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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Informacja dla mieszkańców 
miasta Mińsk Mazowiecki 
	 Informujemy,	 że	 realizatorem	 świad-
czenia	 500+	 dla	 mieszkańców	 miasta	 Mińsk		
Mazowiecki	 jest	 Miejski	 Ośrodek	 Pomocy		
Społecznej	z	siedzibą	przy	ul.	Kościuszki	25A.
 Wnioski o świadczenie 500+ moż-
na pobrać w 29 placówkach oświatowych 
Miasta, ze stron internetowych Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej www.minskmaz.
mops.pl oraz Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki 
www.minsk-maz.pl.
 Przyjmowanie wniosków rozpoczęło 
się w dniu 1 kwietnia 2016 r. w formie papiero-
wej w Biurze Obsługi Klienta na parterze Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej czynnym  
godzinach pracy Ośrodka oraz w punkcie przyj-
mowania wniosków utworzonym na parterze 
Miejskiego Domu Kultury przy ul. Warszawskiej 173, czynnym codziennie w godzinach  
8.30. – 16.00. 
 Jednocześnie przypominamy, że wnioski o świadczenie 500+ można składać 
także elektronicznie za pomocą:
1. Bankowości elektronicznej;
2. Portalu Empa@tia, dostęp ze strony www.empatia.mrpips.gov.pl w module 
   eWnioski;
3. Platformy Usług Elektronicznych (PUE), dostęp ze strony www.zus.pl;
4. Platformy e-Puap, dostęp ze strony epuap.gov.pl.

W przypadku wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny: 25 758 68 75 lub 25 758 68 88  
oraz za pomocą poczty elektronicznej mops@mopsmm.pl lub sr@mopsmm.pl.

Szanowni Państwo.
  Po kilkunastu miesiącach budowy dokonaliśmy 
uroczystego otwarcia nowej Stacji Uzdatniania Wody 
przy ul. Mireckiego. Zapewni ona mieszkańcom właściwą 
efektywność procesu uzdatniania i podawania wody do 
sieci miejskich wodociągów. O szczegółach tej inwestycji 
przeczytać można kilka stron dalej.
  Od dawna zastanawialiśmy się jak pomóc 
mieszkańcom w poprawie poczucia bezpieczeństwa  
w rejonie ul. Bocznej. Tuż przed Wielkanocą oddaliśmy 
do użytku zmodernizowane skrzyżowanie ulic Bocznej, 
Toruńskiej i Litewskiej. Zdecydowaliśmy się na stoso-
wane często w Europie rozwiązanie, które skutecznie 
ograniczyło prędkości na skrzyżowaniach. Mam nadzieję,  
że ta drobna dla kierowców uciążliwość, będzie nieoce-

niona pod względem bezpieczeństwa pieszych.
 Wraz z początkiem kalendarzowej wiosny możemy w pełni korzystać z no-
wego boiska przy ul. Budowlanej. Nowoczesny obiekt, na którym można trenować 
zarówno piłkę nożną, jak i rugby, jest też wspaniałą areną dla sportów lekkoatletycz-
nych. Hymn Polski na uroczystej inauguracji boiska, podobnie jak przed pierwszym 
meczem na Stadionie Narodowym, odegrała Orkiestra Dęta Miasta Mińsk Mazowiec-
ki. Zgromadzeni goście, a wśród nich Minister Sportu, mieli okazję obejrzeć zawody 
lekkoatletyczne, treningi piłkarskie oraz mecz rugby. Relację filmową znajdą Państwo 
na stronie internetowej miasta. 
 We wtorek, 5 kwietnia, Miejska Komisja Wyborcza zakończyła przyjmowa-
nie zgłoszeń kandydatów w wyborach uzupełniających do Rady Miasta Mińsk Ma-
zowiecki, które zarządzono na 15 maja br. Po dopełnieniu stosownych formalności 
poznamy nazwiska kandydatów. Do urn wyborczych udadzą się mieszkańcy okrę-
gu nr 8, czyli oddający swoje głosy w Obwodowej Komisji Wyborczej w GiLO przy  
ul. Pięknej 7A w Mińsku Mazowieckim. 
 1 kwietnia ruszył nabór wniosków w programie Rodzina 500+. Prawidło-
wo wypełnione formularze można składać w siedzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej (ul. Kościuszki 25A) oraz w Miejskim Domu Kultury (w Pałacu Dernałowi-
czów). Wszystkich beneficjentów zapewniam, że samorząd miński dokłada wszelkich 
starań, aby z programu mogli skorzystać wszyscy uprawnieni. 
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TEMAT NUMERU

15	 marca	 br.	 miało	 miejsce	 uroczyste	
otwarcie	 Stacji	 Uzdatniania	 Wody	 nr	 1	
z	 zapleczem	 techniczno	 –	 administra-
cyjnym	w	Mińsku	Mazowieckim.	W	wy-
darzeniu	uczestniczyli	Burmistrz	Miasta	
Marcin	 Jakubowski,	 Prezes	 Zarządu	
PWiK	 Bernard	 Krekora,	 Ksiądz	 Euge-
niusz	 Lewandowski,	 Przewodniczący	
Rady	 Nadzorczej	 PWiK	 Józef	 Niczy-
poruk,	 w	 imieniu	 Generalnego	 Wyko-
nawcy	 IDS-BUD	 S.A.	 członek	 zarządu	
Paweł	 Grünberg,	 w	 imieniu	 Inżyniera	
Kontraktu	Prezes	Firmy	B-act	Sp.	z	o.o.	
Miron	Klomfas	oraz	Radni	Miasta	Mińsk		
Mazowiecki	i	Prezesi	spółek	miejskich. 

Budowa Stacji przy ul. Mireckiego 20  
w Mińsku Mazowieckim rozpoczęła się  
1 października 2014 r. Całkowity koszt in-
westycji wyniósł ok. 10 950 000 zł netto. 

Źródłami finansowania były środki wła-
sne oraz pożyczka. Środki własne są to 
pieniądze z inwestycji wykonanych, które 
zostały już zwrócone z funduszy unijnych. 
Preferencyjna pożyczka w kwocie 6 200 
000 zł pochodzi z Wojewódzkiego Fun-
duszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej w Warszawie. W perspektywie 
2014-2020 aż 85 % poniesionych wydat-
ków kwalifikowanych może być odzyska-
na z funduszy unijnych. 

Nowa Stacja Uzdatniania Wody nr 1 za-
pewni mieszkańcom właściwą efektyw-
ność procesu uzdatniania i podawania 
wody  do sieci. Wydajność Stacji wzro-
śnie trzykrotnie. Do dyspozycji mieszkań-
ców będzie również nowo otwarte Biuro 

Obsługi Klienta, co zapewni bezpośrednią 
i szybką obsługę. Zapewnimy również 
centrum zarządzania informatycznego 
systemem wodociągowo – kanalizacyj-
nym. Przeniesienie pionu  administracyj-
nego do nowego budynku planowane jest 
po otrzymaniu stosownych decyzji admi-
nistracyjnych z jednoczesnym zapewnie-
niem ciągłości obsługi mieszkańców Miń-
ska Mazowieckiego. 

mat. PWiK w Mińsku Mazowieckim
fot. z arch. UM MM

Uroczyste otwarcie  
nowej Stacji Uzdatniania Wody      

Współpraca	Żandarmerii	Wojskowej	i	Straży	Miejskiej
24	 marca	 br.	 pomiędzy	 Miastem	 Mińsk	
Mazowiecki	 a	 Jednostką	 Wojskową		
nr	 4927	 w	 Mińsku	 Mazowieckim	 podpi-
sane	zostało	porozumienie	o	współpracy.
 
 Ze strony Oddziału Specjalne-
go Żandarmerii Wojskowej im. gen. bryg. 
Jana Tomasza Gorzechowskiego - „Jura” 
w Mińsku Mazowieckim porozumienie 
podpisał płk Tomasz Szoplik, Miasto 
Mińsk Mazowiecki reprezentował Komen-
dant Straży Miejskiej Janusz Wiaterek.
 Podpisane porozumienie ma na 
celu zintensyfikowanie działań obu służb 
w kierunku poprawy spokoju i porządku 

publicznego na terenie miasta oraz okre-
śla zasady współpracy pomiędzy Żandar-
merią Wojskową a Strażą Miejską w celu 
skutecznego i sprawnego reagowania 

obu służb na najbardziej uciążliwe wykro-
czenia popełniane w przestrzeni miejskiej. 
Uruchamia ono również szeroko rozumia-
ną, wspólną działalność szkoleniową obu 
jednostek, w tym prowadzenie wspól-
nych treningów i ćwiczeń sztabowych  
np.  z  zakresu taktyki i techniki podejmo-
wania interwencji, wspólne korzystanie  
z bazy szkoleniowej Żandarmerii oraz 
wzajemne świadczenie usług dydaktycz-
nych czy też wspólnych ćwiczeń z zakre-
su reagowania kryzysowego.

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

Skrzyżowanie	 ulic	 Bocznej,	 Toruńskiej	
i	 Litewskiej	 zlokalizowane	 w	 północnej	
części	naszego	miasta	to	jedno	z	bardziej	
niebezpiecznych	miejsc	w	Mińsku	Mazo-
wieckim.	Na	całej	długości	ulica	Boczna	
jest	 drogą	 z	 pierwszeństwem	 przejaz-
du,	 co	 kierowcy	 często	 wykorzystują	
do	 zwiększenia	 prędkości,	 powodując	
tym	samym	realne	zwiększenie	zagroże-
nia	 bezpieczeństwa	 ruchu	 drogowego.		
To	 część	 drogi	 uczniów	 uczęszczają-
cych	 do	 pobliskiej	 szkoły	 podstawo-
wej	nr	5	 i	przekraczana	 jest	najczęściej		
w	 tym	 miejscu.	 W	 ostatnich	 latach	 do-
szło	na	 tym	skrzyżowaniu	do	wielu	nie-
bezpiecznych	zdarzeń	drogowych.

W celu zniwelowania opisanych zagro-
żeń opracowano projekt poprawy bez-
pieczeństwa ruchu drogowego poprzez 
zastosowanie skrzyżowania z wyniesioną 
tarczą. Jest to rozwiązanie cieszące się 
dużą popularnością w zachodnio – euro-
pejskich krajach i charakteryzuje się dużą 
skutecznością.

Wyniesione tarcze skrzyżowań są jednym 
z podstawowych elementów uspokojenia 
ruchu na ulicach lokalnych, gdzie pozwa-
lają nie tylko zwiększyć bezpieczeństwo, 
lecz również zaoszczędzić przestrzeń. 
Ponadto piesi mogą przekraczać skrzyżo-
wanie w jednym poziomie (bez schodze-
nia na jezdnię i wchodzenia z powrotem 
na chodnik), a kierowcy są zmuszeni do 
ostrożniejszej jazdy w miejscach poten-
cjalnych kolizji.  

Rozwiązanie polega na zamianie całych 
skrzyżowań w progi spowalniające. Sa-
mochód wjeżdżający na skrzyżowanie 
musi przez to zwolnić. Wydaje się, że jest 
to lepsze rozwiązanie niż progi spowal-
niające jedynie „przed” skrzyżowaniami, 
bo zmusza do zwolnienia w momencie, 
kiedy zderzenie z innym samochodem lub 
najechanie na pieszego jest najbardziej 
prawdopodobne, czyli na skrzyżowaniu. 
Jak wiadomo, przyczyną wypadków jest 
najczęściej nadmierna prędkość, a takie 
progi zmuszają do jej dostosowania.

Jest to szczególnie istotne, bo w okolicy 
mieszka i biega dużo dzieci, które powin-
ny być szczególnie chronione, a najsku-
teczniejszą tego metodą jest właśnie spo-
wolnienie samochodów tak, by kierowca 
miał czas na reakcję, jeżeli ktoś niespo-
dziewanie wybiegnie na ulicę.

Nie bez znaczenia jest też fakt, że wjaz-
dy na progi są dosyć strome – gdyby były 
dużo łagodniejsze, kierowcom zapewne 
nie chciałoby się zwalniać, tylko szyb-
ko wjeżdżaliby na skrzyżowanie i stoso-
wali prawo silniejszego, czyli zakładali,  
że pieszy musi zaczekać albo uskoczyć 
im z drogi.

Arek Bogucki
fot. z arch. UM MM

  

Nowe	skrzyżowanie	ulic	Bocznej,	Toruńskiej	i	Litewskiej
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Z ŻYCIA MIASTAZ ŻYCIA MIASTA

21	 marca	 br.	 otwarto	 Boisko	 Sportowe	
przy	 ul.	 Budowlanej	 2A.	 Wydarzenie		
to	 połączyło	 elementy	 oficjalne	 z	 tymi		
o	charakterze	czysto	sportowym.

Oficjalne uroczyste otwarcie rozpoczęło 
się o godz. 12.00 przemarszem Orkiestry 
Dętej Miasta Mińsk Mazowiecki. Dyrektor 
MOSiR Robert Smuga przywitał wszyst-
kich gości na czele z Ministrem Sportu  
i Turystyki Witoldem Bańką. Dla podkre-
ślenia podniosłości tej historycznej chwili 
odegrano hymn państwowy, a następnie 
Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Mar-
cin Jakubowski, Marcin i Tomasz Bernat 
z Firmy Gardenia Sport Sp z o.o. oraz 
Dyrektor MOSiR Robert Smuga przecięli 
symboliczną wstęgę. Po poświęceniu bo-
iska głos zabrali gospodarze i zaproszeni 
goście. W programie otwarcia znalazł się 
występ zespołu tanecznego „Dwójeczki”, 
pokazowy trening klas sportowych ZSM  
nr 1 z Mińska Mazowieckiego oraz pokaz  
i mecz rugby pomiędzy drużynami Pogoń 

AWENTA Siedlce oraz Rugby Club Mińsk 
Mazowiecki. 

W ramach zmagań sportowych odbył się 
Miting Sportowy, w którym wzięły udział 
szkoły gimnazjalne z terenu Mińska Ma-
zowieckiego, tj. Zespół Szkół Miejskich  
nr 1, nr 2, Gimnazjum Miejskie nr 2, Gim-
nazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej 
oraz Gimnazjum Salezjańskie. Tego dnia 
rozegrane zostały: Trójbój Lekkoatletycz-
ny o Puchar Burmistrza Miasta Mińsk Ma-
zowiecki – bieg na 100m, skok w dal oraz 
pchnięcie kulą. Ponadto odbyła się wi-
dowiskowa Sztafeta Olimpijska o Puchar 
Dyrektora MOSiR, czyli biegi na 800m, 
400, 200 i 100m. Mimo trudnej pogody, 
wiatru i chłodu zmagania stały na wyso-
kim poziomie sportowym. Warto dodać,  
iż Miting to pierwsza impreza, która zosta-
ła przeprowadzona na zmodernizowanym 
obiekcie MOSiR przy ul. Budowlanej 2A. 
Dekoracjom przewodzili Burmistrz Mia-
sta, Dyrektor MOSiR oraz Prezes Firmy 
Gardenia Tomasz Bernat. 

