą rozwinąć talenty literac-
kie wielu  uczniów i pogłębią poziom czy-
telnictwa w naszej szkole.

        Bożena Swatko, fot. z arch.  szkoły

Po raz drugi Przedszkole Miejskie z Od-
działem Specjalnym i Oddziałem Inte-
gracyjnym  Nr 4 im.Urszuli Smoczyńskiej 
w Mińsku Mazowieckim włączyło się w 
Ogólnoświatowe Obchody Dni Autyzmu, 
które przypadały 2 kwietnia.
 Nasza placówka od lat sprawuje 
opiekę nad dziećmi niepełnosprawnymi, 

w tym autystami. Zależy nam na tym, aby 
środowisko zdrowych ludzi poznało pro-
blemy, z którymi, na co dzień zmagają się 
autyści i ich rodziny.
 Dnia 4 kwietnia cała społeczność 
przedszkolna wyruszyła w niebieskim 
marszu dla autyzmu. W trakcie spaceru 
dzieci rozdawały ulotki, które informują  
o pierwszych sygnałach autyzmu.
 Przedszkolaki odwiedziły wie-
le placówek oświatowych i kultural-
nych: Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę 
Podstawową Nr 2, Szkołę Podstawową  
Nr 5, Przedszkole Miejskie Nr 1, Przed-
szkole Miejskie Nr 2, Przedszkole Miejskie 
Nr 3, Przedszkole Miejskie Nr 5, Przed-
szkole „Przy parku”, Przedszkole „Kred-
ka”, Punkt przedszkolny „ Mrówkolandia”, 
Przedszkole „Chatka Puchatka”, Przed-
szkole „Delfinek”, Przedszkole „Świat 
Odkrywców”, Przedszkole „Funny Kids”, 
Miejską Bibliotekę Publiczna, Poradnię 

Pedagogiczno-Psychologiczną, Miejski 
Dom Kultury, w których z wykorzystaniem 
zabaw i pomocy sensorycznych przybli-
żyły ograniczenia wynikające z autyzmu  
i uwrażliwiły na niepełnosprawność, oraz 
uczyły swych kolegów akceptacji i empatii.
 Uczestnicy zabaw otrzymali 
okolicznościowe balony, ulotki informa-
cyjne i błękitne latawce, zachęcające do 
przeprowadzenia zajęć i wzięcia udziału  
w konkursie plastycznym pt. „Błękitne la-
tawce”, którego rozstrzygnięcie odbędzie 
się w naszej placówce 22 czerwca w trak-
cie „Pikniku integracyjnego”.
 Serdecznie dziękujemy za wspar-
cie akcji przez Fundację „Pomagać jest 
cool” oraz wszystkim, których odwiedzili-
śmy za miłe przyjęcie. 

Zaświeć się z nami na niebiesko!

Monika Ostrowska, fot. PM Nr 4

„Błękitne latawce”

OŚWIATA

15 kwietnia w PM Nr 6 w Mińsku Mazo-
wieckim odbyło się niezwykłe wydarze-
nie. Już po raz drugi w tym roku szkol-
nym, a w historii przedszkola po raz 
13 – ty Rodzice  – aktorzy przygotowali 
przedstawienie dla przedszkolaków .
 Spektakl pt ,,O Sprytnej Joli  
i Brodatym Skrzacie” wzbudził ogromne 
zainteresowanie dzieci. Historia chciwego 
króla, który został ukarany za złe zacho-
wanie, choć opowiedziana w zabawny 
sposób, niosła mnóstwo wartości ponad-
czasowych.
 Przedstawienie, jak każda baśń, 
zakończyło się szczęśliwie a dobro zosta-
ło nagrodzone. Dzieci w wielkim skupieniu 
i pełne emocji śledziły losy bohaterów.
 Największą frajdę miały te przed-
szkolaki, które w bajkowych postaciach 
rozpoznały swoich Rodziców.
A byli to:
Katarzyna Wilkołazka,
Monika Zielińska,
Magdalena Szabat,
Anna Barżykowska,
Joanna Węglińska,
Helena Sterczewska,

Piotr Belniak,
Michał Ślusarz,
Jarosław Muzyka.

 Spektakl jak zawsze, wyreży-
serowały nauczycielki: Ewa Jaroszewicz  
i Bogusława Proczka, a o oprawę muzycz-
ną zadbała Paulina Rzewuska-Korycińska.

TEATRALNIE... W PRZEDSZKOLU MIEJSKIM NR 6

 Dzięki tak ogromnemu zaanga-
żowaniu Rodziców współpraca przynosi 
efekty i promuje placówkę w środowisku 
lokalnym.

Bogusława Proczka
fot. z arch. placówki

Organizatorzy Dnia Promocji Szkoły  
w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana 
Pawła II w Mińsku Mazowieckim, czyli 
spotkania dla szóstoklasistów i ich ro-
dziców, nie spodziewali się, że na ich 
zaproszenie odpowie aż tyle osób.
 7 kwietnia gimnazjum przy Bu-
dowlanej odwiedzili kandydaci do szkoły 
i ich rodzice. Goście Dnia Promocji Szko-
ły nie mogli pomieścić się w świetlicy.  
Na podstawie ilości rozdanych folderów 
o szkole organizatorzy obliczają, że tego 
dnia placówkę odwiedziło ok. 300 osób. 
 Już przed szkołą witali  zasko-
czonych szóstoklasistów rozśpiewani  
i roztańczeni gimnazjaliści. „Witajcie  
w naszej szkole, tu każdy ma swą rolę” 
– śpiewali i zapraszali do środka. Potem 
Marysia i Michalina z 2e poprowadzi-
ły spotkanie dla wszystkich w świetlicy. 
Była prezentacja, wystąpienie dyrektora 
Grzegorza Wyszogrodzkiego, a uczniowie 
z 1b opowiedzieli o klasach pierwszych, 
jakie powstaną od września. Po półgo-
dzinnej części wspólnej goście zostali po-
dzieleni na cztery duże grupy, które pod 
kierunkiem Niny Ostrowskiej, Agnieszki 
Nowak, Justyny Kołodziejczyk i Agniesz-
ki Kożuchowskiej razem z uczniami z 2e, 
zwiedzały szkołę. Każda grupa zatrzymała 
się na chwilę w sali gimnastycznej, żeby 
obejrzeć taniec z szarfami i pokaz te-
akwon-do. Kolejny przystanek był w sali 
fitness, gdzie dziewczyny zagrzewały do 
tańca. Potem w sali teatralnej można było 

obejrzeć “Pchłę Szachrajkę” i posłuchać 
występów wokalnych. Ostatni dłuższy 
przystanek przygotowali uczniowie w sa-
lach 10 i 12, gdzie goście uczestniczyli 
w doświadczeniach chemicznych, m.in. 
robili kolorowe mleko i powiększali ba-
beczki. Nie sposób było nie zajrzeć do 
sal lekcyjnych, w których uczniowie przy-
gotowali fantastyczne pokazy, np. pro-
jekt “Kosmos” w sali geograficznej, czy 
“Wesele kołbielskie” w sali nr 14. Bardzo 
kolorowo było też przy sztalugach w sali 
nr 9 i smacznie w sali nr 3. Można było 
podejrzeć świat przez mikroskop, obej-
rzeć filmik o szkole czy przekonać się, że 
matematyka jest wszędzie.

 To było spotkanie pełne niespo-
dzianek. Goście otrzymali foldery, ulotki 
na temat rekrutacji elektronicznej i mogli 
porozmawiać z uczniami, nauczycielami, 
dyrekcją. 11 kwietnia ruszyła rekrutacja 
elektroniczna. Szóstoklasiści mogą wybrać 
klasę politechniczno-integracyjną, przyrod-
niczą, językowo-turystyczną, informatycz-
ną, matematyczno-ekonomiczną, teatral-
ną. Od września powstanie też w szkole 
przy Budowlanej klasa sportowa o profilu 
koszykówka dla chłopców i dziewcząt. 
Testy sprawnościowe do klasy sportowej 
odbędą się w gimnazjum 17 maja o godz. 
15.00.

Iza Saganowska, fot. z arch. szkoły

Tłumy w papieskim gimnazjum
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GRAFEN Z KLASĄ
“Jeżeli wiek XX był wiekiem tworzyw 
sztucznych, to już możemy przypusz-
czać, że wiek XXI będzie epoką grafe-
nu”. Pod takim hasłem uczniowie Sale-
zjańskiego Liceum Ogólnokształcącego  
w Mińsku  wzięli udział w ogólnopolskiej 
akcji “Grafen z klasą”.
 Podczas spotkania zorganizo-
wanego przez redaktor Monikę Odro-
bińską w siedzibie tygodnika „Idziemy”  
w Warszawie  przedstawiciele spółki Nano 
Carbon, pokazali kilka ciekawych eks-
perymentów z wykorzystaniem grafenu.  
Zajęcia prowadził Krzysztof Zwoliński,   
a o wielu  faktach i mitach  na temat wła-
ściwości materiałów dwuwymiarowych  
i ich zastosowania w życiu codziennym 
ze swadą opowiadał Zbigniew Mularzuk – 
prezes Nano Carbon.

Ale czym tak naprawdę jest ten “grafen”?

 Grafen jest alotropową odmianą 
węgla zbudowaną z pojedynczej warstwy 
atomów węgla ułożonych w heksagonalny 
kształt przypominający plaster miodu. Jest 
on przede wszystkim bardzo wytrzymały  
i twardy, a jego wyjątkowość tkwi w fak-
cie, iż łączy  ze sobą zestaw właściwości 
nieodkrytych wcześniej w żądnym znanym  
do tej pory materiale.
 Mamy nadzieję na dalszą współ-
pracę ze spółką Nano Carbon. Może  

Takie hasło przyświecało drugiemu Kon-
certowi Charytatywnemu, który odbył 
się w niedzielę  10 kwietnia w Szkołach  
Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim.  
 W organizację koncertu zaanga-
żowani byli wolontariusze Szkolnego Koła 
Caritas pod opieką  Dyrektor Renaty Baku-
ły,  Katarzyny Aleksiejuk oraz Grażyny Zaj-
del-Padzik. Pomagali im koledzy i koleżanki 
z zaprzyjaźnionego SKC z Zespołu Szkół  
w  Żakowie z panią Dyrektor Anną Duszczyk   
na czele.  Niedziela kończąca Tydzień Miło-
sierdzia stała się dla nas najlepszą chwilą 
na pokazanie lokalnemu środowisku, jak 
ważne jest, aby umieć dzielić się tym, co 
mamy, choć w dzisiejszym świecie nie na-
leży to do najprostszych działań. Motyw mi-
łosierdzia podsunął nam cel tegorocznego 
koncertu. Zbieraliśmy fundusze dla dwóch  
osób chorych na choroby przewlekłe. 
 Skoro koncert to przede wszyst-
kim wykonawcy, którzy niczym słowiki 
śpiewali nam raz na jedną, raz na druga 
nutkę. Swoim talentem czarowali słucha-
czy zaprzyjaźnieni  młodzi artyści : Ba-
sia Frącz, Marta Zwierz, Sandra Kuryło-
wicz, Ola Zięba, Natalia Jastrzębska oraz  
Emilian Piszczek i Michał Sekular. Gospo-
darze koncertu wystawili swoje  najlepsze 
młode wokalistki: Olę Rek, Marysię Miąsek, 

w przyszłym roku szkolnym wybierze-
my się do jej siedziby, aby zapoznać się  
z technologią wytwarzania grafenu i jego 
zastosowaniami. Spotkanie cieszyło się 
dużym zainteresowaniem młodzieży, cze-
go efektem była ożywiona dyskusja zarów-
no w trakcie, jak i po jego zakończeniu.
 Jednak celem tego spotkania nie 
było tylko przekazanie wiedzy oraz po-
szerzenie naszych horyzontów na temat 
współczesnej nanotechnologii, lecz także 
pewna inspiracja. Organizatorzy, świadomi 
tego, że młody umysł jest bardziej otwarty 
i zdolny do przekraczania granic pozamy-

kanych w schematach, postanowili zapro-
ponować młodzieży konkurs. Aby wziąć  
w nim udział, należy wymyśleć innowacyj-
ne zastosowanie grafenu, zaś zwycięzca 
skorzysta z przywileju pozwalającego mu 
na opatentowanie własnego pomysłu oraz 
jego komercjalizację.