Poniżej przedstawiamy wyniki sporto-
wych zmagań:

Klasyfikacja generalna dziewcząt i chłopców 
Trójbój Lekkoatletyczny:

• Strzelec Zuzanna, Grudziński Mateusz
• Marchaj Wiktoria, Cacko Jakub
• Wocial Michalina, Kretowicz Jakub

Klasyfikacja drużynowa:
• Zespół Szkół Miejskich nr 2
• Zespół Szkół Miejskich nr 1
• Gimnazjum Miejskiego nr 2
• Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej
• Gimnazjum Salezjańskie

Klasyfikacja konkurencji dodatkowej:
• Zespół Szkól Miejskich nr 1
• Zespół Szkół Miejskich nr 2
• Gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej
• Gimnazjum Salezjańskie
• Gimnazjum Miejskie nr 2

Serdecznie dziękujemy wszystkim, któ-
rzy w uroczystym dniu Otwarcia Boiska 
Sportowego przy ul. Budowlanej byli  
z nami. Dziękujemy w szczególności  
Ministrowi Sportu i Turystyki, Witoldo-
wi Bańce za obecność w tak ważnej dla 
miasta chwili. Dziękujemy Wiceminister 
Edukacji Narodowej Teresie Wargockiej, 
za miłe słowa skierowane do nas za po-
średnictwem swojego asystenta. Dzię-
kujemy Posłom na Sejm RP Czesławowi 
Mroczkowi i Danielowi Milewskiemu, Elż-
biecie Lanc - Członkowi Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego, Burmistrzowi 
Marcinowi Jakubowskiemu, Staroście 
Antoniemu Janowi Tarczyńskiemu, Wój-
towi Antoniemu Januszowi Piechoskie-
mu, przedstawicielom Urzędu Miasta,  
Starostwa Powiatowego, Dyrektorom 
Szkół i Jednostek Miejskich. Podzięko-

wania dla duchownych, przedstawicieli 
służb mundurowych, naszych przyjaciół, 
sponsorów oraz przedstawicieli prasy  
i mediów. Dziękujemy serdecznie wszyst-
kim niewymienionym, a równie ważnym 
dla nas gościom. 

Dziękujemy Prezesowi Polskiego 
Związku Rugby Serge Bosca, Sekre-
tarzowi Generalnemu Związku Rober-
towi Małolepszemu (za niesamowity 
komentarz), Karolowi Radke Koordyna-
torowi Programu Lekkoatletyka dla Każ-
dego, Przedstawicielowi MZPN Mirosła-
wowi Starczewskiemu, Prezesowi OZPN 
Siedlce Krzysztofowi Karasiowi, Preze-
som Klubów Sportowych z Terenu Miasta  
i Powiatu. Dziękujemy Bartkowi Mazan-
ce, Arturowi Sikorskiemu i Januszowi 
Puchalskiemu, bo bez Waszego upo-
ru nie było by tego stadionu. Po-
dziękowania dla Mińskiej Orkiestry  
Dętej, Marcina Ślązaka i Sławomira Tka-
cza, dla Sławomira Domańskiego, Pawła 
Pasztora i zespołu „Dwójeczki”, zespo-
łów Pogoń AWENTA Siedlce i Rugby Club 
Mińsk Mazowiecki. Dziękujemy także tre-
nerom Robertowi Stelmachowi, Robertowi 
Gójskiemu, Alanowi Grabkowi i Waldema-
rowi Osicy oraz podopiecznym z klas spor-
towych ZSM nr 1. Słowa uznania dla Jac-
ka Rudzkiego, Tomasza Radomińskiego, 
Zbigniewa Lamparskiego oraz harcerzy  
z Komendy Hufca MAZOWSZE. 

W związku z otwarciem warto przybliżyć użytkow-
nikom nowy obiekt. Jest on bardzo funkcjonalny 
i nowoczesny, zaspokajający potrzeby środowisk 
sportowych, zaprojektowany na miarę naszych 
szans i możliwości. Płyta główna boiska o wymiarach 
105x65 m z pełnym drenażem i syntetyczną mura-
wą przystosowana jest do gry w piłkę nożną i rugby, 
wyposażona w bramki do piłki nożnej i rugby, a za 
nimi piłkochwyty. Boisko posiada zgodną z wytycz-
nymi PZLA bieżnie 400 m z 4 torami na obwodzie  
i 6 na prostej, wykonaną z poliuretanu na podbu-
dowie betonowej. Bieżnię wytyczoną i oznakowaną 
zgodnie z przepisami PZLA przez uprawnionego 
geodetę oraz wykonany Raport Pomiarowy zgodnie  
z którym można przeprowadzać wszystkie konku-

rencje biegowe. Znajduje się tu również skocznia  
do skoku w dal i trójskoku oraz rzutnia do pchnięcia 
kulą. Na boisku jest 3 stopniowe oświetlenie, trybuny 
dla 314 kibiców, bariery ochronne, chodniki i place 
manewrowe, parkingi ora zespół szatniowo sanitar-
ny. Obiekt zlokalizowany jest w centrum miasta, ale 
z dala od zabudowań mieszkalnych, mamy sąsiedz-
two zespołu pałacowo-parkowego, zbiornika wod-
nego oraz trzech dużych placówek oświatowych na 
poziomie gimnazjalnym i ponadgimnazjalnym, które 
gwarantują pełne wykorzystanie obiektu w godzi-
nach przedpołudniowych. Są także ogromne rzesze 
chętnych do korzystania z tego obiektu w godzinach 
popołudniowych aż do późnego wieczora.

MOSiR, fot. z arch. UM MM

Jubileusz	100–lecia	urodzin	Pani	Alfredy	Gromadowskiej
W	 dniu	 28	 marca	 br.	 swoje	 setne	 uro-
dziny	 obchodziła	 mieszkanka	 Mińska	
Mazowieckiego	 Alfreda	 Gromadowska.		
100	 lat	 życia	 to	 wzniosła	 i	 wyjątkowa	
chwila,	 to	 czas,	 który	 dla	 większości	
z	 nas	 wydaje	 się	 nie	 do	 osiągnięcia;		
to	piękny	wiek,	który	jest	skarbnicą	wielu	
cennych	doświadczeń.	Ten	wspaniały	ju-
bileusz	jest	powodem	dumy	i	szacunku.

 Z tej okazji 01 kwietnia br. Do-
stojną Jubilatkę odwiedzili Burmistrz Mia-
sta Mińsk Mazowiecki - Marcin Jakubow-
ski, zastępca kierownika Urzędu Stanu 
Cywilnego – Iwona Stawska. W tym nie-
zwykłym dla Jubilatki dniu towarzyszyły 
jej córki. Szanownej Jubilatce w imieniu 
własnym oraz całej społeczności Miasta 
Mińsk Mazowiecki serdeczne gratulacje 
z okazji tak wspaniałego Jubileuszu oraz 
życzenia dobrego zdrowia, uśmiechu, 
radości każdego dnia oraz wielu następ-
nych lat szczęśliwego życia życzył Bur-
mistrz Marcin Jakubowski, wręczając 
bukiet kwiatów i list gratulacyjny. Uroczy-
stość przebiegła w miłej atmosferze, nie 
zabrakło wspólnie zaśpiewanego „Sto lat” 
oraz wielu rodzinnych wspomnień. 

„Alfreda Gromadowska	 urodzona 
28 marca 1916 roku w Lublinie. Wyrosła 
w domu Muszalików razem z czworgiem 
rodzeństwa – trzema siostrami i bratem. 
Ukończyła gimnazjum w Lublinie, praco-
wała w księgarni. Mając 20 lat, w 1936 
roku, przyjechała do Mińska Mazowieckie-
go pomóc ciotce, która urodziła bliźniaki,  
w prowadzeniu sklepu. Przyjechała na 
krótko, bo chciała wrócić do pracy. Zosta-
ła. Po dwóch latach wyszła za mąż za Jana 
Gromadowskiego, urodziła pięć córek. 
Po śmierci męża pracowała zawodowo 
w prewentorium dla dzieci w Mieni. Do-
czekała sześcioro wnucząt, sześcioro pra-
wnucząt i jedną praprawnuczkę – Hannę. 
Ciężką pracą i w dobrym zdrowiu przeżyła 
Wspaniałe Stulecie w gronie najbliższych 
i znajomych, którym pomagała dobrymi 
radami. 29 marca 2016 roku rozpoczęła 
następne Stulecie.” 

  Życzymy Dostojnej Jubilatce 
długich lat życia w jak najlepszej kon-
dycji, wielu jubileuszy, pogody ducha  
i radości. (red.)

fot. z arch. UM MM

Zadanie pn. „Budowa boiska piłkarskiego, bieżni okrężnej 400 m oraz terenowych urządzeń lekkoatletycznych  
przy ul. Budowlanej w Mińsku Mazowieckim” zostało dofinansowane przez Ministra Sportu i Turystyki w kwocie  
1 280 000,00 zł ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Regionalnej Infrastruktury 
Sportowej. Wartość całej inwestycji: 4 426 602,71 zł.

Otwarcie	boiska	sportowego	przy	ul.	Budowlanej
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26	 lutego	 br.	 w	 Zespole	 Szkół	 Ekono-
micznych	 odbyło	 się	 wyczekiwane	 spo-
tkanie	 z	 prof.	 Andrzejem	 Markowskim	
zorganizowane	przez	 inicjatorów	projek-
tu	 społecznego	 „Humaniści	 przemycają	
wiedzę”. 

 Na wstępie powitano zaproszo-
nych gości i przedstawiono najważniejsze 
informacje na temat projektu – jego cele 

oraz sposoby ich osiągania. Następnie 
głos zabrał Pan Profesor. Opowiedział  
o zadaniach Rady Języka Polskiego, opi-
sując przy tym kilka nietypowych przypad-
ków, jakim językoznawcy musieli stawić 
czoła. Podczas swojego wykładu profesor 
mówił także m. in. o funkcjach języka, kul-
turze słowa, zapożyczeniach oraz etymolo-
gii wyrazów, np. słów księżyc, wniosek czy 
przysięgać. Potem prof. Markowski odpo-

wiedział na zadane przez humanistów py-
tania. Słuchacze poznali opinię profesora 
na temat języka młodzieży i studiów huma-
nistycznych. Dowiedzieli się również, jaki 
zawód chciał wykonywać, wybierając po-
lonistykę. Profesor wyjaśnił także kilka za-
sad językowych. Mateusz Majszyk, uczeń 
III klasy LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej 
w Mińsku Mazowieckim, zwycięzca zorga-
nizowanego przez humanistów konkursu, 
odebrał z rąk profesora nagrodę za najcie-
kawsze hasło dotyczące poprawnej polsz-
czyzny. Koniec spotkania był czasem po-
dziękowań – dla prof. Markowskiego oraz 
partnerów i sponsorów, którzy zgodzili się 
wesprzeć projekt „Humaniści przemycają 
wiedzę”. Podziękowania zostały również 
skierowane w stronę Dyrektor Elżbiety  
Zofii Wieczorek oraz Lidii Uchman za 
pomoc w organizacji spotkania. Po wykła-
dzie młodzi ludzie zaangażowani w owe 
przedsięwzięcie mieli okazję porozmawiać 
z profesorem i poprosić o pamiątkowe 
wpisy do książek.
 Z relacji humanistów było to dla 
nich niezapomniane przeżycie. Przyzna-
ją, że emocje były ogromne, ale są z sie-
bie dumni, ponieważ wszystko przebiegło 
zgodnie z planem.

oprac. na podst. mat. ZSE, 
 fot z arch. szkoły

20	 marca	 br.	 o	 godzinie	 13:00	 w	 parafii	
pw.	św.	Michała	Archanioła	odbył	się	kon-
cert	pt.	Stabat	Mater	w	wykonaniu	Oktetu	
Wokalnego	Manufaktura	Dźwięku.	

 Zespół zaprosił słuchaczy 
do rozważania ostatnich chwil Jezu-
sa Chrystusa, a przekazywane one były  
w wykonywanych utworach. Manufaktu-
ra Dźwięku wykonała serię utworów trak-
tujących o emocjonalności towarzyszą-
cej ludziom w odniesieniu do cierpienia:  
„Popule meus” Mariana Sawy, „O vos 
omnes” Giovanni’ego Croce, „Call to re-
mebrance” Richard’a Farrant’a, „Inter ve-
stibulum” Giocomo Antonio Perti’ego oraz 
tytułowy utwór, który przewijał się przez 
cały koncert, a wykonywany był w róż-
nych aranżacjach pochodzących z różnych 
epok. Wybranie go na motyw przewodni 
było swoistym zwróceniem uwagi na uczu-
cia, zachowanie i stan emocjonalny Matki 
Bożej pod krzyżem, gdyż jak mówi tekst tej 
sekwencji wielkopostnej: „Stała Matka bo-
leściwa obok krzyża ledwie żywa, gdy na 
krzyżu wisiał Syn”. 
 Zespół w kolejnej części koncer-
tu niezwykle plastycznie przedstawił kilka 
kompozycji, które bezpośrednio odnoszą 
się do liturgii Wielkiego Piątku. Najpierw 
sąd Jezusa przed  Piłatem i wołający tłum 
„Ukrzyżuj go” - utwór „Crucifigatur” György 

Deák–Bárdosa, potem umierający za cały 
świat Chrystus na krzyżu – „Słońce nagle 
zgasło” Antoniny Krzysztoń, czy ostatnia 
już kompozycja „Stabat Mater” Jacka Pie-
cha, oraz na zakończenie  krzyk Jezusa - 
„Eli, Eli” autorstwa wspomnianego już mi-
strza węgierskiej muzyki chóralnej. 
 Oktet Wokalny Manufaktura 
Dźwięku w swoim pasyjnym koncercie 
przekazał niezwykłą gamę uczuć, emocji 

i skutecznie zachęcał do rozmyślania nad 
tajemnicami misterium paschalnego. Dla 
samych wykonawców najlepszą nagrodą, 
a jednocześnie dla innych rekomendacją 
do przychodzenia na tego zespołu kon-
certy były łzy dogłębnie i szczerze wzru-
szonych osób po wysłuchaniu występu. 
Oktetem Wokalnym Manufaktura Dźwięku 
dyrygował Emil Ławecki.

Rafał Ostrowski
fot. Piotr Gronek

„Stabat	Mater”	w	wykonaniu	Oktetu	Wokalnego	

15	marca	w	Miejskim	Domu	Kultury	na-
grodzono	 zwycięzców	 konkursu	 pla-
stycznego	dla	uczniów	z	miejskich	szkół	
podstawowych	 na	 wielkanocną	 kartkę	
świąteczną	 Miasta	 Mińsk	 Mazowiecki	
ogłoszonego	 przez	 burmistrza	 Marcina	
Jakubowskiego.

Nagroda główna trafiła do Agaty Gańko – 
uczennicy klasy VI B ze Szkoły Podstawo-
wej nr 5 im. Józefa Wybickiego

Nagrodę specjalną otrzymała Urszula 
Buta – uczennica klasy VI A ze Szkoły 
Podstawowej nr 6 im. Henryka Sienkie-
wicza

 
Nagrodzeni – kategoria klasy I-III:
I miejsce – Igor Gustołek – klasa II F – 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Ko-
pernika
II miejsce – Alicja Górska – klasa III – Pu-
bliczna Salezjańska Szkoła Podstawowa 
im. Św. Dominika Savio
III miejsce – Kacper Ostolski – klasa II A 
– Szkoła Podstawowa nr 5 im. Józefa Wy-
bickiego

Wyróżnienia:
Klaudia Drzazga – klasa III B – Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki
Julia Budzyńska – klasa I D – Szkoła Pod-
stawowa nr 4
Filip Zembek – klasa I A – Szkoła Podsta-
wowa nr 2 im. Dąbrówki

Zuzia Niemczak – Świetlica Środowisko-
wa Caritas
Dawid Niedbała – klasa II D – Szkoła Pod-
stawowa nr 4  

Nagrodzeni – kategoria klasy IV-VI:
I miejsce – Weronika Balawajder – klasa VI 
D – Szkołą Podstawowa nr 6 im. Henryka 
Sienkiewicza
II miejsce – Anna Wilczyńska – klasa VI – 
Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawo-
wa im. Św. Dominika Savio
III miejsce – Oliwia Zielińska – klasa IV C 
– Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika

Wyróżnienia:
Mikołaj Zagórski – klasa VI C – Szkoła 
Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika
Karolina Nowicka – klasa V B – Szkoła 
Podstawowa nr 6 im. Henryka Sienkiewi-
cza
Paulina Dźwigała – klasa VI E – Szkoła 
Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki
Oliwia Witkowska – Świetlica Środowi-
skowa Caritas
Olga Sobol – klasa V – Publiczna  
Salezjańska Szkoła Podstawowa  
im. Św. Dominika Savio

(red.) fot. z arch. UM MM

11	 marca	 br.	 dwaj	 uczniowie	 Zespołu	
Szkół	Zawodowych	im.	Powstańców	War-
szawy	 w	 Mińsku	 Mazowieckim:	 Szcze-
panik	 Adam	 z	 klasy	 3	 Tim	 oraz	 Damian	
Stachowicz	z	klasy	4	Tti,	pod	opieką	na-
uczyciela	 matematyki	 Marka	 Szczurow-
skiego,	wzięli	udział	w	finale	VII	Konkursu	
Matematycznego	im.	Gen.	Sylwestra	Kali-
skiego,	organizowanego	przez	Wojskową	
Akademię	Techniczna	w	Warszawie. 

 Do finału zakwalifikowało się 127 
uczniów szkół ponadgimnazjalnych z tere-
nu całej Polski. Finał składał się z dwóch 
etapów. W pierwszej części zadaniem 
uczestników było rozwiązanie w ciągu go-
dziny trzech zadań otwartych. Druga część 
polegała na rozwiązaniu testu wielokrotne-
go wyboru. 
 Organizatorzy przygotowali zada-
nia na bardzo wysokim poziomie, co pod-
kreślił w swoim wystąpieniu Rektor WAT 
płk dr. hab. Tadeusz Szczurek. Zwrócił też 
uwagę na to, że już sam awans do finału 
jest dla jego uczestników wielkim sukce-
sem edukacyjnym i osobistym.

MECHANIK	w	Finale	Ogólnopolskiego	Konkursu	Matematycznego
Uczniowie naszej szkoły wykazali się du-
żymi umiejętnościami i w gronie tak dużej 
liczby uczniów uzdolnionych matematycz-
nie zajęli miejsca w środku stawki. Otrzy-
mali podziękowania i dyplomy uczestnic-
twa oraz gadżety promocyjne WAT.
 Uczestnicy oraz opiekunowie 
mieli okazję do wysłuchania bardzo cie-

kawych wykładów pracowników dydak-
tycznych WAT dotyczących między innymi 
bezpieczeństwa w sieci, ukrywania dodat-
kowych informacji w multimediach oraz 
innowacyjnych materiałach i technologiach 
XXI wieku.

Marek Szczurowski, fot. z arch. szkoły

Rozstrzygnięcie	konkursu	na	Wielkanocną	Kartkę	Świąteczną„Humaniści	przemycaja	wiedzę”
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18	 marca	 br.	 roku	 w	 Zespole	 Szkół	
Miejskich	 nr	 1	 w	 Mińsku	 Mazowieckim	
odbył	 się	 III	 Miejski	 Festiwal	 Piosenki	
Obcojęzycznej	 dla	 Gimnazjalistów,	 któ-
ry	 został	 zorganizowany	 przez	 Gimna-
zjum	Miejskie	nr	1	 i	 objęty	Honorowym		
Patronatem	 przez	 Studium	 Języków		
Obcych	w	Mińsku	Mazowieckim.	Nagrody	
dla	 laureatów	 i	wszystkich	uczestników	
festiwalu	 ufundowali:	 Tomasz	 Paudyna	
–	 Dyrektor	 Studium	 Języków	 Obcych		
w	 Mińsku	 Mazowieckim	 (nagrody	 rze-
czowe	 oraz	 talony	 pieniężne	 dla	 laure-
atów	 festiwalu)	 oraz	 Rada	 Rodziców	
Gimnazjum	 Miejskiego	 nr	 1	 (drobne	
upominki,	 talony	 pieniężne	 dla	 wy-
różnionych).	 Koordynatorem	 festiwa-
lu	 była	 Katarzyna	 Trojanek	 nauczyciel		
języka	francuskiego.

 W imprezie wzięli udział laureaci 
eliminacji szkolnych z czterech gimnazjów 
miejskich, tj. Gimnazjum Miejskiego nr 2 

(Julia Rodzoch, Weronika Maślanka, Tola 
Staska, Karena Paździoch – przygotowa-
nie Marta Zbucka), Gimnazjum Miejskiego 
nr 3 (Karolina Brzozowska – przygoto-
wanie Paweł Parchomenko oraz Kacper 
Kuca i Klaudia Janczak – przygotowa-
nie Anna Sudakowska), Salezjańskiego 
Gimnazjum im. Świętego Jana Bosko 
(Magdalena Nogańska, Aleksandra Rek, 
Natalia Wójcicka i Marta Szuba – przygo-
towanie Jadwiga Wiktorowicz, Karolina 
Kaczyńska oraz Jakub Maguza) oraz Gim-
nazjum Miejskiego nr 1 (Ewelina Sadoch 
- przygotowanie  Katarzyna Trojanek, Ju-
lia Sulej – przygotowanie Agnieszka Gra-
bowska, Wiktoria Maciejewicz – przygoto-
wanie Pani Katarzyna Błaszczak) – ogółem  
w finale wystąpiło czternastu śpiewają-
cych i grający na różnorodnych instru-
mentach gimnazjalistów. 
 Jury, w składzie którego zasiedli: 
Ewa Żak (wicedyrektor ZSM nr 1) - prze-

III Miejski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 
dla Gimnazjalistów

wodnicząca, Eliza Bujalska (prezes Fun-
dacji EBU) oraz trzy wolontariuszki z Fun-
dacji EBU (z Francji, Włoch i Hiszpanii), 
miało ciężki orzech do zgryzienia, gdyż 
wszyscy uczestnicy zaprezentowali nie-
bywale wysoki poziom i ogromny talent 
wokalny, przygotowani z ogromną staran-
nością dzięki własnej pracy oraz wparciu 
nauczycieli-opiekunów. 
 Decyzją jury III Miejskiego Festi-
walu Piosenki Obcojęzycznej dla Gimna-
zjalistów laureatką I miejsca została Julia 
Rodzoch uczennica klasy II Gimnazjum 
Miejskiego nr 2, która zachwyciła jury 
bezkonkurencyjnym wykonaniem w ję-
zyku francuskim piosenki Zaz „Je veux”. 
Laureatką II miejsca została Tola Staska 
uczennica klasy II Gimnazjum Miejskiego 
nr 2, która ujęła jury swoim wykonaniem 
piosenki Amy Winehouse “You know I’m 
not good”. Na III miejscu uplasowała się 
Aleksandra Rek z Salezjańskiego Gimna-

OŚWIATA

W	 czwartkowy	 wieczór	 17	 marca	 br.	
uczniowie	 szkoły	 podstawowej	 i	 gimna-
zjum	 pod	 opieką	 A.	 Samociuk	 i	 A.	 No-
wosielskiej	wystawili	 spektakl	pt.	 „I	 love	
you”.	

 Wydarzenie miało spektakularny 
charakter ze względu na ilość wykorzysta-
nych rekwizytów – zostały one wykonane 
przez szkolnych aktorów oraz ich rodzi-
ców, efekty dźwiękowe i świetlne, piękne 
stroje. Różnorodność i indywidualny cha-
rakter scenek sprawiły, że publiczność nie-

I LOVE YOU

wątpliwie się nie nudziła i żywo reagowała 
na występy młodych aktorów.
 Cała historia przestawiała temat 
miłości na przestrzeni wieków – od pre-
historii przez starożytną Grecję, średnio-
wiecze, aż do dnia dzisiejszego. Przedsta-
wienie miało na celu pokazanie, że miłość 
była, jest i będzie uczuciem nieodzownie 
związanym z egzystencją człowieka. Sal-
wy śmiechu wywołały zaloty ludzi z epoki 
kamienia łupanego (świetne role Bartka 
Walewskiego, Justyny Moch i Mateusza 
Mućko). Niepowtarzalna okazała się sce-

na wyboru najpiękniejszej przez Parysa 
zagrana przez Angelikę Wichrowską, Adę 
Rek, Kamilę Sałatę, Kasię Osińską i Mate-
usza Grabika.
 W sentymentalny nastrój wpro-
wadziło widzów ślubowanie rycerskie, 
natomiast zdziwienie dorosłych wywołała 
zapewne scenka współczesnego wyzna-
wania uczuć odegrana przez Kasię Osiń-
ską i Kacpra Kucę.
 Duże rozbawienie publiczności 
wywołała piosenka „Herkules” zaśpiewana 
przez Adę Baranowską, której towarzyszy-
ły śliczne amorki. Perfekcyjna choreografia 
i piękna muzyka wzmagały melancholijny 
nastrój.
 Z reguły w naszej szkole odbywa-
ją się przedstawienia związane z tematyką 
wynikającą z kalendarza szkolnego czy 
historycznego - bardzo doceniane zarów-
no przez społeczność szkolną jak i gości  
z zewnątrz, ale przedstawienie o miło-
ści dobrze wpisało się w codzienne życie 
szkoły.
 Na widowni zasiedli dyrekcja, 
nauczyciele, uczniowie podstawówki  
i gimnazjum oraz rodzice. Ogrom pracy, 
jaki cała grupa włożyła w przygotowanie 
przedstawienia, został nagrodzony duży-
mi brawami. Przedstawienie „I love you”  
to mieszanka humoru i nostalgii przygo-
towana na wysokim poziomie. Widzowie 
rozeszli się zadowoleni.

ZSM nr 2, fot z arch. szkoły 

7	marca	br.	społeczność	Szkoły	Podsta-
wowej	nr	5	w	Mińsku	Mazowieckim	go-
ściła	ekipę	telewizyjną.	Reporterzy	TVP	3	
w	ramach	dziennika	„Kurier	Mazowiecki”	
odwiedzili	 „Piątkę”	 w	 związku	 z	 projek-
tem	„Selma	-	Antarktyda	-Wytrwałość”. 

 Uczniowie mińskiej SP5 zainicjo-
wali i zorganizowali specjalny konkurs pla-
styczny  pod tytułem „Polski jacht Selma 
na Antarktydzie, czyli jak wygląda koniec 
mórz  i oceanów”. Stanowił on spontanicz-
ną odpowiedź dzieci na wspaniały wyczyn 
polskich żeglarzy, którzy pobili rekord 
świata i jako pierwsi dopłynęli do najdalej 
wysuniętych południowych wybrzeży An-
tarktydy. Niezwykle ekscytującym i nobi-
litującym przeżyciem dla uczniów „Piątki” 
był fakt, iż  konkurs został rozstrzygnięty 
osobiście  przez członków załogi Selmy - 

w trakcie pobytu na Antarktydzie. Po rejsie 
żeglarze znaleźli czas, by bezpośrednio 
spotkać się  z młodzieżą mińskiej szkoły. 
Link do audycji na stronie TVP: http://war-
szawa.tvp.pl/24330654/07032016 
(ok. dziesiąta  minuta audycji). 
 Uczniowie „Piątki” mieli zresztą 
w ciągu ostatnich miesięcy więcej okazji                               
do zacieśnienia bliskiej relacji z żeglarza-
mi, których wyczyn został odnotowany  
w Księdze Rekordów Guinnessa. Uczest-
niczyli na zaproszenie kapitana Piotra 
Kuźniara w wystawie pamiątkowych zdjęć  
z ekspedycji  w Muzeum Sportu  i Turystyki 
w Ośrodku Olimpijskim w Warszawie oraz 
w spotkaniu z członkami załogi, wśród 
których był także mińszczanin Leszek 
Rychlik. Szkoła przy udziale sponsorów 
zorganizowała również ekspozycję zdjęć 
z wyprawy, którą uczniowie i inni miesz-

Trwa	żeglarska	przygoda	z	Selmą	uczniów	mińskiej	SP	5
kańcy Mińska Mazowieckiego oraz okolic 
mogli podziwiać w czerwcu 2015 roku  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Prezen-
tacja filmów, fotografii upamiętniających 
wyczyn żeglarzy Selmy oraz  interesująca 
opowieść kapitana o kolejnych etapach 
wyprawy wywarły na wszystkich ogromne 
wrażenie. 
 Cała społeczność mińskiej szko-
ły  z prawdziwym entuzjazmem  przyjęła 
zatem wiadomość o wspaniałych nagro-
dach, które stały się udziałem zaprzy-
jaźnionej załogi, a ostatnio szczególnie 
kapitana Piotra Kuźniara. Dowódca wy-
prawy na jachcie s/y Selma Expeditions 
na najzimniejsze morze świata - antark-
tyczne Morze Rossa został tegorocznym  
laureatem piątej edycji Nagrody im. Ka-
pitana Leszka Wiktorowicza – wybitnego 
człowieka morza, budowniczego i wie-
loletniego komendanta „Daru Młodzie-
ży”, wychowawcy wielu pokoleń polskich 
marynarzy. Kapitan Kuźniar został nagro-
dzony za przygotowanie  i zrealizowanie 
wyjątkowej wyprawy żeglarskiej „Selma-
Antarktyda-Wytrwałość” 2014/2015, pro-
jektu powstałego z pasji do żeglowania po 
trudnych wodach Antarktyki, śladami Er-
nesta Shackletona, z finalnym etapem na 
antarktycznym Morzu Rossa. W nomina-
cji do nagrody podkreślono zrealizowanie 
wszystkich założonych celów wyprawy,  
w tym pobicie rekordu świata w żegludze 
najdalej na południe, a także utworzenie 
przez kapitana Kuźniara doświadczone-
go zespołu wzajemnie wspierających się 
przyjaciół. 
 Serdecznie gratulujemy wspa-
niałego sukcesu. 

SP nr 5, fot. z arch. szkoły

zjum im. Świętego Jana Bosko, śpiewa-
jąc po angielsku znany przebój Vaya Con 
Dios “Ney na na”. Z uwagi na bardzo wy-
równany poziom również w tym roku, jury 
postanowiło przyznać dwa równorzędne 
wyróżnienia, które otrzymali reprezentują-
cy Gimnazjum Miejskie nr 3 i śpiewający 
po rosyjsku: Kacper Kuca oraz Klaudia 
Janczak. 

 Wszystkim uczestnikom, a przede 
wszystkim laureatom III Miejskiego Fe-
stiwalu Piosenki Obcojęzycznej dla Gim-
nazjalistów oraz ich opiekunom gorąco  
gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów, 
zapraszając jednocześnie do wspólnej  
zabawy już za rok. 

Katarzyna Trojanek - koordynator festiwalu
fot. z arch. szkoły
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Trójka zawładnęła sceną

8	 marca	 br.	 w	 Teatrze	 Wielkim	 	 w	 War-
szawie	 pod	 honorowym	 patronatem	
Ministra	Edukacji	Narodowej	odbyła	się	
uroczysta	Gala	Szkoły	Dialogu	2015	r.				                      