Więcej szczegółów na temat akcji  oraz 
konkursu można znaleźć  na stronie:

www.grafenzklasa.pl

Artur Kłosiński
fot. z arch. szkoły

„Miejcie wyobraźnię miłosierdzia”
Amelię Jackiewicz, Antoninę Majchrzyk, 
Marysię Gorczycę, Martę Chabrzyńską, 
Magdę Nogańską i zespół „KRESKA”. Na 
koniec, niczym wisienka na torcie, na sce-
nie pojawił się zespół „Poema” pod kierow-
nictwem Jakuba Maguzy.  Nie obyło się bez 
bisów.  
 Drugi rok z kolei można było miło 
spędzić czas przy „kawie i herbacie”, na 
które zapraszała bogata w kalorie kawia-
renka. Szczytny cel mogliśmy także wes-
przeć, kupując rzeczy z przygotowanego 
specjalnie na tę okazję kiermaszu. W tym 
roku nie zabrakło kącika dla dzieci. O różne 
animacje dla najmłodszych zadbała Gosia 
Korzeń. Zważywszy na czas wiosenny, nie 
zabrakło ZUMBY, do której skocznym kro-
kiem zapraszało nas studio FIT&JOY pod 
kierownictwem p. Eweliny Kaski-Łobodow-
skiej. Natomiast specjalnie dla uczestników 
koncertu wystąpiło studio tańca La Flaca, 
prezentując indywidualne oraz grupowe po-
kazy. 
 Głównym punktem Koncertu była 
licytacja. Wśród fantów znalazły się obrazy 
z Liceum Plastycznego w Mińsku, rzeźby, 
bon na poradę dietetyka, miesięczny karnet 
do studia FIT&JOY, bon na sesję zdjęciową, 
kompozycje kwiatowe oraz wiele innych 
atrakcyjnych nagród. 

 Całkowity dochód z koncertu  
i licytacji zostanie przekazany osobom cho-
rym na choroby przewlekłe. 
 Wszystkim wolontariuszom i ar-
tystom zaangażowanym w organizację 
Koncertu serdecznie dziękujemy! Już dziś 
wszystkich, którzy mają „wyobraźnię miło-
sierdzia” zapraszamy na III Koncert Chary-
tatywny u salezjanów.

Honorata Bogusz, fot. z arch. szkoły

15 kwietnia 2016 roku w Zespole Szkół Za-
wodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy  
w Mińsku Mazowieckim, odbył się finał 
„Akademii Młodego Technika” – pierwsze-
go konkursu technicznego dla uczniów 
szkół gimnazjalnych powiatu mińskiego. 
Honorowy patronat nad konkursem objął 
Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński. 
Założeniem Powiatowego Konkursu Tech-
nicznego „Akademia Młodego Technika” 
jest rozbudzanie zainteresowań uczniów 
wiedzą techniczną z praktycznym wyko-
rzystaniem w życiu codziennym. 
 
 Randze konkursu dodała obec-
ność Wicestarosty Krzysztofa Płochoc-
kiego i Naczelnik Wydziału Oświaty  
i Promocji Emilii Piotrkowicz. Przyby-
łych gości przywitał Dyrektor Zespołu 

AKADEMIA MŁODEGO TECHNIKA

Tomasz Płochocki. Konkurs składał się  
z dwóch etapów. Na etapie pierwszym 
drużyna składających z trzech uczniów 
musiała przygotować prezentację na temat 
„Technik  mój zawód przyszłości”. 
 Komisja konkursowa w skła-
dzie wicedyrektor Agnieszka Paja, Ja-
cek Kosieradzki, Andrzej Wiśniewski 
do finału zakwalifikowała trzy prace. 
Wśród nich znaleźli się uczniowie Gim-
nazjum nr 3 im. Janusza Kusocińskiego  
w Mińsku Mazowieckim i Gimnazjum im.  
6 Pułku Piechoty Legionów Józefa Piłsudz-
kiego w Kałuszynie.  
 W etapie drugim uczniowie zobo-
wiązani byli do omówienia swoich prezentacji,  
a następnie udziału w grze planszowej  
i rozwiązania zadań techniczno-praktycz-
nych zgodnych z podstawą programową 

dla szkół gimnazjalnych z przedmiotu „Za-
jęcia techniczne”. 
 Przy towarzyszących olbrzymich 
emocjach ostatecznie zwyciężyła drużyna 
Gimnazjum im. 6 Pułku Piechoty Legionów 
Józefa Piłsudzkiego w Kałuszynie w skła-
dzie: Aleksandra Przybyłko, Natalia Witon, 
Kamil Kołak pokonując swoich kolegów z 
gimnazjum Katarzynę Abramowską, Karinę 
Chrościcką, Ewelinę Mroczek. Obie grupy 
do finału przygotował pan Ireneusz Wierz-
bicki. Na trzecim miejscu uplasowali się 
gimnazjaliści Gimnazjum nr 3 im. Janusza 
Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim - 
Mikołaj Szostak, Cezary Lipiński, Grzegorz 
Dudek pod opieką pani Beaty Bieniek. Na-
grody rzeczowe ufundowało Studium Języ-
ków Obcych w Mińsku Mazowieckim i TP 
Teltech Sp. z o.o. istniejąca od 2001 roku, 
będąca częścią grupy kapitałowej Orange 
Polska - przynależy do międzynarodowej 
grupy telekomunikacyjnej France Telecom. 
 Uczestnicy konkursu zwiedzi-
li również naszą szkołę zapoznając się  
z możliwościami naszej placówki oraz 
mogli zobaczyć najnowsze technologie 
zaprezentowane podczas konkursu przez 
wyżej wymienioną firmę - TP Teltech  
Sp. z o.o. Nad całością logistyczną kon-
kursu czuwali uczniowie Technikum: Prze-
mysław Jackowski, Grzegorz Miros, Jakub 
Smater, Daniel Niedek, Mateusz Patoka 
pod opieką wicedyrektora Janusza Zduń-
czyka. 

Zapraszamy za rok !

Tomasz Płochocki, fot. z arch. szkoły

 13 kwietnia br. obok fontanny przy rondzie gen. J. Hallera Muzeum Ziemi Mińskiej i Gimnazjum Miejskie Nr 2 im. Jana Paw-
ła II zorganizowały Dzień Katyński pod patronatem Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego. Młodzież gimnazjalna pod kierun-
kiem dr Lilli Kłos zaprezentowała spektakl, którego kanwą były listy Katyńczyków przesyłane do swoich rodzin. Na fontannie okrytej 
czarnym kirem zawisły tabliczki nagrobne z nazwiskami mińskich Katyńczyków (MZM prowadzi stronę internetową poświęconą 
mińskim Katyńczykom pod nazwą: Golgota Wschodu Mińszczan www.gwm.mazowsze.pl).

DZIEŃ KATYŃSKI
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Biblioteka w kwietniu

Spotkania autorskie 
pełne inspiracji

Elżbieta Dziuk i Krzysztof Renik od lat 
opisują świat widowisk azjatyckich. Ona 
jest autorką wielu wystaw fotograficznych 
dotyczących kultury Indii. On to kore-
spondent Polskiego Radia i współautor 
filmów dokumentalnych o widowiskach 
indyjskich i tybetańskich. Studiował  
w Kerala Kalamandalam - indyjskiej uczel-
ni kształcącej artystów tamtejszego te-
atru. Gościli wcześniej w naszej bibliotece 
z książką „Dziennik buddyjskiej pielgrzym-
ki”, a tym razem, 31 marca w ramach cy-
klu Słowo i Dźwięk, zaprezentowali trzy 
filmy dokumentalne o teatrze i obrzędach 
indyjskich. Widzowie mieli możliwość po-
dejrzeć skomplikowaną, wielogodzinną 
pracę nad charakteryzacją aktorów do ich 

całonocnych występów, a także poznać 
fragmenty wybranych sztuk teatralnych. 
Filmy ukazały teatr indyjski jako zbiór sko-
dyfikowanych gestów, dzięki którym moż-
na przekazać około trzech tysięcy pojęć. 
Imponujące swoim rozmachem, kolorowe 
i mistyczne widowiska zapewniły widzom 
dużo wrażeń i dały wiedzę na temat naj-
starszego teatru świata. Spotkanie było 
formą uczczenia Międzynarodowego Dnia 
Teatru, który obchodzony jest 27 marca.

W 2008 roku jej książka „Czterdzieści 
razy Wrocław” wygrała konkurs ogłoszo-
ny przez Stowarzyszenie Pisarzy Polskich 
we Wrocławiu. Natomiast w 2012 roku 
była nominowana do ogólnopolskiej Na-
grody Literackiej im. K. Makuszyńskie-
go za powieść „Kaktus na parapecie”. 
O kim mowa? Oczywiście o Magdalenie 

Zarębskiej, która 6 kwietnia odwiedzi-
ła bibliotekę. Na spotkaniu promowa-
ła swoją najnowszą książkę dla dzieci  
„Borys i Zajączki”. Przygody sióstr, Patry-
cji i Magdy oraz Borysa – kuca szetlandz-
kiego zachwyciły naszych małych czy-
telników. Nie trudno zgadnąć, że temat 
opieki nad zwierzętami i opowieści o ko-
niach zdominowały spotkanie. Nudno jed-
nak nie było! Autorka, nie tylko opowie-
działa dzieciom o swojej miłości do koni, 
ale również pokazała wspaniałe zdjęcia, 
zainicjowała wspólną zabawę i zaraziła 
chęcią odbycia konnej przejażdżki nie tyl-
ko dzieci, ale też nas – dorosłych.   

7 kwietnia biblioteka wypełniła się aroma-
tem świeżych ziół i smażonych warzyw. 
Burak, seler, cytrynowa skórka, tajska 
bazylia to tylko niektóre składniki, jakie 

znalazły się na patelni, aby towarzyszyć 
bohaterce wieczoru, czyli kaszy. Do tego 
zestawienie niezwykłych przypraw, takich 
jak wędzona sól i masala, nadały prezen-
towanym potrawom niecodzienny cha-
rakter. Gotowała dla nas Maia Sobczak, 
autorka książki „Qmam kasze”, która do-
skonale wie, jak w prosty sposób uzyskać 
niebanalny smak dania, a jednocześnie 
dostarczyć organizmowi niezbędnej ener-
gii i witalności. Atrakcji kulinarnych mieli-
śmy wiele. Było wspólne wąchanie, mie-
szanie i degustowanie. Mamy nadzieję, 
że każdy uczestnik spotkania opuścił salę 
pewny swoich umiejętności w zakresie fi-
letowania pomarańczy i z wielkim apety-
tem na… życie.  