Szkoła Dialogu to projekt edukacyjny przy-
gotowany i realizowany przez Fundację 
Forum Dialogu Między Narodami mający 
na celu poszerzanie wiedzy młodzieży na 
temat wielowiekowej obecności Żydów 
w Polsce oraz ich wkładu w rozwój spo-
łeczny, kulturalny i gospodarczy naszego 
kraju. Uczniowie szkół biorących udział  
w projekcie mają za zadanie poznać hi-
storię własnej miejscowości, odkrywając 
ślady po nieobecnej społeczności żydow-

skiej.  W prowadzonej przez aktora Kac-
pra Kruszewskiego uroczystości udział 
wzięło szereg znakomitych osób. Przede 
wszystkim Andrzej Folwarczny Prezes  
Forum Dialogu oraz Henryk Wujec Prze-
wodniczący Rady Fundacji Forum Dia-
logu. Galę swoim przybyciem uświetnili 
także m. in. Wicemarszałek Senatu Bog-
dan Borusewicz, Rzecznik Praw Dziec-
ka   Marek Michalak, Ambasador Izraela  
w Polsce Anna Azari, Naczelny rabin Pol-
ski Michael Schudrich. 

W gali uczestniczyli uczniowie papie-
skiego gimnazjum, którzy w październiku  
i listopadzie 2015 r. realizowali projekt 

Gimnazjum	Miejskie	nr	2	im.	Jana	Pawła	II	
w	Mińsku	Mazowieckim	–	Szkołą	Dialogu

Szkoły Dialogu. Podczas pracy nad pro-
jektem gimnazjaliści podjęli szereg zadań, 
aby czynnie poznać dziedzictwo mińskich 
Żydów. Najpierw uczestniczyli w 4-dnio-
wych warsztatach z trenerami, czytali  
literaturę źródłową, odwiedzili Muzeum  
Polin, TPMM i MZM, opracowywali folde-
ry, gotowali potrawy kuchni żydowskiej, 
tańczyli, przedstawiali opowieści chasy-
dów. Poznanym dziedzictwem podzielili 
się z kolegami, rodzicami, nauczycielami 
i mińszczanami.  28 listopada zorganizo-
wali oni wycieczkę wraz z towarzyszącą 
jej imprezą pt. Śladami mińskich Żydów. 
W projekt zaangażowała się klasa II F, kla-
sa która realizuje innowację pedagogicz-
ną pt. Tacy sami, a inni między nami…  
w zakresie historii i wiedzy o społeczeń-
stwie z elementami edukacji wielokultu-
rowej. Klasę II F wsparło czterech zainte-
resowanych tematyką uczniów klasy II D 
oraz nauczycielki – Ewa Borkowska i Lilla 
Kłos. 

Dnia 8 marca 2016 r. Gimnazjum Miejskie 
nr 2 znalazło się wśród 49 polskich szkół, 
które otrzymały tytuł Szkoły Dialogu 2015 
i nie tylko. Zdobyło również tytuł finalisty 
w konkursie na projekt uczniowski upa-
miętniający lokalną społeczność żydow-
ską. Gimnazjaliści mają jeszcze w planach 
kilka działań w podjętym temacie, ale te-
raz przed klasą kierunkową kolejne wy-
zwanie, przygotowanie miejskiego Dnia 
Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej. Wielo-
kulturowość tak, ale patriotyzm przede 
wszystkim. 

Dr Lilla Kłos
fot. z arch. GM nr 2

Marzec	 okazał	 się	 niezwykle	 szczęśli-
wy	 dla	 młodych	 artystów	 z	 Gimnazjum	
Miejskiego	nr	3	w	Mińsku	Mazowieckim.		
W	czwartek	17	marca	br.	w	Klubie	Żan-
darmerii	 Wojskowej	 w	 Mińsku	 Mazo-
wieckim	 odbył	 się	 I	 Etap	 Eliminacji	 do	
Festiwalu	Twórczości	Dziecięcej	Wojska	
Polskiego.	

Profesjonalne jury zdecydowało, że  
na ogólnopolskim Festiwalu Twórczo-
ści Dziecięcej Wojska Polskiego wystąpi 
m.in. grupa teatralna „Łubudubu-dubudu-
bach!” prowadzona przez Pawła Parcho-
menko, nauczyciela języka angielskiego 
z Gimnazjum Miejskiego nr 3 oraz Alicja 
Nazarczuk (również prowadzona przez 
Pawła Parchomenko), która wystąpi  
na tym samym festiwalu, ale w konkur-
sie recytatorskim. Grupa „Łubudubu-du-
budu-bach!” działa dopiero od września  
w Gimnazjum Miejskim nr 3, a już teraz 
udało jej się osiągnąć olbrzymi sukces, 
jakim jest reprezentowanie szkoły i Żan-
darmerii Wojskowej na ogólnopolskim fe-
stiwalu. Do grupy należą: Karol Stefaniuk, 
Paweł Mazurek, Dawid Krupa, Mateusz 
Maśniak, Aleksander Piekarski, Zofia Czy-
żewska, Piotr Bogusz, Dominika Kowal-
czyk, Justyna Zagańczyk. Podczas zma-
gań artystycznych grupa zaprezentowała 
I akt „Tanga” S. Mrożka. Nie trzeba było 
długo czekać na kolejną niespodziankę, 
którą przyniósł konkurs „Warszawska  
Syrenka”. 

W etapie miejskim popularną „Trójkę” 
reprezentowała dwójka gimnazjalistów 
– Mateusz Maśniak i Karolina Brzozow-
ska, których do konkursu przygotował 
również Paweł Parchomenko. Zgodnie 
z regulaminem nasze miasto mogły re-
prezentować tylko dwie osoby w etapie 

powiatowym tego konkursu. Tym więk-
sze było zdziwienie, że młodzi artyści  
z Siennickiej zajęli oba miejsca i przeszli 
do następnego etapu zmagań. Etap po-
wiatowy cechował się niezwykle wysokim 
poziomem artystycznym, ponieważ wzię-
ło w nim udział aż 23 uczestników, którzy 
wcześniej okazali się najlepsi w swoich 
gminach. Decyzja jury nie była łatwa, po-
nieważ o miano awansu do finału walczyli 
najlepsi z najlepszych. Okazało się jednak, 
że uczniowie z Gimnazjum Miejskiego  
nr 3 w Mińsku Mazowieckim kolejny raz 
nie mieli sobie równych i doszło do nie-
zwykle rzadkiej sytuacji, mianowicie dwa 
pierwsze miejsca zajęli uczniowie z Sien-
nickiej. Mateusz Maśniak zajął II m-ce ex 
aequo z Martyną Osiak z Siennicy, nato-
miast Karolina Brzozowska swoim brawu-
rowym wykonaniem „Pocztówek do Pana 

Zet” M. Czubaszek zostawiła wszystkich 
daleko w tyle i to ona będzie nas repre-
zentować podczas finału w Warszawie. 

-Praca w szkole do łatwych nie należy,  
ale gdy ma się tak fantastycznych 
uczniów, to nie boję się podejmować 
nawet najtrudniejszych wyzwań. Praca  
z takimi artystami to sama przyjemność  
i z niecierpliwością czekam na kolejne  
próby z moimi uczniami, żeby zobaczyć 
czym mogą mnie jeszcze zaskoczyć. Takich 
sukcesów nie spodziewaliśmy się nawet  
w najśmielszych snach, ponieważ pra-
cujemy ze sobą dopiero od września  
2015 r. Niedawno jeszcze sam stałem na 
ich miejscu na scenie i słuchałem moich 
instruktorów, dlatego tym bardziej cieszę 
się, że mam teraz okazję przekazywać 
swoją wiedzę i przeżywać każdy występ 
swoich uczniów. Niestety, część z tych 
zdolnych uczniów to trzecioklasiści, którzy 
za chwilę opuszczą mury Siennickiej, więc 
już teraz serdecznie zapraszam szóstokla-
sistów, którzy chcieliby przeżyć przygodę 
z teatrem! – podsumowuje Paweł Parcho-
menko. 

Takiego wyniku z pewnością nie udałoby 
się osiągnąć, gdyby nie pomoc Agniesz-
ki Kurel, która pomagała podczas kon-
kursu w Klubie Żandarmerii Wojskowej  
i Agnieszki Szostak, która jak zwykle po-
mogła w przygotowaniu świetnej sceno-
grafii. 

Trzymajcie za nas kciuki w Kołobrzegu  
i w Warszawie!

ZSM nr 2 
fot. z arch. MDK

Dziewczyny	z	papieskiego	gimnazjum	najlepsze	w	diecezji
W	 piątek,	 18	 marca,	 odbył	 się	 Diece-
zjalny	 Konkurs	 Wiedzy	 o	 Światowych	
Dniach	 Młodzieży	 „Być	 więcej	 niż	 mieć”	
w	 Gimnazjum	 przy	 ul.	 Pięknej	 w	 Mińsku	
Mazowieckim.	 Gimnazjum	 Miejskie	 nr	 2	
im.	Jana	Pawła	II	w	Mińsku	Mazowieckim	
reprezentowały	 dwie	 uczennice	 z	 kl.	 IIe,	
które	zdobyły	największą	liczbę	punktów	
w	 etapie	 szkolnym:	 Magdalena	 Grabar-
czyk	 i	Agnieszka	Grabarczyk.	Opiekunką	
dziewczyn	była	nauczycielka	religii		Iwona	
Szulawska.

 Konkurs był zorganizowany przez 
Wydział Nauki Katolickiej Kurii Biskupiej 
Warszawsko–Praskiej. Patronat nad nim 
objęli Arcybiskup Henryk Hoser, Biskup 
Marek Solarczyk, Starosta Miński Antoni 
Tarczyński, Burmistrz Miasta Mińsk Ma-
zowiecki Marcin Jakubowski i Wójt Gminy 
Mińsk Mazowiecki Antoni Piechoski.  Kon-

kurencja  podczas  etapu diecezjalnego 
była bardzo duża. Około 50 uczniów gim-
nazjów z Diecezji Warszawsko-Praskiej roz-
wiązywało test składający się z 40 pytań. 
 W czasie oczekiwania na wyni-
ki konkursu ks. Emil Parafiniuk - dyrektor 
Centrum Światowych Dni Młodzieży, przy-
bliżył gościom spotkania organizację ŚDM 
Kraków 2016 w Diecezji Warszawsko–Pra-
skiej. Zachęcał do włączenia się w wolon-
tariat i przyjęcia w swoich domach piel-
grzymów z zagranicy. W powiecie mińskim 
będziemy gościć pielgrzymów z Ukrainy. 
 W końcu nadeszły oczekiwane 
przez wszystkich wyniki egzaminu. Emocje 
były duże i zaskoczenie jeszcze większe, 
gdy ks. Piotr Pierzchała odczytał  nazwi-
ska zwycięzców. Laureatkami konkursu 
zostały uczennice papieskiego gimnazjum:  
Magdalena Grabarczyk zajęła I miejsce,  
a Agnieszka Grabarczyk - II miejsce. Iwona Szulawska

fot. z arch. GM nr 2
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	 W	 piątek	 26	 lutego	 br.	 po	 raz	
dwunasty	 mury	 mińskiego	 Kopernika	
gościły	 uczniów	 ze	 szkół	 podstawo-
wych	województwa	mazowieckiego	no-
szących	 imię	 naszego	 wielkiego	 astro-
noma	 oraz	 ze	 szkół	 podstawowych		
z	 Mińska	 Mazowieckiego.	 Wspólnie		
z	 wychowankami	 Jedynki	 uczcili	 kolej-
ną	rocznicę	urodzin	Mikołaja	Kopernika	
i	wzięli	udział	w	XII	Wojewódzkim	Kon-
kursie	 Wiedzy	 o	 Życiu	 i	 Pracy	 Mikołaja	
Kopernika	 oraz	 o	 Astronomii.	 Turniejo-
wi,	 jak	 co	 roku,	 towarzyszyły	 dwa	 inne	
konkursy	 –	 literacki	 na	 opowiadanie	 na	
temat	 „Pewnego	 dnia	 znalazłem	 się	 na	
innej	planecie”	oraz	plastyczny	związany		
z	 tym	 samym	 tematem.	 Organizacji	
Święta	Patrona	Szkoły	oraz	towarzyszą-
cych	mu	konkursów	podjęły	się	tradycyj-
nie	panie:	Małgorzata	Nowicka,	Agniesz-
ka	Wodzińska,	Bożena	Polkowska	oraz	
Małgorzata	 Szczęsna	 przy	 wsparciu		
Anny	Wasążnik.	

 Goście po krótkim odpoczynku 
po podróży udali się do sali gimnastycz-
nej, gdzie serdecznie powitała wszystkich  
dyrektor Ewa Żak. Następnie pięć drużyn 
przystąpiło do rywalizacji.
 Turniej przebiegał w pięciu run-
dach. W każdej z nich uczniowie mieli za 
zadanie odpowiedzieć na pięć pytań na 
temat życia i pracy Mikołaja Kopernika 
oraz astronomii. Za każdą prawidłową od-
powiedź zespół otrzymywał jeden punkt. 
Nad sprawnym przebiegiem turnieju czu-
wało jury złożone z opiekunów drużyn.
 Rozstrzygnięcie konkursu nie 
obyło się bez dogrywki. Zwyciężyła  
w tym roku drużyna Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mińsku Mazowieckim w składzie: 
Dominik Malinowski, Mateusz Michalak 
i Mikołaj Zagórski. Drugie miejsce przy-
padło zespołowi ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Łosicach, w skład którego weszli: 
Aleksandra Kazimieruk, Dominika Kujka 
i Julia Sadowa. Trzecie zajął zespół ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki  
w Mińsku Mazowieckim w składzie: Ma-
ciej Grudziński, Mikołaj Jarzyna i Aleksan-
der Pisarczyk.
 Zaproszenie do obchodów Dnia 
Patrona mińskiej Jedynki przyjęły również 
inne szkoły imienia Mikołaja Kopernika   
z Nowej Wsi, Cieksyna, Goworowa, Se-
rocka, Bieniędzic, Legionowa, Szymano-
wa, Huty Mińskiej, a także Szkoła Pod-
stawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 4, 
Szkoła Podstawowa nr 5, Szkoła Podsta-
wowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim oraz 
Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawo-
wa w Mińsku Mazowieckim, biorąc udział 
w konkursie literackim i plastycznym pt. 
„Pewnego dnia znalazłem się na innej pla-
necie”.  
 Piątkowe przedpołudnie stało 
się znakomitą okazją do wręczenia na-

gród laureatom. Na konkursy literacki  
i plastyczny spłynęło wiele prac na bardzo 
wysokim poziomie (konkurs plastyczny 
I-III – 109 prac, IV-VI – 57 prac; konkurs 
literacki – 95 opowiadań). Lista nagrodzo-
nych i wyróżnionych uczniów jest więc 
dość długa. Wśród laureatów konkursu 
literackiego znaleźli się: na I miejscu Mi-
kołaj Jarzyna ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Mińsku Mazowieckim oraz Rafał Miki-
ciuk ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ło-
sicach, na II - Dagmara Czestkowska  
ze Szkoły Podstawowej w Serocku i 
Igor Weber ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Mińsku Mazowieckim. III miejsce przy-
znano trzem laureatom: Aleksandrowi 
Wojdzie ze Szkoły Podstawowej nr 1 
w Mińsku Mazowieckim, Poli Łężak ze 
Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi oraz 
Rafałowi Padzikowi  ze Szkoły Podstawo-
wej nr 1 w Mińsku Mazowieckim. Wyróż-
nieni zostali: Anna Wilczyńska z Publicz-
nej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej w 
Mińsku Mazowieckim, Bartłomiej Kotara, 
Gabriela Radzikowska i Maja Bołtowicz 
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku 
Mazowieckim, Michalina Ciechańska  ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku Ma-
zowieckim, Michalina Żelazowska ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Ma-
zowieckim, Nikola Berlińska ze Szkoły 
Podstawowej w Bieniędzicach oraz Wik-
toria Wojtczyk ze Szkoły Podstawowej  
w Goworowie. 
 Równie liczną grupę reprezen-
towali laureaci konkursu plastycznego.  
W kategorii klas I – III. I miejsce zajęła 
Oliwia Kurpiowska ze Szkoły Podstawo-
wej w Cieksynie,  II miejsce -  Małgorzata 
Michalak i Wiktor Kwiatkowski ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowiec-
kim, III miejsce -  Małgorzata Sadowska 
ze Szkoły Podstawowej w Goworowie  