Loki, koki i nożyczki… Wieczór pełen 
wspomnień o najsłynniejszym fryzjerze 
świata zapewniła nam obecność Marty 
Orzeszyny – autorki książki „Antoine”. 21 
kwietnia wspominaliśmy króla fryzjerów 
i fryzjera królów, którym był Antoni Cier-
plikowski. Polak o wielkim talencie i świa-
towej sławie czesał najważniejsze głowy 
ówczesnego świata. Do jego salonów 
przybywały takie gwiazdy jak Coco Cha-
nel, Edith Piaf, Greta Garbo, czy Brigitte 
Bardot. Jaki był Antoine? Ekscentryczny, 
zdolny i rozrzutny. Artysta – wizjoner, au-
tor fryzury „na chłopczycę” i lakieru do 
włosów. Tworzył perfumy i kosmetyki, 
projektował torebki i kapelusze, kostiu-
my i peruki, kolekcjonował dzieła sztuki. 
Spotkanie było niecodzienną okazją, aby 
zobaczyć, poczuć, a nawet dotknąć ko-
smetyków tworzonych przez wielkiego 
kreatora mody i stylu, ponieważ autorka 
przywiozła do nas prawdziwe kosmetycz-
ne „skarby” z tamtego okresu. Na koniec, 
na uczestników czekały pyszne babeczki 
z kremem, nawiązujące swoim kształtem 
do fryzjerskich stylizacji.    

„Kinoteka 
dla niewidomych”

13 kwietnia biblioteka zainaugurowała 
nowy cykl pod nazwą „Kinoteka dla Nie-
widomych”. Odtąd w sali konferencyj-
nej MBP będą odbywały się projekcje z 
audiodeskrypcją -  techniką, ułatwiają-
cą osobom niewidomym i niedowidzą-
cym kontakt ze sztuką filmową. Audio-
deskrypcja jest wzbogaceniem obrazu  
w opisy słowne, dzięki którym uczestnicy 
seansu z dysfunkcjami wzroku stają się 
odbiorcami nie tylko dialogów aktorów, 
ale również wszelkich przekazów wizual-
nych. Podczas tego kwietniowego spo-
tkania wyświetlony został film „Nietykalni” 
w reżyserii Francuzów: Oliviera Nakache 
i Erica Toledano. Skrząca się humorem 
fabuła przedstawia historię, która zdarzyła 

się naprawdę. Sparaliżowany na skutek 
wypadku milioner, zatrudnia do pomocy 
i opieki młodego chłopaka z przedmie-
ścia. Zderzenie dwóch skrajnie różnych 
światów daje początek szeregowi niewia-
rygodnych przygód i przyjaźni. Gośćmi 
pierwszego seansu z serii „Kinoteka dla 
Niewidomych” były między innymi oso-
by związane z Kołem Polskiego Związku 
Niewidomych w Mińsku Mazowieckim. 
Dziękujemy wszystkim przybyłym za 
obecność i już teraz zapraszamy na ko-
lejne pokazy filmów z audiodeskrypcją. 
Szczegóły dotyczące przyszłych seansów 
„Kinoteka dla Niewidomych” już wkrótce 
na plakatach i stronie internetowej: www.
mbpmm.pl.

Fantastyczne dni 
w bibliotece

Mińska Gildia Fantastyki, już po raz czwar-
ty, zorganizowała w bibliotece prawdziwą 
duchową ucztę dla pasjonatów gier i ksią-
żek, w których świat wyobraźni wygrywa 
z rzeczywistością. Tegoroczną edycję 
wydarzenia, jakim jest „Fantastyczna Bi-
blioteka”, otworzyło spotkanie z Magda-
leną Kozak, znaną z nocarskiego cyklu  
o wampirze Vesperze, „Fioletu”, „Paskudy” 
oraz  „Łez diabła”. Pisarka jest lekarzem, 
żołnierzem w stopniu podporucznika. Na 
co dzień służy w 2. Grupie Poszukiwawcz 
o - Ratowniczej w Mińsku Mazowieckim. 
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Muzeum Ziemi Mińskiej
ul. Stefana Okrzei 16

05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 752 25 81, 500 186 482

e-mail: muzeum-minskmaz@wp.pl, 
www.muzeum-minskmaz.home.pl.

MZM, fot. z arch. MZM

Muzeum Ziemi Mińskiej
KULTURA

„Edukacyjne spotkanie młodzieży miejskich gimnazjów z historią... ciągle żywą”

 6 kwietnia br. w GM Nr 1 im. gen. Władysława Andersa i GM Nr 2 im. Jana Pawła II została otwarta wystawa pt. „Gruzy 
na szczycie - Z Kresów pod Monte Cassino” prezentująca losy Polaków zsyłanych do Związku Radzieckiego z Polskich Kresów 
Wschodnich oraz dzieje 2. Korpusu Polskiego. W obu gimnazjach wykład wprowadzający przeprowadziła Prezes Fundacji Kresy 
Historii Aneta Hoffman.
 Wystawa jest własnością w/w Fundacji, a organizatorem wystawy w Mińsku Mazowieckim, trwającej do końca kwietnia, 
jest Muzeum Ziemi Mińskiej. 

Dwukrotnie pełniła obowiązki w ramach 
Polskiego Kontyngentu Wojskowego  
w Afganistanie. Magdalena Kozak to 
postać pełna charyzmy, odważna i bez-
pośrednia. Publiczności opowiadała nie 
tylko o swojej twórczości literackiej, ale 
przede wszystkim o tym, jak wielką przy-
godą i pasją jest dla niej życie. Kiedy trafiła 
na ogłoszenie dowództwa operacyjnego 
o naborze lekarzy do misji w Afganista-
nie nie zastanawiała się ani chwili. Skoki 
spadochronowe, strzelectwo, sporty wal-

ki również nie są autorce obce. Spotkanie 
poprowadził wiceprezes Mińskiej Gildii 
Fantastyki - Karol Grygielewicz. 

Ten wyjątkowy wieczór był wspania-
łym wstępem do atrakcji, jakie czekały 
na fantastów następnego dnia. Sobota  
w bibliotece upłynęła na „planszówkach” 
i „karciankach”, nie zabrakło też pokazu 
figurkowych gier bitewnych i konkursów.  

Dzień Pamięci o Holokauście 
i przeciwdziałaniu zbrodniom 
przeciwko ludzkości

19 kwietnia w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej miały miejsce obchody Dnia Pamięci  
o Holokauście i zbrodniom przeciwko ludz-
kości. Wspólnie z mińskimi szkołami upa-
miętniliśmy tragiczne wydarzenia sprzed 
73 lat, kiedy w Getcie Warszawskim wy-
buchło powstanie. Wspominaliśmy tych, 
którzy stanęli do walki o ludzką godność 
i którzy są częścią naszej wspólnej historii. 

Miejska Biblioteka 
Publiczna wyróżniona za 
promocję czytelnictwa

Szanowni Czytelnicy! Miło nam poinfor-
mować, że Miejska Biblioteka Publiczna 
w Mińsku Mazowieckim czyli Państwa 
Biblioteka zdobyła Wyróżnienie w Kon-
kursie Mistrz Promocji Czytelnictwa 2015, 
organizowanym corocznie przez  Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich. Lista 
nagrodzonych na stronie Stowarzyszenia 
Bibliotekarzy Polskich. 

http://www.sbp.pl/konkurs/nagrodzeni-
?konkurs_id=15663

MBP, fot. z arch. biblioteki

Zapowiedzi:
•	 8	 –	 15	 maja	 „Tydzień	 Bibliotek”,		

w	 programie	 m.in.	 „Popołudnie	 re-
tro”,	 „Flash	 Mob”,	 „Imieninki	 Minki”,	
„Wieczór	piżamowy”,	a	także	teatrzyk	
i	ciekawe	spotkania	autorskie	

•	 18	maja,	godz.	18:30	„Akademia	No-
woczesnego	 Rodzica”,	 zapraszamy	
rodziców	dzieci	w	wieku	szkolnym	na	
spotkanie	z	Barbarą	Olszewską	–	na-
uczycielem,	job	-	coachem	współpra-
cującym	z	Centrum	Psychologicznym	
SENS	w	Mińsku	Mazowieckim	(zapisy	
w	 Oddziale	 dla	 Dzieci	 oraz	 mailowo	
na	adres	recepcja@cpsens.pl)

•	 20	 maja,	 o	 godz.	 18:30	 „Biblioteka	
Podróży”	–	spotkanie	z	Ewą	Wysoc-
ką,	 korespondentką	 Polskiego	 Radia	
-	Jedynki	i	Trójki	w	Hiszpanii	

•	 28	 maja,	 godz.	 21:00	 -	 Gala	 „Alei	
Gwiazd	 Literatury	 2016”.	 Tegorocz-
ną	Gwiazdę	odsłoni	Andrzej	Stasiuk,		
a	część	artystyczną	uroczystości	wy-
pełni	koncert	zespołu	„Kapela	ze	Wsi	
Warszawa”
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pularnością, którego poziom artystyczny  
z roku na rok rośnie. 
 Tegoroczne występy oceniało 
jury w składzie Patrycja Szczepanow-
ska, Maciej Czapski oraz Jakub Wons. 
Na scenie zaprezentowało się 12 grup 
teatralnych reprezentujących przedszko-
la, 9 zespołów ze szkół podstawowych  
i 7 w kategorii gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych. 
 Konkurs jest okazją nie tylko 
do zaprezentowania się na scenie, ale 
również wymiany doświadczeń i zdoby-

Owocowa energia
 Just Fruit to pięcioosobowy  
zespół, który powstał na początku 2015 
roku. Do tej pory zagrali kilkadziesiąt kon-
certów w klubach w Londynie i Brighton. 
Swoją muzykę określają jako połączenie 
gatunków blues, Rock’n’Roll i rock al-
ternatywny. Zespół wystąpił 8 kwietnia  
w MDK. 

Teatralne święto
 Zmagania o Pałacową Maskę 
to konkurs cieszący się niesłabnącą po-

cia cennych wskazówek warsztatowych. 
Jurorzy bowiem chętnie odpowiadali na 
pytania instruktorów teatralnych, można 
było z nimi omówić występy i  dowiedzieć 
się nad czym należy pracować. 
 9 kwietnia podczas uroczyste-
go finału konkursu przed licznie zgroma-
dzoną publicznością wręczono nagrody,  
a na scenie ponownie wystąpi-
li laureaci ze zwycięskimi spektaklami.  

Laureaci Zmagań o Pałacową Maskę
W kategorii przedszkola:

- brązowa PAŁACOWA MASKA - Przed-
szkole DO-RE-MI w Chrośli za przedsta-
wienie „Bajka o szczęściu” w wykonaniu 
zespołu Nutki MI,
- srebrna PAŁACOWA MASKA - Przed-
szkole Klub Malucha w Mińsku Mazowiec-
kim za przedstawienie „Śpiąca królewna” 
w wykonaniu zespołu Klub Malucha,
- złota PAŁACOWA MASKA - Przedszkole 
Miejskie nr 1 w Mińsku Mazowieckim za 
przedstawienie „Porwanie królewny Nutki” 
w wykonaniu zespołu Roześmiane Pięcio-
latki.
W kategorii szkół podstawowych: 
- brązowa PAŁACOWA MASKA - zespół 
Nelki ze Szkoły Podstawowej w Siennicy 
za spektakl „Czarownica Higienica”
- srebrna PAŁACOWA MASKA i kwalifikacja  
do udziału w przeglądzie SREBRNA MA-
SKA w Siedlcach - zespół „W biegu” ze 
Szkoły Podstawowej i Gminnego Ośrodka
Kultury w Dobrem za przedstawienie „Ko-
ronki i kordonki”
- złota PAŁACOWA MASKA i kwalifikacja 
do udziału w przeglądzie SREBRNA MA-
SKA w Siedlcach - Teatr Muzyczny Scena 
z Centrum Artystycznego Scena w Sule-
jówku za przedstawienie „Kopciuszek”
W kategorii gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych:
- brązowa PAŁACOWA MASKA – zespół 
Bakcyl z ZSE w Mińsku Mazowieckim za 
przedstawienie „Oświadczyny”
- srebrna PAŁACOWA MASKA i kwalifi-
kacja do udziału w przeglądzie SREBRNA 
MASKA w Siedlcach – grupa „Obok siebie” 
z Zespołu Szkół w Ignacowie za przedsta-
wienie „Baśń o ptaku”
- złota PAŁACOWA MASKA i kwalifikacja 
do udziału w przeglądzie SREBRNA MA-
SKA w Siedlcach – zespół Stacja Powi-
śle z GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku Mazowieckim za przedstawienie 
„Jeleń”

Z IMPREZ MDK
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Europa w stronę Izraela
 Z cyklu Kierunek Izrael w MDK 
15 kwietnia przypomnieliśmy wybitny film 
Agnieszki Holland „Europa, Europa”. Pro-
jekcji towarzyszyło spotkanie z twórcami 
filmu – z Marcinem Latałło rozmawiała 
Ajka Tarasowa, a o mińskich akcentach  
w filmie opowiadał Mariusz Dzienio. 