i Lena Gawron ze Szkoły Podstawowej nr 5  
w Mińsku Mazowieckim. Wyróżnie-
ni zostali: Dominik Karabin ze Szkoły 
Podstawowej w Cieksynie, Magdalena 
Ambroszczyk i Jakub Araźny ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Mińsku Mazowiec-
kim, Lena Wojda ze Szkoły Podstawowej 
nr 1 w Mińsku Mazowieckim oraz Ma-
tylda Goś ze Szkoły Podstawowej nr 2  
w Łosicach. Laureatem I miejsca w kate-
gorii klas IV – VI został Aleksander Wojda 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim, II miejsce zajęli Aleksan-
dra Kazimieruk ze Szkoły Podstawo-
wej nr 2 w Łosicach i Julia Grzesińska 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku  
Mazowieckim, III miejsce jury przyznało  
Patrycji Nasiłowskiej ze  szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Łosicach i Bartłomiejowi 
Kotarze ze Szkoły Podstawowej nr 5  
w Mińsku Mazowieckim. Wyróżniono 
prace Dawida Staniszewskiego ze Szko-
ły Podstawowej w Serocku oraz dwóch 
uczennic ze Szkoły Podstawowej nr 5  
w Mińsku Mazowieckim.
 Część artystyczną, która uświet-
niła obchody Dnia Patrona w Jedynce, 
przygotowała klasa IId i IIId pod czujnym 
okiem swoich wychowawczyń, Aleksan-
dry Kielczyk i Katarzyny Dębowskiej - 
Korkuć. Dzięki młodym artystom wszyscy 
obecni w hali widowiskowo-sportowej 
mogli przypomnieć sobie najważniejsze 
fakty z życia wielkiego astronoma Miko-
łaja Kopernika oraz utrwalić podstawo-
we informacje o Układzie Słonecznym.  
Wysłuchali również pięknych recytacji, 
popisów wokalnych oraz występów ta-
necznych. 

oprac.  na podst. tekstu
Małgorzaty Szczęsnej i Bożeny Polkowskiej

fot. z arch. szkoły

OŚWIATA

Święto	Patrona	w	mińskim	Koperniku
OŚWIATA

W	sobotę	5	marca	w	Szkołach		Salezjań-
skich	w	Mińsku	Mazowieckim	po	raz	dzie-
wiąty	odbył	się	Wielkopostny		Dzień	Sku-
pienia	dla	nauczycieli	z	powiatu	mińskiego.		
Pedagodzy	wysłuchali	konferencji	ks.	dr.	
Krzysztofa	 Waligóry,	 mogli	 skorzystać		
z	 sakramentu	 spowiedzi	 św.,	 uczestni-
czyli	we	mszy	i	Drodze	Krzyżowej.		Zwień-
czeniem	spotkania	była	wspólna	agapa.
   
 Od 2007 roku  nauczyciele spoty-
kają się w Adwencie i  Wielkim Poście, po-
dejmując refleksję nad swoim powołaniem.   
Od początku pomagają nam i towarzyszą 
kapłani ks. Piotr Pierzchała dyrektor Wy-
działu Nauki Katolickiej Kurii  Warszawsko 
– Praskiej, ks. proboszcz Marian  Sobie-
szek z parafii pw. św. Jana Chrzciela   oraz   
miejscowi księża salezjanie. Do tej grupy 
dołączył w tym roku ks. Kamil Prus, wika-
riusz z parafii pw. św. Antoniego w Mińsku 
Mazowieckim, który służył uczestnikom 
w konfesjonale. Refleksją z tegorocznego 
dnia skupienia zechciała się podzielić jed-
na z uczestniczek.
 Bohaterem konferencji ks. 
Krzysztofa Waligóry był celnik Zacheusz 
–   co o nim wiemy?  To szef poborców po-
datków dla rzymskich okupantów, kolabo-
rant i oszust. Wzbogacił się na krzywdzie 
ludzkiej. Pogardzany i nienawidzony przez 
wszystkich. Kiedy usłyszał, że przechodzić 
będzie słynny już w okolicy Jezus, wspiął 
się na drzewo z ciekawości, żeby Go zo-
baczyć .
 Spojrzenie Jezusa wystarcza, 
żeby celnik zmienił w swoim życiu wszyst-
ko. Nie dość, że postanowił oddać ludziom 

to, co im zabrał, ale jeszcze cztery razy tyle! 
Mnóstwo kasy! Nie żal mu? Co takiego zo-
baczył w spojrzeniu Jezusa, że nie szkoda 
mu było pozbyć się zbieranego przez lata 
majątku? Po raz pierwszy w życiu nie kasa 
była najważniejsza. Co go tak poruszyło  
i zachwyciło?
 Zacheusz odpowiedział miłością 
na miłość. Poczuł, że ma serce, zrodziło 
się w nim poczucie sprawiedliwości oraz 
chęć czynienia dobra i wynagrodzenia  
za wyrządzone krzywdy. Tylko Jezus może 
aż tak odmienić serce człowieka. Przycho-
dzi do tych, którzy go zdradzili. Przywraca 
radość, nadzieję, pojednanie. Jezus nie 
wypomina, nie każe się najpierw nawrócić, 
przeprosić, ukorzyć. Nie wraca do prze-
szłości. Niewiarygodne – idzie w gości do 
złodzieja i zdrajcy!
 Dziś nie musimy wspinać się  
na drzewa, aby spotkać Jezusa. Czeka na 
nas cierpliwie każdego dnia w sakramen-
cie pokuty. Czasem mamy wrażenie, że 
spowiedź nic nam nie daje, że ciągle jest 
to samo wciąż i wciąż. Oczywiście, nie 
jest to nic przyjemnego, gdy opowiadamy  
o swoich grzechach, więc czasem wybie-
ramy przygłuchego księdza, mamrocze-
my szybko grzechy i z ulgą odchodzimy.  
Im szybciej, tym lepiej - ale bez sensu.  
Złą spowiedzią blokujemy przepływ łaski 
Bożej. A my mamy doświadczyć przeba-
czenia i uleczenia duszy!
 Ten sakrament jest wymagający. 
A czy my traktujemy go poważnie? Czy 
robimy rachunek sumienia dla dorosłych? 
Czy spowiadamy się nie tylko z uczyn-
ków, ale  także z myśli i zaniedbań ? Czyny  

to tylko czubek góry lodowej. A to właśnie 
w myślach tkwią korzenie, przyczyny i mo-
tywacje grzechów - zazdrość, lenistwo, 
pycha, chciwość...
 Spojrzenie Jezusa zawsze wy-
dobywa to, co w człowieku najpiękniejsze. 
On nie zważa na nasze grzechy, natomiast 
naprawdę może zmienić życie w radosną 
przygodę, tylko uwierz w to, bo przecież 
dla Boga nie ma nic niemożliwego!

Elżbieta Paluch 
fot. z arch. Szkół Salezjańskich

Wielkopostny	Dzień	Skupienia	dla	Nauczycieli,	
czyli	o	dobrej	spowiedzi

W	 piątek	 26	 lutego	 br.	 odbyliśmy		
niecodzienną	 lekcję	 języka	 polskiego.	
Gościliśmy	 w	 murach	 naszej	 szkoły		
wykładowcę	 uniwersyteckiego	 doktora	
Nauk	Humanistycznych	Mariusza	Kopra,	
pracownika	 Katedry	 Języka	 Polskiego	
Katolickiego	 Uniwersytetu	 Lubelskiego	
Jana	Pawła	II.

 Dr Koper wygłosił specjalnie dla 
uczniów naszego liceum wykład na temat: 
„Nazwy własne w języku i kulturze”. Przez 
45 minut zgłębialiśmy tajemnice onoma-
styki (dziedziny językoznawstwa zajmują-
cej się badaniem nazw własnych).
 Dowiedzieliśmy się, jak bogatą 
historię kryją imiona, a także skąd po-
chodzą nazwy miejscowości i nazwiska.  
Dr Koper poddał analizie językowej nawet 
kilka przykładów toponimów z naszego 
rejonu. Nie zabrakło więc takich przy-
kładów, jak: Mińsk - Mensko, Kałuszyn, 
Dębe czy Mrozy. Gość wspomniał rów-

nież o tym, jakie znaczenie dla estetyki 
może mieć odpowiedni dobór imienia do 
nazwiska i przestrzegł przed konsekwen-
cjami ślepego podążania za modą na 
imiona. Okazało się także, że badania na-
ukowe z dziedziny językoznawstwa mogą 
być nieraz bardzo zabawne. 

 Dzięki panu doktorowi dowiedzie-
liśmy się przede wszystkim, że „nazwy nie 
znaczą, lecz oznaczają”. A kilku pasjona-
tów językowych po wykładzie miało okazję 
przeprowadzenia indywidualnej rozmowy 
z językoznawcą na temat zagadek pocho-
dzenia ich własnych nazwisk.

Diana Gajc – Piątkowska
fot. z arch. Szkół Salezjańskich

Uniwersytecki	wykład	w	salezjańskim	liceum
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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.

Muzeum Ziemi Mińskiej
KULTURA

19	 marca	 br.	 odbył	 się	 w	 siedzibie		
Muzeum	 Ziemi	 Mińskiej	 	 wernisaż	 wy-
stawy	„Sztuka	prywatna”.   
 Jest to pierwsza wystawa z cy-
klu rocznicowego uświetniającego ob-
chody 595-lecia powstania Mińska Mazo-
wieckiego. Prezentowana kolekcja sztuki 
współczesnej jest własnością mińszczan 
Marzeny i Pawła Wąsowskich, którzy 
zgromadzili prace rzeźbiarskie (rzeźba, 
brąz) autorstwa Stanisława Wysockie-
go, Pawła Goliszka, Tadeusza Łodziana, 
Romana Solskiego, Pawła Wąsowskiego 
oraz malarstwo Zofii Błażko, Katarzyny 
Szeszyckiej, Marty Abramowicz, Agaty 
Czeremuszkin-Chrut, Roberta Chmie-
lewskiego, Richarda Anuszkiewicza. Wy-
stawa została otwarta przez Burmistrza 
Miasta Marcina Jakubowskiego. Wyjąt-
kowymi gośćmi wernisażu byli znakomici 
współcześni artyści Zofia Błażko i Paweł 
Goliszek. Nastrojową oprawę muzyczną 
zapewnili utalentowani uczniowie: Patry-
cja Wróbel (śpiew, Liceum Plastyczne)  
i Bartłomiej Bylak (fortepian, Technikum 
Ekonomiczne). Wystawę można oglądać 
do 8 maja 2016 roku.

„Sztuka prywatna”

Tradycyjnie	w	Niedzielę	Palmową	Muzeum	
Ziemi	 Mińskiej	 zorganizowało	 targ	 wielka-
nocny	„Stragan	Sendomierski”. 
 Plac Kilińskiego zapełnił się stoiska-
mi z wędlinami, świątecznymi wypiekami, 
serami i miodami. Lokalni rękodzielnicy ofe-
rowali stroiki i ozdoby świąteczne, biżuterię, 
ręcznie szyte zabawki, torebki. Na targ przy-
jechało ponad 40 wystawców. Choć pogoda 
w tym roku nie rozpieszczała, zarówno wy-
stawcy, jak i kupujący nie kryli zadowolenia. 
 Targi organizowane przez Muzeum 
cieszą się dużym zainteresowaniem. Dlatego 
część wystawców już zgłaszała swój udział 
w targu organizowanym z okazji 595-lecia 
nadania praw miejskich naszemu miastu. 
Targ „Kupieckie Mensko – od Jana do Mar-
cina 595 lat tradycji” w ramach projektu „Na-
sza Europa – nasza przyszłość” odbędzie się 
29 maja br. na placu przed Pałacem Dernało-
wiczów.  Serdecznie zapraszamy.

Monika Roguska
fot. z arch. MZM

Sendomierski Stragan w Palmową Niedzielę

W	Muzeum	Ziemi	Mińskiej	8	marca	od-
były	 się	 „Wielkanocne	 warsztaty	 pla-
styczne:	Przedwojenne	pisanki”	organi-
zowane	 w	 ramach	 stałej	 wystawy	 „Jak	
żyli	nauczyciele	w	II	Rzeczypospolitej?”.	
 Instruktorem wiodącym była  
Jadwiga Bajorek – wieloletnia nauczyciel-
ka plastyki, której towarzyszyli uczniowie 
klas pierwszych Salezjańskiego Gimna-
zjum. Warsztaty współprowadziła Bar-

Przedwojenne pisanki

bara Szczepanik, która przybyła z grupą 
podopiecznych z Liceum Plastycznego 
Zespołu Szkół Ekonomicznych. W za-
jęciach wzięło udział 17 osób, w tym  
także uczennica Gimnazjum Miejskiego  
nr 2 oraz  7-letnia uczennica Szkoły Pod-
stawowej w Siennicy.
 Nad stroną merytoryczną czu-
wała inicjatorka warsztatów i kustosz wy-
stawy prof. Maria Ekiel-Jeżewska, która 

Najbliższymi wystawami z cyklu rocznicowego będą:
- wystawa prac Marka Chabrowskiego (maj-czerwiec)
- wystawa prac Franciszka Starowieyskiego (czerwiec-lipiec)
- wystawa poświęcona budowie kolei żelaznej Warszawa-Siedlce (lipiec-sierpień)

przy wsparciu Wojciecha Boguckiego 
(pracownik Muzeum Rolnictwa w Ciecha-
nowcu) przygotowała materiały dydak-
tyczne z okresu międzywojennego – tech-
niki i wzory zdobienia pisanek.
 Podczas zajęć młodzież wyko-
nała pisanki w formie warstwowych wy-
klejanek papierem kolorowym, wydrapy-
wanek na wcześniej barwionych jajkach 
oraz wyklejaniem wielobarwną włóczką. 
Na koniec uczestnicy warsztatów umie-
ścili swoje małe dzieła w mieszkaniu  
Sylwestrowiczów, które jak żadne inne  
w okolicy, oddaje niepowtarzalny klimat 
życia codziennego w międzywojennej 
Polsce.
 Dzięki warsztatom uczniowie 
mieli okazję bezpośrednio zapoznać się 
z lokalną historią a równocześnie zadbali 
o kontynuację i popularyzację świątecz-
nej tradycji wykorzystując przedwojenne 
sposoby zdobienia pisanek. Wszystkim 
opiekunom i uczestnikom serdecznie 
dziękujemy za przygotowanie i udział  
w warsztatach.

Monika Pszkit
fot. z arch. MZM
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

KULTURA

Publicznej
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej

KULTURA

„Książka	jest	kobietą”

Dla niejednego pisarza kobieta była inspi-
racją do powstania wspaniałych powie-
ści, stając się jego muzą lub marzeniem. 
Literatura wykreowała wiele ponadcza-
sowych kobiecych postaci, książkowych 
bohaterek, o których pamiętamy do dziś 
i często wracamy do opowieści o ich 
niesamowitych dokonaniach, miłosnych 
historiach i zawiłych losach. W bibliotece 
znaleźć można książki o kobietach, dla 
kobiet, napisane przez kobiety… W Dniu 
Kobiet pod hasłem „książka jest kobietą” 
przygotowaliśmy dla naszych czytelni-
czek niespodzianki. Tego dnia paniom, 
które odwiedziły bibliotekę, nasza panda 
wręczała w prezencie książki, co budziło 
uśmiech na twarzach reprezentantek płci 
pięknej.    

Anna	Mieszkowska	
i	jej	opowieść	o	„królu	
polskiego	ekranu”

11 marca bibliotekę odwiedziła Anna 
Mieszkowska autorka książki „Bodo 
wśród Gwiazd”. Przy dźwiękach patefo-
nu powróciliśmy do czasów minionych, 
kiedy Eugeniusz Bodo wyśpiewywał 
niezapomniane do dziś „Umówiłem się  
z nią na dziewiątą” i „Baby, ach te baby”. 
O artystach tamtych lat, autorka opowia-
dała w sposób ciekawy i humorystyczny. 
Poza wspomnianym Eugeniuszem Bodo, 
okrzykniętym „królem polskiego ekranu”, 
wspominała także o Hance Ordonównie, 
Zofii Terné, Fryderyku Járosym i wielu in-

nych postaciach ówczesnej sceny teatral-
nej i kabaretowej. W ten piątkowy wieczór 
przenieśliśmy się w świat zapomnianych 
warszawskich kamienic i klimatycznych 
kinowych sal. Spotkanie pokazało, jak bo-
gata i fascynująca jest historia teatru oraz 
kabaretu okresu międzywojennego, którą 
warto wspominać i odkrywać. 

„Drugie	życie”	
Moniki	Kuszyńskiej

Nadchodzi wiosna, a z nią nowa energia 
i chęć dokonania w życiu zmian na lep-

sze. 16 marca w naszej bibliotece odbyło 
się spotkanie, które doskonale współ-
gra z tym zamysłem. Monika Kuszyńska 
opowiadała w bibliotece o trudnej drodze  
ku szczęściu i samoakceptacji. Piosen-
karka i autorka tekstów (była wokalistka 
Varius Manx) w 2006 r. w wyniku wypadku 
samochodowego została sparaliżowana 
od pasa w dół. Przeżyła koszmar i utraciła 
wiarę na lepsze jutro, jednak nie na długo. 
W 2010 r. wróciła na scenę, a w 2012 r. 
wydała płytę „Ocalona”. Dziś jest szczę-
śliwą i spełnioną kobietą, a jej książka 
pt. „Drugie życie” niesie ludziom nadzie-
ję i pokazuje, że niepełnosprawność nie 

oznacza społecznego wykluczenia i nie 
odbiera szansy na znalezienie szczęścia. 
Spotkanie było niezwykle motywujące. 
Zachęcało do uważności na co dzień, do-
ceniania drobiazgów, czerpania przyjem-
ności z kontaktu z drugim człowiekiem,  
a także do poszukiwania wiary i miłości, 
bo są to wartości najważniejsze w ży-
ciu. Monika Kuszyńska rozpoczęła swoje 
„drugie życie”, a na to nigdy nie jest za 
późno. Pokazała nam, że zawsze warto 
walczyć o własne szczęście. 

„Daj	sercu	żyć”

17 marca odbyły się warsztaty pod ha-
słem „Daj sercu żyć”, które poprowadzili 
dla nas przedstawiciele firmy „Eskulapa”, 
studia fitness „Fit&Joy” oraz eksperci od 
reedukacji żywieniowej z „Natur Hause”. 
Wspólnie uczyliśmy się, jak poprzez wła-
ściwą dietę i aktywność fizyczną wspo-

móc działanie naszego układu krwiono-
śnego. Dowiedzieliśmy się również, co 
robić, gdy praca serca zostaje zaburzona. 
Specjaliści od ruchu, żywienia i pierwszej 
pomocy poprowadzili ciekawe i przystęp-
ne spotkanie. Dodatkowo każdy z uczest-
ników miał okazję skorzystać z możli-
wości wykonania darmowego pomiaru 
składu ciała oraz wziąć udział w treningu 
RKO na fantomach.  

Historyczne	newsy	
i	Wielkanocne	zwyczaje	
w	Oddziale	dla	Dzieci		

21 marca gościem biblioteki był Pa-
weł Wakuła, autor książki „Jagiełło pod 
prysznicem”. Rysownik – humorysta, jak 
sam się przedstawił małym słuchaczom, 
rozbawił dzieci swoimi pracami, ale też 
zapewnił sporą dawkę wiedzy o historii 
Polski. Opowiadał małym słuchaczom ba-
wiące do łez historie o genezie powstania 
przydomków poszczególnych władców 
oraz o tym, jak jeden z nich kazał wyrwać 
zęby poddanym, którzy jedli mięso w pią-
tek. Paweł Wakuła nie pominął w swojej 
prezentacji tytułowego Jagiełły. Podobno 
król uwielbiał się kąpać, w przeciwień-
stwie do swojej żony, która kąpieli unikała 
jak ognia. Po spotkaniu nadszedł czas na 
autografy. Poza własnym podpisem, au-
tor pozostawił w książce każdemu czytel-
nikowi zabawny rysunek.  

W marcu w Oddziale dla Dzieci odbywały 
się spotkania na temat Świąt Wielkanoc-
nych. Dzieci poznawały zwyczaje zwią-
zane z okresem wielkanocnym, a także 
wykonywały prace plastyczne. Ich piękne 
kolorowanki udekorowały świąteczny ko-
szyczek.  

Marcowa	biblioteka Zapowiedzi: 
• 7 kwietnia, godz. 18:30 – spotkanie kulinar-

ne z Maią Sobczak, autorką książki „Qmam 
kasze” 

• 13 kwietnia, godz. 16:00 – Inauguracja Kina 
dla Niewidomych - seans filmowy z audio 
deskrypcją (francuska komedia pt. „Niety-
kalni”)

• 15 i 16 kwietnia – „Fantastyczna Bibliote-
ka” Mińskiej Gildii Fantastyki – szczegóły 
wkrótce na plakatach i stronie internetowej 
biblioteki (www.mbpmm.pl) 

• 19 kwietnia, godz. 12:30 –  uroczystości 
upamiętniające 73 Rocznicę Powstania  
w Getcie Warszawskim, akcja Żonkile

• 21 kwietnia, godz. 18:30 – spotkanie z Mar-
tą Orzeszyną i promocja książki „Antoine”

• 28 kwietnia, godz. 17:00 – koncert  
z udziałem: Ewy Błaszczyk (Funda-
cja „Akogo?”), Andrzeja „E-moll” Ko-
walczyka, Stowarzyszenia Integracji  
z Artystami Niepełnosprawnymi „Dom Mu-
zyki” Jolanty Majchrzak, Tadeusza Woźnia-
ka, Filipa Aleksandra Woźniaka. 

Sztuka	indyjskiego	teatru
	
Klasyczny teatr Indii przez wiele lat spo-
wity był mgłą tajemnicy. Jego tradycyjna 
odsłona była mocno związana z religijnym 
rytuałem i niedostępna dla przybyszów  
z zewnątrz. Dopiero ostatnie dziesięciole-
cia, w czasie których Indie uległy znacznej 
modernizacji sprawiły, że obecnie także 
cudzoziemcy mogą poznać teorię i prak-
tykę indyjskiej dramaturgii. Elżbieta Dziuk 
i Krzysztof Renik od lat opisują świat wi-
dowisk azjatyckich. Ona jest autorką wielu 
wystaw fotograficznych dotyczących kul-
tury Indii. On to korespondent Polskiego 
Radia i współautor filmów dokumental-
nych o widowiskach indyjskich i tybetań-
skich. Studiował w Kerala Kalamandalam 
- indyjskiej uczelni kształcącej artystów 
tamtejszego teatru. Gościli w naszej bi-
bliotece z książką „Dziennik buddyjskiej 

pielgrzymki”, a tym razem, 31 marca  
w ramach cyklu Słowo i Dźwięk, zaprezen-
towali trzy filmy dokumentalne o teatrze 
i obrzędach indyjskich. Widzowie mieli 
możliwość podejrzeć skomplikowaną, 
wielogodzinną pracę nad charakteryzacją 
aktorów do ich całonocnych występów,  
a także poznać fragmenty wybranych 
sztuk teatralnych. Filmy ukazały Teatr 
Indyjski jako zbiór skodyfikowanych ge-
stów, dzięki którym można przekazać 
około trzech tysięcy pojęć. Imponujące 
swoim rozmachem, kolorowe i mistycz-
ne widowiska zapewniły widzom dużo 
wrażeń i dały wiedzę na temat najstar-
szego teatru świata. Spotkanie było for-
mą uczczenia Międzynarodowego Dnia 
Teatru, który obchodzony jest 27 marca.

MBP, fot. z arch. biblioteki
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 W dwudziestoleciu mię-
dzywojennym każda jednostka 
Wojska Polskiego raz w roku ob-
chodziła swoje święto. Daty świąt, 
w zależności od jednostek, były 
różne. Zazwyczaj ustanawiano 
je na rocznice ważnych wyda-
rzeń, np. zwycięskich bitew czy 
odznaczeń. Święto 7. Pułku Uła-
nów Lubelskich przypadało na 
dzień 23 marca, jako upamiętnie-
nie odznaczenia sztandaru puł-
kowego Krzyżem Virtuti Militari V 
klasy przez Józefa Piłsudskiego 
23 marca 1921 roku w Kraśniku. 
Naczelnik, odznaczając sztandar, 
powiedział: „Za zasługi w bojach, 

za dzielność i wytrwanie w dobrej 
i złej doli, mianuję 7. Pułk Ułanów 
Lubelskich kawalerem Virtuti Mili-
tari”. Było to ogromne wyróżnienie 
i duma, gdyż tylko 5 pułków kawa-
lerii (z czterdziestu) zostało od-
znaczonych Krzyżem Virtuti Milita-
ri za wojnę polsko-bolszewicką.

	 W	 czerwcu	 1921	 roku	 7.	 pułk	
ułanów	przeniósł	się	na	stały	garnizon	do	
Mińska	 Mazowieckiego.	 Organizowane	
przez	pułk	święto	co	rok	gromadziło	wie-
lu	mińszczan	oraz	rezerwistów,	przyjaciół	
pułku	 i	 rodziny	 kadry	 zawodowej.	 Uro-
czystości	przygotowywane	były	z	dużym	
wyprzedzeniem.	 Na	 kilka	 tygodni	 przed	

ŚWIĘTO 
7. PUŁKU UŁANÓW LUBELSKICH

	 Członkowie	 Towarzystwa	 Pa-
mięci	 7-go	 Pułku	 Ułanów	 Lubelskich	
składają	 serdeczne	 podziękowania	
wszystkim,	 którzy	 włączyli	 się	 w	 orga-
nizację	 Święta	 Pułkowego,	 a	 szczegól-
nie	 władzom	 Miasta	 Mińsk	 Mazowiecki,	
pracownikom	 Muzeum	 Ziemi	 Mińskiej,		
kaskaderom	 z	 grupy	 East	 Riders,	 Sto-
warzyszeniu	im.	1.	Pułku	Strzelców	Kon-
nych,	 Stowarzyszeniu	 im.	 2.	 Szwadronu	
11.	 Pułku	 Ułanów	 Legionowych,	 Grupie	
Rekonstrukcyjnej	 44.	 Pułku	 Piechoty	
Legii	 Amerykańskiej	 oraz	 firmie	 Jarcyk	
Przewozy	Pasażerskie.

Przemysław Fedorowicz
Zdjęcia archiwalne:

1- poczet sztandarowy podczas święta pułku  
w 1939 roku

2- dekoracja ułanów Krzyżami Virtuti Militari, 
Kraśnik 23.03.1921 r. 

 zdj. ze zbiorów Muzeum Ziemi Mińskiej
fot. z imprezy z arch. UM MM

	 Działające w Mińsku Ma-
zowieckim od 1989 roku Towarzy-
stwo Pamięci 7-go Pułku Ułanów 
Lubelskich kultywuje tradycje tej 
wspaniałej jednostki. Od kilku lat 
organizowane przez Towarzy-
stwo święta pułkowe gromadzą 
w Muzeum 7. Pułku Ułanów i na 
Starym Rynku dużą publiczność. 
Za każdym razem organizatorzy 
starają się zainteresować miesz-
kańców nowymi atrakcjami, po-
kazami i prezentacjami, wiernie 
odtwarzając umundurowanie  
i wyposażenie lubelskich ułanów. 

	 Ze	względu	na	Wielkanoc	termin	
Święta	Pułkowego	w	tym	roku	przesunię-
to	na	2	i	3	kwietnia.	Dzień	pierwszy,	wedle	
tradycji,	 poświęcono	 pamięci	 poległych	
ułanów.	 	 W	 muzeum	 przy	 ul.	 Sosnkow-
skiego	odbył	się	apel	poległych	poprze-
dzony	 wręczeniem	 medali	 Pro	 Patria.	

Następnie	 w	 sali	 kominkowej	 odbył	 się	
koncert	 i	 wspólne	 śpiewanie	 pieśni	 pa-
triotycznych,	w	co	bardzo	aktywnie	włą-
czyli	 się	zebrani	goście.	Ostatnim	punk-
tem	 tego	 dnia	 była	 oficjalna	 premiera	
filmu	„Ułańska	jesień”	nakręconego	przez	
członków	 Towarzystwa.	 Przygotowano	
również	 czasową	 wystawę	 pamiątek	 po	
Wojsku	Polskim	z	1939	roku.	

	 Dzień	drugi	 rozpoczął	się	mszą	
św.	 w	 kościele	 NNMP,	 po	 której	 podod-
działy	 piesze	 i	 konne	 przemaszerowały	
na	 Plac	 Stary	 Rynek,	 gdzie	 zebranych	
powitał	 prezes	 Towarzystwa	 Andrzej	
Osiński.	 Uroczystości	 nawiązywały	 do	
święta	pułku	z	1938	roku,	kiedy	do	Miń-
ska	 zawitał	 gen.	 Kazimierz	 Sosnkowski.	
W	jego	rolę	wcielił	się	Sławomir	Jodełka,	
który	 po	 przeglądzie	 pododdziałów	 od-
czytał	oryginalne	przemówienie	generała	
z	1938	 roku.	Głównym	elementem	 tego-
rocznego	święta	pułku	był	pokaz	3-kon-
nego	zaprzęgu	armatki	Bofors	wz.	1936.	
Armatka	 i	 przodek	 to	 repliki	 stanowiące	
własność	 Towarzystwa	 Pamięci	 7.	 PUL		
i	jest	to	jedyny	taki	zestaw	w	Polsce.	Uła-
ni	 zaprezentowali	 zajazd	na	stanowisko,	
odprzodkowanie	i	przygotowanie	armaty	
do	 strzelania.	 Po	 części	 oficjalnej	 odbył	
się	 piknik	 ułański,	 gdzie	 zebrani	 mogli	
m.in.	 skosztować	 wojskowej	 grochówki	
oraz	 spróbować	 swoich	 sił	 we	 władaniu	
szablą	i	lancą	na	drewnianym	koniu.