Małe Zbrodnie Małżeńskie
Kiedy widzicie kobietę i mężczyznę  
w urzędzie stanu cywilnego, zastanów-
cie się, które z nich stanie się mordercą 
– ostrzega Éric-Emmanuel Schmitt, autor 
sztuki „Małe zbrodnie małżeńskie”, którą 
można było zobaczyć 14 kwietnia w MDK. 
Spektakl to jeden dzień  z życia Lisy i Gel-
lesa, małżeństwa z piętnastoletnim sta-

żem. On, dotknięty amnezją po wypadku, 
nic nie pamięta. Ona stara się odtworzyć 
jego życie. Gelles jednak nie przyznaje 
się, że amnezja cofnęła się i, jak żona, 
stara się ugrać swoje na udawanej utra-
cie pamięci. Oboje więc kłamią. Grają, by 
odrodzić własne małżeństwo po latach.  
W role małżonków wcielili się Emilia Ko-
marnicka i Redbad Klijnstra. Bilety na 
spektakl wyprzedały się na pniu, a pu-
bliczność obejrzała emocjonującą historię 
o miłości i jej granicach, ze zbrodnią w tle.

Tęczowe Nutki 
 Przegląd Piosenki Przedszkolnej 
Tęczowe Nutki jest skierowany do dzieci  
z przedszkoli miejskich i gminnych i od wie-
lu lat cieszy się ogromną popularnością.
 Nie inaczej było 20 kwietnia.  
W konkursie udział wzięło 16 przedszkoli, 
a na scenie wystąpiło 182 dzieci. Oceniało 
je jury w składzie Tatiana Żarek – pianist-
ka, pedagog Miejskiej Szkoły Artystycznej  
w Mińsku Mazowieckim, Mariusz Wawrzyń-
czyk – wokalista, laureat konkursu Debiuty 
ze Skaldami podczas 52. Festiwalu Piosen-
ki Polskiej w Opolu, uczestnik programów 
„Szansa na sukces”, „Bitwa na głosy”, 
„Must be the music” oraz Marcin Błądziń-
ski – wokalista, laureat program „Szansa na 
sukces”, instruktor wokalu MDK. 

Spośród 24 występów miejscami wyróż-
niono:
I miejsce - Hanna Sobczyk - Przedszkole 
Miejskie nr 1
II miejsce - Maksymilian Abramowski - 
Przedszkole Miejskie nr 4
III miejsce - Lena Jakubowska - Przedszko-
le Niepubliczne Klub Malucha
Wyróżnienie otrzymała Małgorzata Kose-
ska z Przedszkola Niepublicznego Funny 
Kids. 

Co w brzuchu piszczy, czyli... 
Ratunku dzidziuś!
 Pod takim tytułem dzieci wraz 
z rodzicami mogły 10 kwietnia w MDK 
zobaczyć spektakl o perypetiach związa-
nych z pojawieniem się w domu rodzeń-
stwa.
 Ten familijny spektakl w za-
bawny sposób pokazał ważne problemy  
akceptacji i tolerancji. Był złośliwy ko-
cur i myszka, która uratowała Kubusia  
z opresji, kominiarz i pomocnik kominiarza. 
I był dzidziuś, który sprawił, że rodzice nie 
mogli nadążyć z wymianą pieluch, a star-
szy brat - czuł się samotny i opuszczony.  
Było mądrze, śmiesznie i z morałem.

Malarz Nikifor
 Jest jedną z najbardziej fascynu-
jących postaci na scenie sztuki europej-
skiej XX wieku. Jego dzieciństwo upłynęło 
w skrajnej nędzy, a pod koniec życia do-
stąpił zaszczytu wystawiania swoich ob-
razów w prestiżowych galeriach na całym 
świecie.
 Do 12 maja w galerii MDK moż-
na oglądać obrazy Nikifora pochodzące  
z kolekcji Wojciecha Kicińskiego. 
 Malował powoli, z namysłem, 
starannie, co chwila podnosząc gło-
wę, czyli odsuwając od oczu akwarelę 
i porównując to, co namalował z tym,  
co miał przed oczami. Ale zarówno wtedy, 
gdy malował portrety krynickich willi, jak 
wtedy, gdy malował nieistniejących świę-
tych, jak i wtedy wreszcie, gdy budował 
na papierze swoje fantastyczne miasta, 
miał to wszystko dokładnie w oczach  
i wiedział dokładnie, co ma namalować. 
 Miał niewątpliwy talent, który 
pozwalał mu na bardzo skromne utrzy-
manie, jako że jego akwarelki, które za 
grosze sprzedawał na krynickim deptaku 
wabiły turystów urokliwą prostotą i świe-
żością spojrzenia. 
 Nikifora zestawiano chętnie z ta-
kimi znanymi twórcami jak Utrillo i Celnik 
Rousseau wskazując na podobną wrażli-
wość kolorystyczną oraz prostotę w od-
biorze i przedstawianiu świata. W pracach 
tych artystów – jak Nikifora – wszystko 
jest jednocześnie prawdziwe i fanta-
styczne. Realne i wymyślone. I to właśnie  
w sztuce – każdej sztuce – najbardziej 
cenimy. (Anna Żakiewicz, ze wstępu do 
folderu wystawy Nikifor – malarz)

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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RELACJE Z MOSIR 
Warcaby 100-polowe

Wielki sukces naszych zawodników  
na Mistrzostwach Europy w Taekwon-Do
W dniach 27 kwietnia - 1 maja br.,  
w Tampere w Finlandii, odbyły się XXXI 
Mistrzostwa Europy Seniorów i XXII Mi-
strzostwa Europy Juniorów w Taekwon-
Do ITF. W zawodach wzięło udział 495 
zawodników z 27 krajów - w tym repre-
zentacja narodowa Polski.

Wyjazd naszych kadrowiczów na mistrzo-
stwa poprzedziło Zgrupowanie Repre-
zentacji Polski Kobiet i Mężczyzn, któ-
re odbyło się w dniach 18 - 25 kwietnia  
w Centralnym Ośrodku Przygotowań 
Olimpij-skich w Spale.

Reprezentacja Polski potwierdziła swoją 
dominującą pozycję w Europie, przywo-
żąc z mistrzostw 56 medali - 21 złotych,  
18 srebrnych i 17 brązowych.

Polacy zajęli pierwsze miejsce w gene-
ralnej klasyfikacji medalowej mistrzostw 
- wyprzedzając reprezentacje Rumunii  
i Norwegii.

Wśród kadrowiczów reprezentujących 
nasz kraj na mistrzostwach znalazło się 
pięcioro mińszczan, zawodników Miń-

skiego Klubu Sportowego TAEKWON-
DO: Mateusz Zgódka I DAN, Julia Kawka 
I DAN, Michalina Mikulska I DAN, Nata-
lia Piórkowska I DAN i Marta Krajewska 
I DAN.

Mińszczanie spisali się znakomicie, zdo-
bywając 7 medali Mistrzostw Europy.

Michalina Mikulska i Natalia Piórkowska 
zdobyły w parze Mistrzostwo Europy w 
konkurencji walk aranżowanych juniorów 
pokonując w drodze po złoto reprezenta-
cje Węgier, Norwegii i w finale Rosji.

Mateusz Zgódka wraz z kolegami z druży-
ny został Mistrzem Europy w konkurencji 
drużynowych testów siły juniorów, poko-
nując w finale drużyny Finlandii i Niemiec. 

Marta Krajewska zdobyła brązowy me-
dal w walkach kobiet w kategorii juniorek  
do 45kg. 

Michalina Mikulska wywalczyła indywi-
dualnie brązowy medal w walkach kobiet  
w kategorii juniorek do 60kg oraz srebrny 
medal w konkurencji walk drużynowych 

juniorek i brązowy medal w drużynowym 
konkursie testów siły juniorek.

Natalia Piórkowska zdobyła srebrny 
medal w drużynowych technikach spe-
cjalnych juniorek. Drużyna juniorów re-
prezentacji Polski, w której wystąpił Ma-
teusz Zgódka, została najlepszą drużyną  
Mistrzostw Europy 2016 w swojej katego-
rii wiekowej.

Poza wymienionymi klubowiczami w mi-
strzostwach wystąpiła także Julia Kawka, 
dla której był to debiut w Reprezentacji 
Polski. Julia spisała się bardzo dobrze, 
zajmując miejsce tuż za podium w kon-
kurencji walki kobiet w kategorii juniorek  
do 55kg – po dwóch wygranych pojedyn-
kach z reprezentantkami Irlandii i Szwaj-
carii przegrała walkę o wejście do strefy 
medalowej z reprezentantką Rumunii, 
zbierając bardzo dobre recenzje za swoje 
występy oraz zyskując cenne doświad-
czenie.

Gratulujemy naszym zawodnikom wystę-
pu na Mistrzostwach Europy i życzymy 
kolejnych powołań do reprezentacji!

Igor Koczyrkiewicz, fot. z arch. MKS

7 kwietnia 2016 sali MOSiR przy  
ul. Sportowej 1 w Mińsku Mazowiec-
kim odbyły się Mistrzostwa Mińska 
Mazowieckiego Szkół Podstawowych 
w warcaby 100-polowe, których orga-
nizatorami byli Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz MKS Mazovia. W tego-
rocznej rywalizacji wzięły udział cztery 
szkoły z terenu miasta spośród których 
najlepszą, kolejny rok z rzędu, okazała 
się Szkoła Podstawowa nr 5 im. J. Wy-
bickiego, zaraz przed Szkoła Podsta-
wową nr 1 im. M. Kopernika (ZSM nr 1), 
Szkołą Podstawową nr 2 im. Dąbrówki 
oraz Publiczną Salezjańską Szkołą Pod-
stawową im. Św. D. Savio. 

Każda reprezentacja składała się z 24 
osób (12 dziewczynek i 12 chłopców): 
2 dziewczynki i 2 chłopców kolejno z kla-
sy I, II, III, IV, V, VI. Na rywalizację druży-
nową składały się wyniki indywidualne:
klasy I:
dziewczęta:
1. Kamila Rybak SP V
2. Maja Wasilewska SP I
3. Julia Bartnik SP V
chłopcy:
1. Patryk Rudnicki SP V
2. Maksymilian Brodacki SP I
3. Krzysztof Czyżkowski SP I
klasy II:
dziewczęta:
1. Klaudia Wańko SP I
2. Natalia Pawluk SP I
3. Wiktoria Szubińska SP V
chłopcy:
1. Maksymilian Stolarczyk SP V
2. Michał Litwiński SP II
3. Bartłomiej Fałek SP I
klasy III:
dziewczęta:
1. Weronika Bartnicka SP V
2. Maja Karwowska SP V
3. Maria Mrzygłód SP V
chłopcy:
1. Mateusz Pióro SP I
2. Jan Krupa SP V
3. Wiktor Bartnicki SP V
klasy IV:
dziewczęta:
1. Angelika Santorek SP V

2. Karolina Kwiatkowska SP V
3. Wiktoria Pudłowska SP I
chłopcy:
1. Łukasz Jędrasik SP V
2. Kamil Kwiatkowski SP V
3. Damian Suproniuk SP I
klasy V:
dziewczęta:
1. Magdalena Padzik SP V
2. Julia Wasilewska SP I
3. Milena Wytrykowska SP V

chłopcy:
1. Jakub Santorek SP V
2. Igor Bezłada SP V
3. Emilian Piszczek SP Salezjanie
klasy VI:
dziewczęta:
1. Gabriela Ostolska SP V
2. Sandra Pydyńska SP II
3. Amelia Karwat SP I
chłopcy:
1. Michał Pióro SP I
2. Piotr Okoła SP I
3. Dominik Gąsior SP V

Podczas uroczystej ceremonii dekora-
cji wszystkie szkoły otrzymały puchary, 
natomiast każdy zawodnik w ramach  
rywalizacji drużynowej medal za udział. 
W klasyfikacji indywidualnej najlepsi za-
wodnicy z każdej z klas, zarówno dziew-
częta jak i chłopcy, zostali obdarowani  
z rąk dyrektora MOSiR Roberta Smu-
gi oraz Sędziego Głównego Łukasza  
Kosobudzkiego nagrodami rzeczowymi  
w postaci talonów do sklepu sportowego. 
Miłym akcentem Mistrzostw był również 
słodki poczęstunek w postaci bułeczek  
i soczków. MOSiR pragnie złożyć ser-
deczne podziękowania Łukaszowi Ko-
sobudzkiemu za wsparcie organizacyjne 
imprezy z ramienia MKS Mazovia.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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23 kwietnia br. odbyły się 42. Otwarte 
Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego 
w Tenisie Stołowym, które uświetniły 
jubileusze 40-lecie istnienia Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji oraz 
90-lecie utworzenia Miejskiego Klubu 
Sportowego Mazovia. Impreza pięknie 
wkomponowała się w jubileusz 495-le-
cia nadania praw miejskich naszemu 
miastu.

Do Mistrzostw zgłosiło się około osiem-
dziesięciu zawodników rywalizujących  
w sześciu kategoriach wiekowych:  szko-
ły podstawowe, gimnazjalne, ponadgim-
nazjalne, amator do 45 lat, amator po-
wyżej 45 lat oraz najbardziej prestiżowa 
kategoria MASTERS zrzeszająca najlep-
szych zawodników posiadających licen-
cję uprawniającą do rozgrywek ligowych 
tenisa stołowego.

Na  uroczystość otwarcia przybyło wie-
lu gości, których przywitał Dyrektor De-
partamentu Edukacji Publicznej i Sportu  
w Urzędzie Marszałkowskim, na co dzień 
działacz sportowy i promotor tej rakiet-
kowej dyscypliny Mirosław Krusiewicz. 
Głos zabrali między innymi Poseł Cze-
sław Mroczek, Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcin Jakubowski, Prezes 
MKS Mazovia Andrzej Kuć, Dyrektor 
Banku Spółdzielczego w Mińsku Ma-
zowieckim ( BS to sponsor strategiczny 
drugoligowej drużyny tenisa stołowego) 
Jacek Lipiec oraz byli działacze sporto-
wi, znakomici zawodnicy, trenerzy i sym-

patycy celuloidowej piłeczki. Ceremonii 
otwarcia dokonała była zasłużona za-
wodniczka Mazovii  w tenisie stołowym 
Maria Sałyga (Naliwajko) - gość honoro-
wy imprezy. 

W bogatym programie Mistrzostw nie za-
brakło prelekcji na temat  historii tenisa 
stołowego w naszym mieście, wręczenia 
odznaczeń zasłużonych dla PZTS oraz 
jubileuszowych odznak MKS Mazovia. 
Odznaki z rąk Sekretarza Generalnego 
PZTS Marka Przybyłowicza otrzymali:
• brązową - za propagowanie teni-
sa stołowego w mieście Mińsk Mazo-
wiecki oraz plan utworzenia systemu 
szkolenia dzieci i młodzieży w oparciu  
o nowoczesną bazę sportową Marcin Ja-
kubowski oraz Robert Smuga
• srebrną - zawodnicy MKS Mazovia 
Aneta Janisiewicz, Katarzyna Pomierna 
oraz Tomasz Okurowski
• złotą - zawodnicy Marek Kudelski oraz 
Mirosław Bembnowicz, były zawodnik 
MKS Mazovia Zbigniew Prokurat oraz 
Mirosław Buczek redaktor ds. sporto-
wych z Tygodnika Siedleckiego.

Zawodnicy i kibice mieli również niepo-
wtarzalną szansę obserwować poka-
zowy trening Indywidualnego Mistrza 
Polski w tenisie stołowym, zawodnika 
Bogorii Grodzisk Mazowiecki Danie-
la Góraka który, przyjechał na imprezę  
w asyście Prezesa Polskiej Superligi Te-
nisa Stołowego Dariusza Szumachera. 
Każdy uczestnik mógł potrenować chwi-

lę z Mistrzem oraz robić sobie pamiątko-
we zdjęcie, które z pewnością okaże się 
milą pamiątką.

Zanim do stołów podeszli zawodnicy  
z kategorii seniorskich odbyła się uroczy-
sta dekoracja zwycięzców w kategoriach 
młodzieżowych oraz najlepszej ósemki 
Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Te-
nisie Stołowym. Turnieje z cyklu Grand 
Prix w sezonie 2015/2016 odbywały 
się w dniach 28 listopada i 12 grudnia  
2015 r. oraz 30 stycznia, 27 lutego i 26 
marca 2016 r. Trzy pierwsze odbywały 
się w murach Szkoły Podstawowej nr 5, 
zaś dwa ostatnie w Gimnazjum Miejskim  
nr 2, które będzie od tej pory areną zma-
gań tenisistów zorganizowanych w przy-
szłości imprez.

Do kategorii seniorskich zgłosiło się  
47 osób w tym dwie kobiety. Po 2 go-
dzinnych zmaganiach w kategorii amator 
do 45 lat zwyciężył Wiesław Wiśniewski, 
który w finale pokonał Pawła Parzyszka. 
Najlepszym Amatorem po 45 roku życia 
został Zbigniew Prokurat,  zaś najlep-
szym Mastersem został zawodnik MKS 
BPS Mazovia Mińsk Mazowiecki  Jacek 
Szachnowski. Warto dodać, że 2. miej-
sce zajął Dariusz Budzich, a 3. Marek 
Kudelski – obaj to również reprezenta-
cja 2-ligowej Mazovii Mińsk Mazowiecki. 
Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni 
pamiątkowymi medalami oraz nagroda-
mi rzeczowymi.

Otwarte Mistrzostwa 
w Tenisie Stołowym

Wyniki:
Szkoły Podstawowe - Chłopcy
1. Michał Wiśniewski 2. Kacper Kuśmier-
czyk 3. Mikołaj Jurek.
W kategorii dziewcząt zgłosiły się  
2 uczestniczki, które rozegrały turniej ra-
zem z chłopcami, ale również, za swój 
wysiłek i trud, zostały uhonorowane na-
grodami. Były to Marta Malinowska oraz 
Agata Kwiatkowska.

Gimnazja – Chłopcy
1. Maciej Adamiak 2. Mateusz Sopiński  
3. Kamila Wiśniewska.
W  kategorii dziewcząt również zgłosiły 
się tylko 2 uczestniczki, które podobnie 
jak w młodszej kategorii otrzymały na-
grody - Kamila Wiśniewska oraz Izabela 
Czwarnóg.
Szkoły ponadgimnazjalne – Chłopcy 
1. Kamil Zakrzewski 2. Mateusz Mucha  

3. Paweł Bątruk
Amatorzy do 45 lat
1. Wiesław Wiśniewski 2. Paweł Parzy-
szek 3. Artur Kietliński.
Amatorzy powyżej 45 lat
1. Zbigniew Prokurat 2. Artur Kasprzak  
3. Stanisław Trzpioła.
Masters
1. Jacek Szachnowski 2. Dariusz Bu-
dzich 3. Marek Kudelski.
W tej kategorii wystąpiły 2 kobiety, które 
kolejno zajęły 7 miejsce Aneta Janisie-
wicz oraz 9 miejsce Katarzyna Pomierna.

Najlepsza ósemka Grand Prix Mińska 
Mazowieckiego w Tenisie Stołowym
1.Artur Kasprzak
2.Bartosz Jaworski
3.Aneta Janisiewicz
4.Zbigniew Odalski
5.Janusz Konstanty
6.Przemysław Jurek
7.Krzysztof Kulik
8.Paweł Parzyszek

MOSiR Mińsk Mazowiecki oraz MKS Ma-
zovia składają serdeczne podziękowania 
dla Dyrektora Gimnazjum nr 2 im. Jana 
Pawła II Grzegorza Wyszogrodzkiego.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

17 kwietnia br. w Aquaparku Miejskim 
przy ul. Wyszyńskiego 56 w Mińsku Ma-
zowieckim odbyła się 2 runda VI Grand 
Prix Mińska Mazowieckiego w Pływaniu. 

W niedzielnej edycji wzięły udział kluby  
z całego regionu, tj. UKS Piątka Ostro-
łęka, PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka, 
KS Barakuda Mińsk Mazowiecki, Śród-
miejski UKS Polna Warszawa, Ratow-
nictwo Wodne Rzeczpospolitej, MKS 
Juvenia, UKS Szesnastka, UKS G-8 Bie-
lany, UKS Wawer, Klus Sportowy NEP-
TUN, Squatina Ostrołęka, UKS Ósemka 
Siedlce, Sinnet Club Warszawa, Victoria 
Jozefów, UKS Wilanowia Warszawa, Le-
gia Warszawa, Mazowsze Miętne, UKS 
Jagiellonka Warszawa, Klub Sportowy 
Płetwal Szczytno, UŚKS Ostrołęka, UKS 
Wilanów Warszawa oraz zawodnicy nie-
zrzeszeni.
Reprezentanci ww. klubów rywalizowali 
wg następującego harmonogramu:
• kategoria 1 (2007-2008): 25m stylem 
grzbietowym, 50m stylem dowolnym,
• kategoria 2 (2005-2006): 50m stylem 
klasycznym, 100m stylem zmiennym,
• kategoria 3 (2003-2004): 50m stylem 
motylkowym, 100m stylem grzbietowym,
• kategoria 4 (2000-2002): 100m stylem 
klasycznym, 400m stylem dowolnym,

Po wyczerpującej rywalizacji dopingowa-
nej przez licznych kibiców trzy najlepsze 
trójki w każdej kategorii i na każdym dy-
stansie otrzymały medale oraz dyplomy, 
zaś najlepsze szóstki dyplomy. 

Kolejna, ostatnia runda tegorocznych 
zmagań odbędzie się już 12 czerwca 
2016 r. Podczas spotkania nagrodzimy 

pucharami, dyplomami oraz nagrodami 
rzeczowymi w klasyfikacji generalnej za-
wodów najwszechstronniejszych pływa-
ków, którzy zajęli miejsca 1-6.

Zapraszamy do zapoznania się z wynika-
mi na www.mosir.org.pl 

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Druga runda VI Grand Prix 
Mińska Mazowieckiego w Pływaniu
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PIŁKARSKIE POTYCZKI MAZOVII

Mazovia Mińsk Mazowiecki - Pogoń Grodzisk Ma-
zowiecki 1 : 0 (1:0)
Bramka: 43’ Jewhen Romanov (rzut karny po faulu 
na Rafale Słowiku).
Mazovia: Karol Budzikur - Jewhen Romanow, Alan 

Grabek, Jarosław 
Krajewski, Damian 
Guzek (63, Marcin 
Kowalczyk) - Daniel 
Smuga, Alan Gańko, 
Łukasz Puciłowski, 
Piotr Sobótka, Mate-
usz Janusiewicz - Ra-
fał Słowik (78, Dawid 
Matak).