świętem	wydawany	był	rozkaz	z	dokład-
nymi	 zarządzeniami,	 m.in.	 przydział	 za-
dań,	terminy	prób	i	treningów.	Zwracano	
uwagę	na	czystość	i	przystrojenie	koszar,	
ogólny	 wygląd	 i	 zachowanie	 ułanów.		
W	dniu	święta	przed	frontem	wszystkich	
żołnierzy	odczytywany	był	rozkaz	dowód-
cy	pułku,	mówiący	o	powadze	tego	dnia,	
chwalebnych	tradycjach	i	obowiązku	ich	
kontynuowania.	
		 Obchody	 święta	 pułku	 składały	
się	z	dwóch	dni.	Dzień	pierwszy	(22	mar-
ca)	 poświęcony	 był	 pamięci	 poległych	
ułanów.	 Pułk	 zbierał	 się	 wieczorem	 na	
placu	 w	 koszarach.	 W	 narożnikach	 pla-
cu	paliły	się	stosy	i	pochodnie.	Dowódca	
pułku	 podchodził	 do	 każdego	 szwadro-
nu,	 po	 czym	 odczytywał	 listę	 poległych	
ułanów	z	danego	pododdziału.	Po	ostat-
nim	 nazwisku	 szwadron	 oddawał	 salwę	
honorową	z	karabinków.	Szwadron	CKM	
oddawał	salwę	z	4	karabinów	maszyno-
wych,	następnie	rzucano	kilka	granatów.	
Na	 koniec	 trębacze	 grali	 marsz	 żałobny	
„W	 mogile	 ciemnej”.	 Po	 apelu	 nastę-
powała	 piesza	 defilada	 pułku,	 a	 ulicami	
miasta	odbywał	się	capstrzyk,	czyli	prze-
marsz	konno	plutonu	honorowego	z	plu-
tonem	trębaczy.
	 Dzień	 drugi	 (23	 marca)	 roz-
poczynał	 się	 mszą	 polową.	 Po	 mszy	
odbywała	 się	 konna	 defilada,	 zawody	
kawaleryjskie,	 a	 także	 przedstawienie	
przygotowane	 wcześniej	 przez	 ułanów.	
Ważnym	elementem	był	obiad	żołnierski	
dla	 ułanów	 i	 wszystkich	 obecnych	 go-
ści,	który	nie	obył	się	bez	kawaleryjskich	
toastów	 i	 melodii	 granych	 przez	 pluton	
trębaczy.	 Ułani	 byli	 wcześniej	 pouczeni	
jak	mają	zachowywać	się	przy	stole,	 jak	
podchwytywać	 okrzyki	 itp.	 Święto	 puł-
ku	było	też	okazją	do	nadania	awansów		
i	wręczenia	zasłużonym	ułanom	i	cywilom	
odznak	pułkowych.	Uroczystości	kończy-
ły	 się	 wieczornym	 bankietem	 w	 kasynie	
oficerskim.	
	 Święto	 7.	 Pułku	 Ułanów	 Lubel-
skich	 najhuczniej	 obchodzono	 w	 	 1938	
roku.	 Pułk	 odwiedzili	 wtedy	 gen.	 Kazi-
mierz	 Sosnkowski,	 gen.	 Bolesław	 Wie-
niawa	 –	 Długoszowski	 i	 gen.	 Zygmunt	
Piasecki.	 Uroczystości	 połączono	 z	 ofi-
cjalnym	 nadaniem	 gen.	 Sosnkowskiemu	
tytułu	Szefa	Pułku.
	 23	 marca	 1939	 pułk	 obchodził	
w	Mińsku	Mazowieckim	swoje	święto	po	
raz	ostatni.	Z	tej	okazji	na	Starym	Rynku	
odbyła	 się	 uroczystość	 wręczenia	 cięż-
kiego	 karabinu	 maszynowego	 Browning	
wz.	30	oraz	karabinka	wz.	98	zakupionych	
ze	składek	uczniów	Szkoły	Podstawowej	
nr	 1	 im.	 Mikołaja	 Kopernika.	 Za	 niecałe	
pół	 roku	 7.	 Pułk	 Ułanów	 Lubelskich	 na	
zawsze	opuścił	nasze	miasto.	
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CzarowNice
 Trzy młode aktorki postanowiły 
zmierzyć się ze złowieszczymi i charak-
terystycznymi czarownicami z „Makbeta” 
Szekspira. Czy współczesnym nastolat-
kom udało się przepowiedzieć nieodwra-
calny i tragiczny los Makbeta i Banca? 
Jeśli ktoś jeszcze spektaklu nie widział, 
zapraszamy po odpowiedź na to pytanie 
10 kwietnia o godz. 18. 

Polityka i sex

 Pod takim tytułem w MDK zor-
ganizowana została wystawa rysunku  
i karykatury autorstwa Anny Domaszew-
skiej rysowniczki z Warszawy, Stanisława 
Kościesza, którego życiowym mottem 
jest stwierdzenie, iż „dzień bez rysunku, 
to dzień stracony” oraz  mińskiego ry-
sownika Wojtka „Cihego” Cichonia autora 
zeszytów komiksowych „Brama czasu”, 
„Skarb Krzywoustego”, „Kmieć Grzegorz” 
oraz wielu rysunków satyrycznych. 

Dobre posunięcia
 27 lutego MDK gościł przed-
szkolaków, uczniów szkół podstawo-
wych i gimnazjów z powiatu mińskiego 
oraz wszystkich uczniów szkółki sza-
chowej MDK na XIII Indywidualnych  
Mistrzostwach MDK w szachach w Mińsku  
Mazowieckim.
 W turniejowe szranki stanęło 
53 zawodników. Turniej rozegrany zo-
stał systemem szwajcarskim z podziałem 
na poszczególne klasyfikacje Krasnale, 
Dziewczęta, Chłopcy szkoły podstawowe, 
Chłopcy szkoły gimnazjalne oraz Najlep-
szy zawodnik MDK.
 W kategorii Krasnale I miejsce  
wywalczył  Michał Stradczuk (SP 6 Mińsk 
Mazowiecki), II miejsce Artur Zarzycki  
(SP 2 Mińsk Mazowiecki), III miejsce Ma-

teusz Kijek (Przedszkole Prywatne „MINI 
RAJ” w Mińsku Mazowieckim) 
 W kategorii dziewcząt I miej-
sce zdobyła Maria Zaborowska (Publicz-
na Salezjańska Szkoła Podstawowa),  
II miejsce Amelia Rozwadowska (Publicz-
na Salezjańska Szkoła Podstawowa),   
III miejsce Wiktoria Stradczuk (SP 6 Mińsk 
Mazowiecki)
 W  kategorii chłopcy szkoły 
podstawowe I miejsce zajął Miłosz Zabo-
rowski (SP Wiciejów), II miejsce Kacper  
 

Królak (SP Jakubów), III miejsce Nikodem 
Jachimowicz (SP Wierzbno).
 W  kategorii chłopcy szkoły gim-
nazjalne I miejsce wywalczył Hubert Ko-
sieradzki, II miejsce Norbert Gąsior a III 
Piotr Wąsak wszyscy zawodnicy z Gim-
nazjum w Jakubowie.
 Klasyfikację najlepszy zawodnik 
szkółki MDK I  miejsce Michał Kubicki, II  
miejsce Filip Kwiatek, III miejsce Mateusz 
Kijek.
 

 Głównym organizatorem turnieju 
był MDK, a współorganizatorem Mińskie 
Towarzystwo Szachowe. Turniej był współ-
finansowany ze środków Urzędu Miasta  
w Mińsku Mazowieckim.
 Uroczystym momentem finału 
było wręczenie najlepszym zawodnikom 
w poszczególnych kategoriach turnieju  
pucharów, medali, dyplomów i nagród 
rzeczowych oraz słodkiej niespodzian-
ki. Sędzią głównym turnieju był Andrzej  
Koseski.
 Równolegle do turnieju dla mło-
dych szachistów odbyły się zawody sza-
chów błyskawicznych,  w których wzięło 
udział 8 zawodników. Zwycięzcą w tym 
turnieju został Jakub Suliborski, II miejsce 
zdobyła Monika Rykała, a trzecie Sławo-
mir Ołowski. 

Powrót 
w wielkim stylu
 Tuż przed krajowymi prese-
lekcjami do konkursu piosenki Eurowizji 
popis wokalnych umiejętności pokazał w 
MDK 27 lutego ich zwycięzca – Michał 
Szpak. 
 Niezwykle utalentowana i chary-
zmatyczna osobowość, właściciel jedne-
go z najlepszych głosów w Polsce powró-
cił w wielkim stylu po 4-letniej przerwie. 
Na koncercie zachwycił swoim nieprze-
ciętnym głosem i autorskim materiałem 
muzycznym z albumu „Byle Być Sobą”. 
Ten materiał wymyka się spod prób jakiej-
kolwiek klasyfikacji gatunkowej. Zupełnie 
jak jego autor, który nie daje się zaszu-
fladkować. Płyta „Byle Być Sobą” zawiera 
12 zróżnicowanych, świetnie wyproduko-
wanych w nowoczesnej stylistyce nagrań, 
które odzwierciedlają zainteresowanie 
artysty przede wszystkim klimatem mu-
zycznym lat 80. i 90., a nawet jego zamiło-
wanie do muzyki symfonicznej. 

 Wokalista na scenie wystąpił 
z 4-osobowym zespołem oraz dwiema 
skrzypaczkami. Koncert był niekonwen-
cjonalną mieszanką rocka, muzyki pop, 
dokraszoną momentami brzmieniami 
symfonicznymi. Repertuar był doskonale 
ułożony. Michał Szpak na scenie to dyna-
mit, który totalnie oczarowuje publiczność 
– wciąga do wspólnej zabawy, ale też do-
starcza wielu emocji. Zabrzmiały m.in. 
nagrodzony na Festiwalu w Opolu utwór 
„Jesteś Bohaterem”, „Tic Tac Clock” 
czy eurowizyjny przebój „Color Of Your 
Life”. Były one przemieszane z polskimi 
i zagranicznymi przebojami coverowymi,  
z których Michał zasłynął w programie  
„X-Factor”.

Chopin wśród nas
 Przypadająca 1 marca 206. 
rocznica urodzin Fryderyka Chopina była 
okazją do uczczenia pamięci genialnego 
kompozytora i pianisty. 6 marca w MDK 

wystąpił Mariusz Adamczak z kwartetem 
smyczkowym Insano. 

Życie Jadzi
 „Życie Jadzi według mnie” to 
monodram opowiadający historię miłosną 
z punktu widzenia starzejącego się męż-
czyzny. Magister inżynierii sanitarnej dzieli 
się z nami wspomnieniami z cudownych 
kilku lat wielkiej miłości z młodszą Ja-
dzią, która pewnego dnia nagle odmienia 
jego życie. Stary kawaler nagle odkrywa  
w sobie amanta, chodzi na randki  
(na pizzę), ćwiczy powitanie przed lustrem 
w toalecie, przeżywa uczuciowe uniesie-
nia, aż wreszcie opuszcza wynajmowany 
od wielu lat pokój, by zamieszkać z kobietą. 
Bohater porusza się jak dziecko we mgle,  
a sytuacje wokół niego wciąż go dziwią  
i zaskakują. Zadaje więc pytania i próbu-
je pojąć takie zjawiska, jak ciąża kobiety, 
zjazd rodzinny z okazji urodzin dziecka, 

czy choćby zawodzenie religijne w ko-
ściele. Jest nieraz jak przybysz z innej 
planety, który pojawił się w typowej pol-
skiej rodzinie. Nie unika głębokich egzy-
stencjalnych przemyśleń, które go dręczą 
i zmieniają.  
 Cała ta często zabawna i pełna 
trafnych, nieraz kąśliwych spostrzeżeń  
o naszych polskich rytuałach historia 
opowiadana jest jednak z pewnej per-
spektywy. Oto nasz bohater czeka z nie-
cierpliwością na ważną wiadomość, która 
może dogłębnie zmienić jego życie. Pięk-
ne chwile z Jadzią nagle stanęły w cieniu 
lęku. Z komedii rodzi się dramat. Farsa 
zamienia się w pełną napięcia chwilę wy-
czekiwania. Tempo zwalnia, a w tle brzmi 
barokowa aria. Życie po raz kolejny wy-
wraca się do góry nogami.
 W rolę bacznego obserwatora 
kobiecej natury podczas spektaklu w Dniu 
Kobiet wcielił się Sławomir Holland. 
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Wizyta
 Przedstawienie z cyklu Litera-
tura dla Wszystkich, na podstawie frag-
mentów „Uśmiechu dzieciństwa”, „Dzien-
ników” i „Przygód człowieka myślącego” 
Marii Dąbrowskiej wyreżyserował Grze-
gorz Gierak. W głównych rolach wystąpili 
Justyna Kulczycka (Ewa) i Grzegorz Gie-
rak (Ludwik). Muzyką spektakl uświetnił 
Marcin Zalewski

Pinokio
 Któż nie zna Pinokia? Tym razem 
w MDK 20 marca dzieci uczestniczyły  
w rozśpiewanym spektaklu - każda przy-
goda drewnianego chłopca była wzboga-
cona piosenkami śpiewanymi wspólnie  

z dziećmi oraz znakomitą raz pogodną, 
raz wzruszającą muzyką. To zupełnie no-
watorskie ukazanie słynnej historii. Auto-
rzy spektaklu wiedzieli, że udział dzieci  
w przedstawieniu, spowoduje, że spek-
takl będzie niezapomnianą rozrywką,  
a Pinokio stanie się ulubionym i nieśmier-
telnym bohaterem baśniowych opowieści.

Wspomnienie 
Mistrza
 Rok 2016 dedykowany jest pa-
mięci Krzysztofa Kieślowskiego – reżyse-
ra, który swym talentem na trwałe zapisał 
się w historii kinematografii. W związku  
z 20. rocznicą śmierci, 75. rocznicą uro-
dzin oraz 25-leciem „Dekalogu” MDK  
w dniach 11-13 marca wspominał znako-
mitego reżysera. 
 W ramach spotkań odbyły się 
projekcje filmów dokumentalnych „Gada-
jące głowy”, „Pierwsza miłość”, „Urząd” 
i „Amator”, spotkanie ze Stanisławem 
Zawiślińskim - biografem Krzysztofa Kie-

ślowskiego i Magdaleną Łazarkiewicz.  
W naszym kinie wyświetliliśmy filmy „Przy-
padek” i „Krótki film o miłości”, po których 
odbył się panel dyskusyjny z Marzeną 
Trybałą. Weekend z Kieślowskim zakoń-

czyła projekcja filmów „Z punktu widzenia 
nocnego portiera” i „Czerwony” połączo-
na z panelem dyskusyjnym - moralność  
w filmach Kieślowskiego.

Warszawska 
Syrenka
 Kolejna, 39. już edycja popular-
nego konkursu recytatorskiego za nami. 
W MDK  21 i 22 marca odbyły się elimina-
cje miejskie i powiatowe. Konkursowa ko-
misja w składzie Wanda Izabella Rombel, 
Karolina Wieczorek, Hanna Konarowska 
i Jakub Wons wysłuchali 63 recytatorów 
reprezentujących placówki oświatowe 
powiatu mińskiego. 
W kategorii szkół podstawowych klas 0-III 
laureatami zostali:
Miejsce I – Jakub Grzegrzułka ze Szkoły 
Podstawowej w Siennicy,
Miejsce II – Roksana Bieniek ze Szkoły 
Podstawowej w Okuniewie i Wiktor Śluzek 
ze Szkoły Podstawowej w Wielgolesie.