 Obaj trenerzy 
przyznali na pome-
czowej konferencji, 
że dzisiejszy mecz 
potraktowali jako 
poligon doświad-
czalny. W zespole 
Pogoni zobaczyli-
śmy grupę piłkarzy  

z aspiracjami na pierwszy skład, a w Mazovii do-
syć eksperymentalne ustawienie bez Hermana 
i Abelskiego. Co z tego wyszło? Bardzo cieka-
we dla oka zawody, zakończone zwycięstwem  
i awansem do następnej rundy Mazovii.

 Z zespołem z Grodziska Maz. grali-
śmy niedawno w zimowych przygotowaniach 
do rundy wiosennej. Wtedy również wyszliśmy 
obronną ręką i wygraliśmy jedną bramką. Dzi-
siejsze zawody miały zdecydowanie większą 
rangę i mecz był bardziej zacięty. Przewaga 
Mazovii była jednak niepodważalna, nie tylko 
w posiadaniu piłki, ale praktycznie w każdym 
elemencie piłkarskiego rzemiosła. Stworzyliśmy 
dużo więcej sytuacji bramkowych i przez cały 
mecz kontrolowaliśmy grę. Pogoń miała dwie 
znakomite sytuację na strzelenie bramki, ale 
świetnie w bramce zachował się Karol Budzi-
kur. Ze strony Mazovii  były również dwie wy-
śmienite okazje, których na bramkę nie udało 
się zamienić Rafałowi Słowikowi. Sytuacji pod-
bramkowych i akcji ofensywnych Mazovia miała 
znacznie więcej i gdyby płyta boiska była w lep-
szej kondycji zapewne sypnęło by bramkami. 
Poważnej kontuzji skręcenia stawu skokowego 
doznał Damian Guzek. Mamy nadzieję, że nasz 
pomocnik szybko wróci na boisko.
 

Bartek Mazanka, fot. Agata Kolasińska

MAZOVIA Mińsk Maz - MKS Przasnysz 1:3 (0:1)
Bramki: 40’ Przasnysz, 68’ Słowik, 87’ Przasnysz, 
90+5 Przasnysz
Skład Mazovia: Budzikur - Grabek, Krajewski, Her-
man, Romanov (6’ Matak) - Gańko, Puciłowski, 
Sobótka (89’ Radomski), Janusiewicz (46’ Kowal-
czyk) - Słowik, Smuga. Na ławce ponadto: Szelą-
gowski, Popławski.

Z dużej chmury mały deszcz. Tak w skrócie moż-
na opisać rywalizację dwóch liderów. MKS Prza-
snysz przewodzi w stawce IV ligi po 24 kolejkach, 
a Mazovia Mińsk Maz. jest jak na razie najlepszą 
drużyną wiosny. Zamiast podbramkowych akcji, 
szybkich rajdów, obejrzeliśmy kopaninę, mnó-
stwo fauli i niedokładnych zagrań. Do 87. minuty 
był remis 1:1, jednak Mazovia przegrała ten mecz 
1:3, doznając pierwszej porażki na wiosnę.

Jak na złość, nasze własne boisko zamiast być 
naszym sprzymierzeńcem do gry kombinacyj-
nej, okazało się naszym największym wrogiem  
i niewątpliwie przyczyniło się, nie tyle do porażki, 
co na pewno do brzydkiego widowiska. Na do-
miar złego już w 4. minucie faulowany od tyłu na 
kostkę został Żenia Romanov. Ukrainiec został 
odwieziony do szpitala, a w jego miejsce wszedł 
Dawid Matak i musiał grać na prawej obronie.  
W 11. minucie po złej komunikacji miedzy Gańko 
a Krajewskim sprokurowaliśmy groźną akcję dla 
gości zakończoną celnym strzałem. W 18. mi-
nucie znowu przypadkowa akcja dla Przasnysza  
i Karol Budzikur obronił groźny strzał napastni-
ka. Przasnysz szukał prostych rozwiązań - długa 
piłka na szybkiego napastnika. Dobrze zorgani-
zowana obrona i wygrywane górne piłki urucha-
miały akcje ofensywne przasnyszan. Oglądaliśmy 
niestety bardzo dużo przypadku, wręcz chaosu, 
gdyż piłka była najczęściej stykowa, źle przyjęta, 
niedokładnie zagrana. Na bardzo nierównym bo-
isku piłkarzom przytrafiały się wszystkie możliwe 
błędy. Mecz nie mógł się podobać zgromadzonej 
200-osobowej widowni. Najczęściej było słychać 
z trybun tylko jęk zawodu. Długimi okresami nie 
było akcji podbramkowych. Rwana gra i faule po 
których były dłuższe przerwy powodowały, że  
z boiska wiało nudą. W 40. minucie Przasnysz 
przeprowadził akcję bramkową. Po szybkim wyj-
ściu z własnego pola karnego i wygranej górnej 

piłce na czystej pozycji znalazł się Michał Pragacz. 
Dokładnym strzałem od słupka zdobył pierwszą 
bramkę w tym meczu. Na minutę przed końcem 
pierwszej połowy po kolejnej stykowej kopaninie 
piłka trafiła na wolne pole, uruchamiając napastni-
ka gości. Tylko dzięki świetnej interwencji Karola 
Budzikura nie straciliśmy drugiego gola.

W szatni musiało być gorąco, bo Maza przyci-
snęła rywali w pierwszych minutach drugiej czę-
ści meczu. Skomasowana obrona Przasnysza 
dobrze radziła sobie w grze destrukcyjnej wybi-
jając piłki głową, lub blokując umiejętnie strzały. 
Po kilku minutach znowu wróciło wszystko do 
normy, czyli do rwanej gry i długich przerw po 
faulach. Oglądaliśmy co prawda mecz walki, ale 
przy tak dużej ilości błędów widowisko traciło na 
atrakcyjności. Długie górne zagrania, niedokładne 
przyjęcia, skacząca piłka, to obraz dzisiejszych 
zawodów. Po kolejnej serii stykowych piłek prze-
kopanych przypadkowo na korzyść gości prza-
snyszanie znowu wyszli z groźną akcją. Wreszcie 
w 68. minucie po strzale Łukasza Puciłowskiego z 
rzutu wolnego bramkarz wypluł piłkę przed siebie, 
a Marcin Kowalczyk dopadł ją i zagrał na czystą 
pozycję do Słowika, który dostawił nogę i piłka 
wpadła do pustej bramki. Gospodarze pobudzeni 
bramką prowadzili grę i zagrażali bramce Szy-
mańskiego. W dwóch kolejnych sytuacjach pod-
bramkowych zabrakło milimetrów, aby dograć 
lub skończyć akcję 
strzałem. Niemrawy 
mecz trochę nabrał 
rumieńców, wynik 1:1 
nie zadowalał żad-
nej ze stron. Z musu 
grający na prawej 
obronie Dawid Matak 
miał wiele problemów 
z powstrzymaniem 
szybkiego i dobrze 
dryblującego Smo-
lińskiego, który co i 
raz wrzucał piłki w 
pole karne Mazovii.. 
W 87 minucie jed-
na z takich wrzutek 
znalazła odbiorcę  
i nie pilnowany za-

wodnik Przasnysza zamknął akcję celnym strza-
łem. Goście znowu wyszli na prowadzenie. Mazo-
via postawiła wszystko na jedną kartę i przeniosła 
całe siły do przodu. Czasu było tak niewiele, że aby 
myśleć jeszcze o zdobyczy punktowej mińszcza-
nie musieli zaryzykować wszystko. Przasnysz w 
doliczonym czasie gry przeprowadził dwie zmiany  
i opóźniał grę do granic możliwości. W 96 minucie 
przy biernej postawie Mazovii goście wyprowa-
dzili jeszcze akcję trzy na jednego i dobili Mazovię 
już po doliczonym czasie gry. Sędzia od razu po 
tej bramce zakończył mecz.

Na wyróżnienie w dzisiejszym meczu na pewno 
zasłużył Karol Budzikur, który kilka razy wybronił 
bardzo groźne sytuacje. Do warunków panujących 
na boisku najlepiej przystosowali się czterej prza-
snyszanie: Krzysztof Butryn, kapitan i środkowy 
obrońca, który skutecznie wybijał wszystkie gór-
ne piłki i dyrygował całym zespołem. Z numerem  
10-tym Maciej Smoliński, który bardzo dobrze 
utrzymywał się przy piłce na lewej flance i szyb-
cy Piotr Piasecki i Michał Pragacz z przodu. Ma-
zovia po tym meczu stanęła przed problemem 
kadrowym. Kontuzjowani są czołowi zawodnicy,  
a sezon dopiero się rozkręca. Sztab szkoleniowy 
z trenerem Robertem Gójskim na czele, będzie 
musiał mocno eksperymentować ze składem, aby 
utrzymać rozpędzoną Mazovię na torach. 

Bartek Mazanka, fot. Agata Kolasińska

IX Otwarte Mistrzostwa w Szachach Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Miń-
sku Mazowieckim oraz III Otwarte Mistrzo-
stwa Mińska Mazowieckiego Przedszkolaków  
w Szachach, odbyły się pod honorowym patro-
natem Burmistrza Miasta Mińska Mazowieckiego 
Marcina Jakubowskiego 16 kwietnia 2016r. 

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 
Mazowieckim gościła uczniów szkół podstawowych  
i ponadpodstawowych z województwa mazowiec-
kiego i lubelskiego na IX Otwartych Mistrzostwach  
w Szachach Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrów-
ki w Mińsku Mazowieckim. Sędzią głównym mi-
strzostw był sędzia klasy państwowej Andrzej Kose-
ski. W szranki turniejowe stanęło 107 zawodników. 
Rozegrane zostały trzy turnieje systemem szwajcar-
skim, tempem P’15 na dystansie 7 rund z podziałem 
na poszczególne typy szkół:
- Turniej A – szkoły ponadpodstawowe
- Turniej B – szkoły podstawowe kl. IV-VI
- Turniej C – szkoły podstawowe kl. I-III

W grupie A z kompletem punktów zwycięstwo 
odniósł Damian Koseski zawodnicy (Liceum Pol-
skiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim), 
II miejsce wywalczył Przemysław Laszczak (Gim-
nazjum 119 im. marszałka Józefa Piłsudskiego 
Warszawa-Wesoła), a III miejsce Jakub Dróżdż 
(Gimnazjum PMS w Mińsk Mazowieckim). 
W kategorii dziewcząt szkół ponadgimna-
zjalnych I miejsce zdobyła Kamila Kose-
ska (Liceum PMS w Mińsku Mazowieckim).  
W kategorii chłopców szkół ponadgimnazjalnych  
I miejsce: Damian Koseski, II miejsce Jakub Woło-
siewicz, III miejsce Olaf Kamiński (wszyscy zawodni-
cy Liceum PMS w Mińsku Mazowieckim). W katego-
rii dziewcząt szkół gimnazjalnych I miejsce zdobyła 
Pola Parol (Gimnazjum PMS w Mińsku Mazowiec-
kim), II miejsce Marianna Majewska, III miejsce An-
tonina Adamyan-Lis (obie Gimnazjum Gminy Liw). 
W kategorii chłopców szkół gimnazjalnych  
I miejsce: Przemysław Laszczak (Gimnazjum 119 im. 
marszałka Józefa Piłsudskiego Warszawa-Wesoła), 
II miejsce Jakub Dróżdż (Gimnazjum PMS w Mińsku 
Mazowieckim), III miejsce Piotr Kodym (Gimnazjum 
Gminy Liw).

W grupie B zwycięstwo odniósł Jakub  
Żurawicki (SP Węgrów), II miejsce zajęła Maria Za-
borowska, III miejsce Maciej Zaborowski (oboje 
SP Wiciejów). W kategorii chłopców I miejsce wy-
walczył Jakub Żurawicki (SP Węgrów), II miejsce 
Maciej Zaborowski (SP Wiciejów), III miejsce Kac-
per Królak (SP Jakubów). W kategorii dziewcząt  

I miejsce zdobyła Maria Zaborowska (SP Wicie-
jów), II miejsce Katarzyna Kodym (Samorządowa 
SP w Ruchnie Gmina Liw), III miejsce Weronika Li-
sowska (Salezjańska Szkoła Podstawowa w Mińsk 
Mazowieckim). Klasyfikację najlepszy zawodnik 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 
Maz. wygrał Michał Jedynak, II miejsce Aleksander 
Pisarczyk, III miejsce Maciej Królik. Najlepszą za-
wodniczką Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki  
w Mińsku Maz. została Rozalia Różycka.

W grupie C zwycięstwo odniósł w kate-
gorii chłopcówł Jerzy Rzeńca (SP Między-
rzecz Podlaski), II miejsce Tomasz Orze-
łowski (Samorządowa Szkoła Podstawowa  
w Ruchnie Gminy Liw), III miejsce Krzysztof Dobo-
siewicz (SP Bojmie). W kategorii dziewcząt I miejsce 
zdobyła Aleksandra Żurawicka (SP Węgrów), II miej-
sce Zuzanna Ostrowska (SP Brzóze), III miejsce Kin-
ga Marchela (SP Węgrów). W klasyfikacji najlepszy 
zawodnik Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki  
w Mińsku Maz. wygrał Artur Rybałtowski, II miejsce 
Artur Zarzycki, III miejsce Kamil Kroner. 

Równolegle w poszczególnych kategoriach turnieju 
prowadzona była klasyfikacja drużynowa:
Turniej A – Szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku Mazowieckim,II miejsce – Gimnazjum 
Gminy Liw, III miejsce – Gimnazjum im. Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Mińsku Maz.
Turniej B – szkoły podstawowe kl. IV-VI
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki  
w Mińsku Mazowieckim, II miejsce – Szkoła Pod-
stawowa w Jakubowie, III miejsce – Samorządowa 
Szkoła Podstawowa w Ruchnie Gminy Liw.

Turniej C – szkoły podstawowe kl. I-III
I miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki  
w Mińsku Mazowieckim, II miejsce – Samorządowa 
Szkoła Podstawowa w Ruchnie Gminy Liw, III miej-
sce – Szkoła Podstawowa w Węgrowie.

W III Otwartych Mistrzostwach Mińska Mazowiec-
kiego Przedszkolaków w Szachach : 
w kategorii chłopców: I miejsce wywalczył Mateusz 
Kijek, II miejsce Damian Siedlecki (zawodnicy z przed-
szkola Prywatnego Mini Raj w Mińsku Maz.), III miej-
sce Wojciech Słoniewski (Przedszkole nr 84 Promyk  
w Warszawie). W kategorii dziewcząt: miej-
sce zdobyła Anna Nurkiewicz (Przedszko-
le nr 5 w Piasecznie), II miejsce Amelia Dróżdż  
(SP Grzebowilk), III miejsce Maria Frelek (Przedszko-
le Miejskie nr 4 w Mińsku Mazowieckim).

Równolegle prowadzona była klasyfikacja na najlep-
szego przedszkolaka z mińskiego przedszkola:
I miejsce – Mateusz Kijek (Przedszkole  
Prywatne Mini Raj w Mińsku Maz.), II miejsce – 
Damian Siedlecki (Przedszkole Prywatne Mini Raj  
w Mińsku Maz.), III miejsce – Antoni Rokicki (Przed-
szkole Niepubliczne Klub Malucha w Mińsku Maz.).
Najlepsi zawodnicy w poszczególnych kategoriach 
obu turniejów otrzymali puchary, medale, dyplo-
my oraz nagrody rzeczowe ufundowane przez 
MOSIR w Mińsku Mazowieckim, MDK w Mińsku 
Mazowieckim, Studium Języków Obcych w Miń-
sku Mazowieckim, Mińskie Towarzystwo Sza-
chowe, Kancelarię Ubezpieczeniową Piotr Wańko  
z Mińska Maz. oraz Radę Rodziców SP 2 im. Dą-
brówki w Mińsku Maz. Turniej był współfinansowany 
ze środków Miasta Mińsk Mazowiecki.

Tekst i fotorelacja Andrzej Koseski

SZACHOWE MISTRZOSTWA

Koszykarze Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego PROBASKET informują, że wygrali 
ćwierćfinały Mistrzostw Polski Młodzików 
U -14 w koszykówce i znaleźli się w naj-
lepszej szesnastce drużyn w kraju. Dzięki 
temu  zakwalifikowali się do półfinałów 
Mistrzostw Polski. Bilans turnieju: trzy 
mecze - trzy zwycięstwa i awans z pierw-
szego miejsca. Wynik ostatniego meczu 
ćwiercfinałów - MKK Basket Koszalin - 
UKS PROBASKET - 59 -74. 

https://www.facebook.com/uksprobasket.minskmaz

PÓŁFINALIŚCI 
MISTRZOSTW POLSKI 
MŁODZIKÓW U-14  
W KOSZYKÓWCE
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SPORT

Pięć drużyn, dobry futbol, wielkie emo-
cje, grad bramek i zdrowa, sportowa ry-
walizacja - tak w skrócie można opisać 
zmagania piłkarzy rocznik 2003 podczas 
Halowego Turnieju Piłki Nożnej, który 
odbył się 15 kwietnia 2016 roku. Hono-
rowy patronat nad Turniejem objął pan 
Marcin Jakubowski - burmistrz naszego 
miasta. 
 Młodzi zawodnicy stworzyli zna-
komite widowisko, nie brakowało zacię-
tych pojedynków i pięknych bramek. 
 W organizację zawodów aktyw-
nie włączyli się trenerzy i nauczyciele wy-
chowania fizycznego, którym składamy 
bardzo serdeczne podziękowanie.  
 Dla najlepszych graczy Bur-
mistrz Miasta ufundował wspaniałe pu-
chary, medale i statuetki. 

Klasyfikacja końcowa Halowego Turnieju 
Piłki Nożnej:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2
2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Stani-
sławowie
4 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6
5 miejsce – Publiczna Salezjańska Szkoła 
Podstawowa .

Wyróżnieni zostali:
Najlepszy Piłkarz Turnieju – Janusz Noj-
szewski
Najlepszy Bramkarz Turnieju – Jan Wło-
darek
Najlepszy Zawodnik Turnieju – Jakub Pał-
dyna Szkoła Podstawowa nr 1
Najlepszy Zawodnik Turnieju – Kacper 
Jackowski Szkoła Podstawowa nr 2.

Najlepszy Zawodnik Turnieju – Mateusz 
Pędowski Szkoła Podstawowa nr 6
Najlepszy Zawodnik Turnieju – Kacper 
Napora Szkoła Podstawowa w Stanisła-
wowie.

Najlepszy Zawodnik Turnieju – Maksymi-
lian Matasek Publiczna Salezjańska Szko-
ła Podstawowa.

Uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy 
i zapraszamy na następną edycję Halo-
wego Turnieju Piłki Nożnej w Gimnazjum 
Miejskim  nr 1 w Mińsku Mazowieckim.  

Iwona Dróżdż
wicedyrektor ZSM nr 1

fot. z arch. szkoły

W sobotę 2 kwietnia na Stadionie Naro-
dowym w Warszawie odbyło się pierw-
sze w Polsce Forum MMA - największe 
wydarzenie tego typu w Europie! 
 W ramach forum zorganizowa-
no także zawody - Puchar Polski Ama-
torskiego MMA. Na imprezie sportowej 
nie mogło zabraknąć zawodników Klubu 
Walki Grappler. 
 Na Narodowym swoje walki 
stoczyli : Rafał Perłowski, Józef Wysocki  
i Sebastian Lipiński. Jako pierwszy sto-
czył swój pojedynek Rafał. Po krótkiej 
walce w stójce sprowadził przeciwnika do 
parteru, a następnie poddał go trójkątem, 
wygrywając tym samym walkę przed cza-
sem! Niestety kontuzja ręki wykluczyła go 
z dalszych walk jednak ostatecznie zajął 
3 miejsce.
 Drugi z Grapplerów Józef wy-
szedł pewnie do walki w której od sa-
mego początku zdominował swojego 

Halowy Turniej Piłki Nożnej dla chłopców z rocznika 2003 
pod honorowym patronatem Burmistrza Miasta

Pierwsze w Polsce Forum MMA
Z PRACY RADY MIASTA

Pełna	 treść	 uchwał	 Rady	 Miasta	 oraz	 załączniki	 do	 uchwał,	 znajdują	 się	 do	 wglądu	 na	 stronie	 internetowej	 BIP	 Urzędu	 Miasta		
http://www.bip.minsk-maz.pl/	oraz	w	Biurze	Rady	Miasta	p.	115	w	Urzędzie	Miasta.

1. Uchwała Nr XVI.160.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki 

2. Uchwała Nr XVI.161.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zaciągnięcia długotermi-
nowego kredytu

3. Uchwała Nr XVI.162.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 
Mińsk Mazowiecki na rok 2016

4. Uchwała Nr XVI.163.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Pro-
gnozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2026

5. Uchwała Nr XVI.164.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie nadania tytułów: „Honoro-
wy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki”

6. Uchwała Nr XVI.165.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nada-
nia Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim

7. Uchwała Nr XVI.166.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki w sprawie zachowania integralności administracyjnej województwa mazowieckiego

8. Uchwała Nr XVI.167.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na 
działalność Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

9. Uchwała Nr XVI.168.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 kwietnia 2016 r.  w sprawie określenia wysokości opłat 
za korzystanie z wychowania przedszkolnego w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawo-
wych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki

Przewodniczący Rady Miasta 
oraz Wiceprzewodniczący

pełnią dyżury w Urzędzie Miasta 
w pokoju nr 116

w każdy poniedziałek 
w godz. 13.00-14.00,

natomiast radni pełnią dyżury,
w każdą środę w godz. 15.00-17.00. 

Uprzejmie informujemy, 
że korespondencję

do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
można kierować na adres
ul. Konstytucji 3 Maja 1

05-300 Mińsk Mazowiecki 
oraz na adres e-mail:

radamiasta@umminskmaz.pl  

W sprawach dotyczących Rady Miasta
można kontaktować się pod nr. tel.: 

25 758 33 35, 759 53 39, 
(w czasie dyżurów radnych 759 53 72).

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
w dniu 25 kwietnia 2016 roku

przeciwnika walcząc w stójce, później 
walkę sprowadził do parteru, jednakże 
chwila nieuwagi kosztowała go przegranie 
walki w której był dominatorem. 
 Jako ostatni do walki wyszedł 
Sebastian, który stoczył bardzo dobrą  
i zaciętą walkę w stójce jednak sędziowie 
wskazali zwycięstwo jego przeciwnika.
 Podsumowując występ naszych 
zawodników można powiedzieć jedno:  
tak trzymać Panowie! To pierwsze starcia 
MMA dla naszych zawodników, a już po-
kazali duże umiejętności i to co najważ-
niejsze serce do walki. Jako trener jestem 
pewien, że na kolejnych turniejach będzie 
tylko lepiej.
 Wielkie Gratulacje dla naszych 
Grapplerów. A wszyscy, którzy chcą za-
cząć swoją przygodę z MMA zapraszamy 
na treningi do Klubu Walki Grappler. 

Marcin Frankiewicz, fot. z arch. KW Grappler



34 MIM kwiecień 2016www.minsk-maz.pl 35MIM kwiecień 2016 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
URZĄD MIASTA INFORMUJEURZĄD MIASTA INFORMUJE

I n f o r m a c j a  o  p r z e t a r g u

 Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz.1774 
z późn. zm. )  -  i n f o r m u j ę, że ogłosiłem przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki gruntu nr 7968 o powierzchni 4079 
m2 wraz z usytuowanym na niej budynkiem mieszkalnym typu barakowego w złym stanie technicznym, po częściowym spaleniu  
(do wyburzenia), położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stankowizna, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00053563/5 
własność Miasta Mińsk Mazowiecki.
 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonym uchwałą  
Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz.5975), przewidziana do sprze-
daży nieruchomość leży w terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo jednorodzinne wszystkich typów z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych wbudowanych w budynki mieszkalne maksymalnie na 10% terenu. 
 Ogłoszenie o tym przetargu podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu 
Miasta Mińsk Mazowiecki, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na terenie 
miasta w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że wprowadzony został SMS-owy system informowania 
zobowiązanych o terminie płatności lub powstaniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rol-
nego, podatku leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Każda osoba, która podała - w informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji o 
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – numer telefonu kontaktowego (komórkowe-
go), będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y) przypominające o terminie płatności 

(nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu), bądź informujące o wystąpieniu zaległości (w terminie nie później niż 21 dni po 
upływie terminu płatności). 
 W przypadku gdy zobowiązany ureguluje zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (SMS-a), 
uniknie kosztów upomnienia.
 W związku z powyższym, o kontakt proszeni są wszyscy zainteresowani, którzy dotychczas nie podali numeru telefonu 
kontaktowego, a chcą otrzymywać stosowne powiadomienia oraz ci, którzy  podali swój numer telefonu, a nie chcą korzystać z takiej 
formy powiadomień.
 Kontaktować należy się poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki (pokój Nr 1 lub Nr 2) stosownego pisma, 
bądź przesłanie informacji na adres skrzynki poczty elektronicznej: podatki@umminskmaz.pl, bądź telefonicznie.
Numery telefonów kontaktowych:    
25 759-53-44,   25 759-53-70,   25 759-53-61

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Informacja o dyżurach 
Przedszkoli Miejskich 

w okresie wakacji 2016

1 – 15 lipca 2016r. 
– Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Kościuszki 
22
– Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2
Do PM Nr 1 w pierwszej kolejności przyj-
mowane będą dzieci uczęszczające do PM  
Nr: 1, 3 i 5, a do PM Nr 4 – uczęszczające do 
PM Nr 2, 4 i 6.

18 – 29 lipca 2016r.
– Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Rodziny  
Nalazków 3
– Przedszkole  Miejskie Nr 5 ul. Konstytucji 
3 Maja 11
Do PM Nr 2 w pierwszej kolejności przyjmo-
wane będą dzieci uczęszczające do PM Nr 
2, 4 i 6, a do PM Nr 5 – uczęszczające do 
PM Nr: 1, 3, 5.

1 – 12 sierpnia 2016r. 
– Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji  
3 Maja 10
– Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Warszawska 
250/81
Do PM Nr 3 w pierwszej kolejności przyjmo-
wane będą dzieci uczęszczające do PM Nr 
1, 3 i 5, a do PM Nr 6 – uczęszczające do 
PM Nr: 2, 4 i 6.

Zainteresowani rodzice dzieci uczęszcza-
jących w roku szkolnym 2015/2016 do 
Przedszkoli Miejskich wszelkie formalności 
dotyczące zapisu dziecka załatwiają bezpo-
średnio w dyżurującej placówce.

Zapraszam do skorzystania z oferowanych 
przez przedszkola usług opiekuńczo – wy-
chowawczych w okresie wakacyjnym. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
 /-/ Marcin Jakubowski

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

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych tekstach.
Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów,  tel. 22  760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.
http://www.minsk-maz.pl/72,mim-gazeta-samorzadowa.html

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mińsku Mazowieckim 

wraz z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  
zaprasza do udziału w zbiórce publicznej 
na rzecz poszkodowanych w pożarach  

mieszkańców naszego miasta. 
 

Liczy się każda złotówka !!!
 Chętnych prosimy o dokonywanie wpłat na konto 

w banku :
PKO S.A.: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664 

z dopiskiem „Dar Serca”

Informacje o programie

„Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące Programu „Rodzinny Mińsk” 
znajdują się na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl w zakładce:
Sprawy społeczne/Program Rodzinny Mińsk 
(http://www.minsk-maz.pl/308,program-rodzinny-minsk.html).

W zakładce tej zamieszczone są również: katalog ulg oferowanych przez Miasto 
Mińsk Mazowiecki oraz aktualna lista partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”.

Mińska Rada Dużej Rodziny zaprasza do wyrażenia opinii dotyczącej 
Programu „Rodzinny Mińsk”

 Zachęcamy do podzielenia się uwagami na temat dotychczasowych  prorodzinnych działań miasta związanych 
z Programem „Rodzinny Mińsk”, jak i przyszłych działań uwzględniających potrzeby i oczekiwania beneficjentów  
Programu. 
 Zapraszamy do kontaktu w formie elektronicznej: rodzinny.minsk@umminsk-maz.pl, jak i telefonicznej 
/25/ 759-53-33.

SMS-y do podatników
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

MKRPA INFORMUJE

Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25

boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl
www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

Pracujemy:
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
  w godz. od 8.00 do 16.00,
- w środę w godz. od 8.00 do 17.00,
- w piątek w godz. od 8.00 do 15.00.

Burmistrz Miasta lub Zastępca  
Burmistrza przyjmują interesantów:
-  w środy od godz. 12.00 do 17.00, 
- w każdą pierwszą środę miesią-
ca przyjmowani są interesanci  
w sprawach związanych z gospodarką 
mieszkaniową.

Kasa Urzędu Miasta czynna jest: 
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
w godz. od 8.00 do 15.15,
- w środę w godz. od 8.00 do 16.15,
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.15.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Szanowni Państwo.

Zgodnie z uchwałą Nr X.109.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  
26 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz.  
z 2015 r., poz. 9027) - od 1 stycznia 2016 r. -  właściciele nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy i właściciele nieruchomości, na których nie zamieszku-
ją mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do uiszczania opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – bez wezwania - raz na kwartał,  
w każdym roku kalendarzowym, z góry, w następujących terminach:
1) za I kwartał – do 15 dnia marca,
2) za II kwartał – do 15 dnia maja,
3) za III kwartał – do 15 dnia września,
4) za IV kwartał – do 15 dnia listopada.    
              Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
          / - / Marcin Jakubowski 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi OGŁOSZENIE O PRZEPROWADZENIU KONSULTACJI

Działając zgodnie z uchwałą nr XV.153.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016r. w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsulto-
wania projektów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego Burmistrz Miasta Mińsk Ma-
zowiecki informuje, że w okresie od 16 maja do 1 czerwca 2016 r. zostaną przeprowadzone konsultacje w przedmiocie projektu uchwały Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wysokości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych 
za osiągnięte wyniki sportowe. 

W konsultacjach mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe, o których mowa w §1. Uchwały Nr XV.153.2016 prowadzące na terenie miasta Mińsk Mazowiecki 
działalność w zakresie określonym w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. 
Celem konsultacji jest przygotowanie, w oparciu o wnioski i propozycje wyrażone w zgłoszonych opiniach, projektu uchwały.

Konsultacje są prowadzone w trzech formach:
1. protokołowanego spotkania z przedstawicielami organizacji pozarządowych, które odbędzie się w dniu 1 czerwca 2016r. (środa) o godzinie 1500, w sali konfe-
rencyjnej nr 6 Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1;
2. zgłaszania opinii na piśmie;
3. zgłaszania opinii drogą elektroniczną.

Opinie, o których mowa w pkt. 2. i 3. można zgłaszać na formularzu konsultacyjnym projektu. Formularz dostępny jest pod adresem www.minsk-maz.pl w zakładce 
„Sport” oraz w Biurze Obsługi Interesanta pokój nr 4 Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.
 Wnioski i propozycje do projektu uchwały wyrażone w opiniach należy kierować do Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w terminie do 1 czerwca  
2016 r., w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: andrzej.ryszawa@umminskmaz.pl 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w 
sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad 

działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta 
Mińsk Mazowiecki

 

Na podstawie art. 6 i 7 ustawy z dnia 9 października 2015 roku o rewitaliza-
cji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje  
o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w sprawie określenia 
zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Mia-
sta Mińsk Mazowiecki.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 6 maja 2016 
roku do dnia 6 czerwca 2016 roku w formie:
- zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej,
- warsztatów z wykorzystaniem grup przedstawicielskich,
- spotkania.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać 
uwagi w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag:
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, 05-300 
Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, 
- za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
rewitalizacja@umminskmaz.pl

W ramach konsultacji w dniu 17 maja 2016 roku o godz. 18.00 w Miejskim Domu 
Kultury przy ul. Warszawskiej 173 odbędą się warsztaty z wykorzystaniem grup 
przedstawicielskich, podczas których omówiony zostanie projekt uchwały  
w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Komitetu 
Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki.

W ramach konsultacji w dniu 31 maja 2016 roku o godz. 18.00 w Szkole Podsta-
wowej Nr 2 przy ul. Dąbrówki 10 odbędzie się spotkanie, podczas którego omó-
wiony zostanie projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu 
oraz zasad działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie in-
formacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich 
przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z od-
niesieniem się do nich.

Projekt uchwały w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad 
działania Komitetu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki dostępny będzie 
na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki, na stronie internetowej www.minsk-maz.pl w zakładce Rewitaliza-
cja oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Miasta w pokoju 105 w godzinach 
pracy Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki od dnia 6 maja 2016 roku.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

OBWIESZCZENIE
z dnia 28 kwietnia 2016 roku

Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały w 
sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru re-

witalizacji na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki
 

Na podstawie art. 11 ust. 3 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 
2015 roku o rewitalizacji (Dz. U. z 2015 r. poz. 1777) Burmistrz Miasta Mińsk  
Mazowiecki informuje  o rozpoczęciu konsultacji społecznych projektu uchwały 
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na tere-
nie Miasta Mińsk Mazowiecki.

Konsultacje społeczne przeprowadzone zostaną w terminie od dnia 6 maja 2016 
roku do dnia 6 czerwca 2016 roku w formie:
- zbierania uwag w postaci papierowej i elektronicznej, w tym za pomocą środ-
ków komunikacji elektronicznej,
- warsztatów z wykorzystaniem grup przedstawicielskich,
- spotkania.

Osoby zainteresowane tematyką objętą zakresem konsultacji mogą składać 
uwagi w formie pisemnej z wykorzystaniem formularza zgłaszania uwag:
- drogą korespondencyjną na adres: Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, 05-300 
Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1, 
- za pośrednictwem Biura Obsługi Klienta w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki,
- za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres: 
rewitalizacja@umminskmaz.pl

W ramach konsultacji w dniu 17 maja 2016 roku o godz. 18.00 w Miejskim 
Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 173 odbędą się warsztaty z wykorzystaniem 
grup przedstawicielskich, podczas których omówiony zostanie projekt uchwały  
w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na tere-
nie Miasta Mińsk Mazowiecki.

W ramach konsultacji w dniu 31 maja 2016 roku o godz. 18.00 w Szkole Pod-
stawowej Nr 2 przy ul. Dąbrówki 10 odbędzie się spotkanie, podczas którego 
omówiony zostanie projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegrado-
wanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta  Mińsk Mazowiecki.

Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie  
informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie 
ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz  
z odniesieniem się do nich.

Projekt uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru 
rewitalizacji na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki oraz diagnoza służąca wyzna-
czeniu obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mińsk 
Mazowiecki dostępne będą na stronie internetowej w Biuletynie Informacji Pu-
blicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, na stronie internetowej www.minsk-
maz.pl w zakładce Rewitalizacja oraz w Wydziale Rozwoju Gospodarczego Mia-
sta w pokoju 105 w godzinach pracy Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki od dnia 
6 maja 2016 roku.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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