W kategorii szkół podstawowych klas IV-
VI:
Miejsce I – Gabriela Radzikowska ze 
Szkoły Podstawowej Nr 5 w Mińsku Ma-
zowieckim,
Miejsce II – Anna Wilczyńska ze Szkoły 
Podstawowej Salezjańskiej w Mińsku Ma-
zowieckim i Borys Mierzejewski ze Szkoły 
Podstawowej w Wiciejowie.
W kategorii gimnazjów:
Miejsce I – Karolina Brzozowska z Gim-
nazjum Miejskiego Nr 3 w Mińsku Mazo-
wieckim,
Miejsce II – Mateusz Maśniak z Gimna-
zjum Miejskiego Nr 3 w Mińsku Mazo-
wieckim i Martyna Osiak z Gimnazjum  
w Siennicy.

Z deszczu pod…
 Określenie „z deszczu pod ryn-
nę” oznacza często, że ktoś znalazł się  
w sytuacji równie złej lub nawet gorszej 
niż ta, w której znajdował się jeszcze 
przed momentem.
 To również tytuł kolejnej sztu-
ki Teatru Po Godzinach na podstawie 
komedii w jednym akcie P. Moreau.  
Akcja toczy się w domu pewnego nota-
riusza w Paryżu. Tekst sztuki publikowa-
ny był w międzywojennym wydawnictwie  
„Bibliotece Miłośników Sceny”. W spek-
taklu wystąpili Urszula Ćwiek, Wiktor Ko-
morzycki, Maria Padzik, Mariusz Jaguścik 
i Radosław Stosio. Aktorów i ich grę moż-
na będzie ponownie podziwiać 10 kwiet-
nia o godz. 19. 

Agnieszka Boruta 
fot. z arch. MDK

MDK, ul. Warszawska 173, tel. (25) 758-39-17 wew.11, e-mail: mdk@mdkmm.pl
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RELACJE Z MOSIR 

6	 marca	 w	 Aquaparku	 Miejskim	 przy		
ul.	 Wyszyńskiego	 w	 Mińsku	 Mazowiec-
kim	odbył	się	długo	wyczekiwany	Aqua	
Maraton!	

 Trzydziestu odważnych ćwiczyło 
w rytmach muzyki disco aż dwie godzi-
ny! Pierwsza część imprezy, prowadzo-
na przez p. Adę, to jak na dobry trening 
przystało rozgrzewka połączona z trenin-
giem siłowym przy użyciu hantli – wszyst-
ko to oczywiście w basenie sportowym.  
Po krótkim odpoczynku i mini konkursie 
z nagrodami uczestnicy przeszli na ba-
sen do nauki pływania, w którym przy-
szedł czas na rekreację.  Aquatańce re-
alizowane przez p. Ewelinę były nie lada 
gratką dla miłośników wodnej rekreacji, 
zaś ostatnie chwile imprezy to istna fie-
sta! Taniec w parach, kółeczkach, węży-
ki! Świetna zabawa! Po dwugodzinnych 
zmaganiach nastąpił konkurs z nagroda-
mi. Sześć nagród ufundowanych przez 
MOSiR oraz jedna nagroda ufundowana 
Fit&Joy zostały wręczone uśmiechniętym 
zawodnikom. Ponadto wszyscy uczestni-
cy otrzymali upominki ufundowane przez 
MOSiR.

Maraton, w trochę innej odsłonie bo na 
twardej nawierzchni, powróci już wkrót-
ce do oferty MOSiR! Śledźcie w kwietniu 
nasz profil fb oraz stronę internetową.
Szczegóły niebawem.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Aqua Maraton

19	 marca	 br.	 na	 stadionie	 MOSiR	 przy	
ul.	 Sportowej	 w	 Mińsku	 Mazowieckim	
odbyła	się	pierwsza	 impreza	plenerowa	
MOSiR	w	roku	2016	czyli	Biegi	Powitanie	
Wiosny.	
	 Rokrocznie zawody są rozpo-
częciem sezonu biegowego w Mińsku 
Mazowieckim, a na starcie pojawiają się 
dzieci, młodzież i dorośli z całego regio-
nu. W tym roku mieliśmy przyjemność 
gościć na swoim obiekcie 243 zawodni-
ków, którzy rywalizowali w następujących 
kategoriach: szkoły podstawowe kla-
sy I-III, IV, V-VI, szkoły gimnazjalne oraz 
open. Mimo niesprzyjającej aury, silnego 
wiatru oraz drobnego śniegu, który utrud-
niał rywalizację, zawodnicy spisali się  
„na medal”, który został im wręczony 
tuż po przekroczeniu linii mety. Najlep-
si w każdej kategorii otrzymali puchar za 
zwycięstwo, a najlepsze trójki dyplomy  

i nagrody rzeczowe. Ponadto każdy za-
wodnik biorący udział w rywalizacji otrzy-
mał słodki upominek ufundowany przez 
MOSiR.
Wyniki biegów przedstawiają się następu-
jąco:
szkoły podstawowe klasy I-III 
1. Hanna Odolińska, Otwock / Dawid Je-
żewski, Dwornia
2. Julia Niedziałek, Mińsk Mazowiecki / 
Maciej Gałązka, Mińsk Mazowiecki
3. Oliwia Jackiewicz, Jakubów/ Adrian Gi-
lant, Mińsk Mazowiecki
szkoły podstawowe klasa IV
1. Nikola Maślak, Dwornia / Miłosz Sitkie-
wicz, Dwornia

Mistrzostwa Miasta w Badmintonie

2. Wiktoria Cyran, Jakubów / Kamil Ster-
nik, Mińsk Mazowiecki
3. Luiza Morawska, Mińsk Mazowiecki / 
Mateusz Grajda, Mińsk Mazowiecki
szkoły podstawowe klasy V-VI
1. Karolina Krajewska, Wołomin/ Maciej 
Jędrzejewski, Garwolin
2. Agata Szaniawska, Garwolin / Jan Wło-
darek, Mińsk Mazowiecki
3. Patrycja Głodek, Dworna / Jakub Wi-
ton, Mińsk Mazowiecki
szkoły gimnazjalne
1. Natalia Przybysz, Garwolin / Daniel To-
karski, Pilawa
2. Olga Nowak, Mińsk Mazowiecki / Fran-
ciszek Kołodziejczyk, Mińsk Mazowiecki

Do	 Mistrzostw	 Miasta	 w	 Badmintonie	
przystąpiło	 w	 sumie	 32	 uczestników.	
Zgodnie	z	 tegoroczną	formułą	rozgryw-
ki	 toczyły	 się	 w	 trzech	 rangach	 stwo-
rzonych	 dla	 podziału	 zawodników	 pod	
kątem	 umiejętności	 gry	 w	 badmintona.	
Dodatkowo	rozegrany	został	 turniej	de-
blowy.
 Wyniki tych zawodów uzupeł-
niły klasyfikację GRAND PRIX sezonu 
2015/2016, której czołówka przedstawia 
się następująco:
Kowalski Nikodem 247 pkt.
Wybierek Marcin 242
Piątek Wojciech 231
Wiecha Norbert 225
Duchna Mateusz 207
Winek Andrzej 201

Biegi Powitanie Wiosny

Wróblewski Irek 191
Brzeszczyński Artur 186 
 Najlepszą zawodniczką tego 
sezonu okazała się Magdalena Dobosz, 
natomiast wśród uczniów szkół podsta-
wowych Bartek Sowa.
 Przebieg mistrzostw miasta  
w zasadzie potwierdził ukształtowaną kla-
syfikację, chociaż w tradycyjnym już finale 
między Nikodemem Kowalskim a Marci-
nem Wybierkiem po kilku poprzednich 
porażkach tym razem triumfował Marcin 
w setach 2-0. W półfinałach Kowalski po-
konał Norberta Wiechę 2-0, a Wybierek 
zwyciężył Wojciecha Piątka 2-0. Najlep-
szą badmintonistką mistrzostw została 
Maryla Szopa. Turniej deblowy zakoń-
czył się zwycięstwem pary warszawskiej  

Dawid Maron/Michał Wojnar, którzy w fi-
nale wygrali z duetem Marcin Wybierek/
Norbert Wiecha.
 Impreza została zwieńczona 
wręczeniem pucharów i nagród najlep-
szym zawodnikom zarówno mistrzostw 
miasta, jak też ogólnej punktacji sezonu 
z podziałem na kategorie OPEN, KOBIET 
i MŁODZIKÓW. Ceremonię dekoracji pro-
wadzili Dyrektor MOSIR Robert Smuga  
i Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 Sła-
womir Domański. Panu Domańskiemu 
jeszcze raz serdeczne podziękowania za 
gościnę w pięknej „Dąbrówce” składają 
organizatorzy.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

3. Kamila Chłopik, Zamienie / Mateusz 
Gawryluk, Mińsk Mazowiecki
Kategoria kobiety
1. Emilia Mazek, Garwolin
2. Kamila Dziubak, Garwolin
3. Paulina Zatorska, Rąbierz
Kategoria mężczyźni
1. Florian Pyszel, Mińsk Mazowiecki
2. Bartosz Przybysz, Garwolin
3. Rafał Wtulich, Dębe Wielkie
 Serdecznie dziękujemy za 
wspólną zabawę, widzimy się już nieba-
wem 29 maja 2016 roku na placu przy  
ul. Chełmońskiego!

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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W	jedną	z	marcowych	sobót	na	Lodowisku	
Miejskim	 w	 Mińsku	 Mazowieckim	 odbył		
się	 IV	 Turniej	 Mistrzowie	 Białego	 Orlika,	
którego	 celem	 jest	 aktywizacja	 dzieci	 do	
uprawiania	 sportów	 zimowych	 oraz	 pro-
mocja	aktywnego	spędzania	czasu.

 W Turnieju wzięło udział 20 dru-
żyn z całej Polski – cztery drużyny z Mińska 
Mazowieckiego, po trzy drużyny z Elbląga  
i Zgorzelca, po dwie drużyny z Oleśnicy  
i Mikołowa oraz reprezentanci Siedlec, 
Opola, Lublina, Wodzisławia Śląskiego, 
Wrocławia i Strzegomia.
 Zawody polegały na rywalizacji 
czteroosobowych zespołów w jak najszyb-
szym pokonaniu testu sprawnościowe-
go rozmieszczonego na lodowisku. Test 
sprawnościowy zawierał podstawowe ele-
menty jazdy na łyżwach: jazda w przód, 
jazda po łuku, zatrzymanie, balans ciałem, 
utrzymanie równowagi. Drużyny biorą-
ce udział w Turnieju otrzymały puchary,  
a wszyscy uczestnicy pamiątkowe me-
dale. Turniej wygrała drużyna z Oleśnicy,  
na drugim miejscu uplasowała się drużyna  
z Elbląga, a ostatnie miejsce na podium za-
jęli reprezentanci Siedlec.

Tekst Stowarzyszenie Sport 7
fot. z arch. MOSiR

Turniej Mistrzowie Białego Orlika

W	 sobotę,	 12	 marca,	 na	 hali	 sportowej	
w	 Szkole	 Podstawowej	 im.	 Dąbrówki		
w	Mińsku	Mazowieckim	mieliśmy	okazję	
podziwiać	 zmagania	 zawodników	 pod-
czas	III	Grand	Prix	Polski	w	Brazylijskim	
Jiu	 Jitsu	 oraz	 III	 Turnieju	 w	 Brazylijskim	
Jiu	Jitsu	dla	dzieci	i	młodzieży.	

 Oprócz prawie  40  osobowego 
składu mińskiego Klubu Walki Grappler za-
witali do nas goście z różnych polskich miast, 
m.in. z Warszawy, Mielca, Kielc, Szczytna, 
Radomia, Lublina, Łodzi, Płocka, Toma-
szowa Mazowieckiego, Mrągowa, Białego-
stoku, Ostrołęki, Włodawy, Łomży, Mławy, 
Rudy, Gdańska, Gdyni, Bytomia, Łęcznej. 
Podobnie jak w zeszłym roku, na turnieju 
pojawiła się liczna grupa z zaprzyjaźnione-
go białoruskiego klubu Holy Family Gym  
z Mińska oraz zawodnicy z Ukrainy.  
W sumie do naszego miasta zawitało po-
nad 300 zawodników. Turniej został roze-
grany przy licznym udziale publiczności, 
która dopingowała swoich faworytów. 
 Dla tych, którzy nie mogli osobi-
ście podziwiać zmagań uczestników, po 
raz pierwszy uruchomiliśmy transmisję na 
żywo w Internecie Stream1.
 Impreza przebiegała zgodnie  
z planem, nie brakowało emocji zwłaszcza 
podczas rozgrywania kategorii open kobiet 
i mężczyzn. Ci, którzy spróbowali swo-
ich sił w tej konkurencji, zacięcie walczyli  
o zdobycie pierwszego miejsca, które gwa-
rantowało otrzymanie wysokich nagród 
pieniężnych. 
 Na Grand Prix  pojawili się jedni  
z najlepszych zawodników brazylijskiego 
Jiu Jitsu w Polsce m.in. Dominik Chmiel, 
Adam Parafiańczuk, Michał Plich. 
 Duże emocje można było także 
zobaczyć podczas walk najmłodszych. 
Rodzice dopingowali swoje pociechy  
z całych sił, emocji nie brakowało także 
podczas wręczania medali, pucharów i na-
gród. 

 Podczas zawodów organizowa-
na była zbiórka dla małej Patrycji Beredy, 
podopiecznej funfdacji „Zdążyć z pomo-
cą”. Bardzo miło było nam gościć także 
Marka Piotrowskiego - legendę sportów 
walki i przyjaciela Klubu. 
 
Zawody skończyły się późnym popołu-
dniem, a nasi zawodnicy zajęli następujące 
lokaty:
Dzieci: 
Złoto zdobyli : Jakub Pytkowski, Konstan-
ty Cyran, Patryk Kesler, Oliwier Szczęsny, 
Filip Kosut, Patrycja Pląsek, Antek Rosa, 
Jasiek Sabak, Anna Mórawska, Piotr Ma-
linowski;
Srebro zdobyli : Damian Wieczorek, Łukasz 
Cyran, Igor Wójcik, Alex Sitek, Zuzanna 
Królak, Andrzej Frankiewicz, Natalia Ci-
szewska, Bartek Pietrasik, Paulina Królak, 
Szymon Noszczak;
Brąz zdobyli : Przemek Pląs, Jakub Gra-
nutnik, Jakub Adamczyk, Błażej Woźnica, 
Kacper Bodecki, Antek Sikorski, Zuzanna 

Królak, Gabriel Bodecki, Martyna Bodecka, 
Sara Sękowska.
Dorośli:
Złoto zdobył: Zdzisław Raubo,
Brąz zdobył: Marcin Frankiewicz
Dla wszystkich naszych grapplerów duże 
gratulacje! Tak trzymać. Osss.

 Serdeczne podziękowania dla 
wszystkich rodziców za pomoc i poświe-
cony czas. Wielkie podziękowania dla całej 
ekipy z Grapplera za pomoc w organiza-
cji  i przygotowanie turniejów. Składamy 
także podziękowania dla Urzędu Miasta,  
Burmistrzowi Marcinowi Jakubowskiemu 
i Staroście Mińskiemu Antoniemu Janowi 
Tarczyńskiemu za ufundowanie nagród 
i medali, Dyrektorowi Mosir Robertowi 
Smudze i ekipie z działu organizacji im-
prez, sponsorom firmie Cartpoland, skle-
powi MManiak oraz Czarny Rycerz.

Marcin Frankiewicz 
fot. z arch. KW Grappler

 

W	dniach	19	 -	20	marca	br.	w	Suchym	
Lesie	k/Poznania	odbyły	się	zawody	Pu-
charu	Polski	w	Judo	młodzieczek,	mło-
dzików,	 juniorek	 młodszych	 i	 juniorów	
młodszych.
 
Z UKS Judo KONTRA startowało czworo 
zawodników i zawodniczek. Brązowy me-
dal w kategorii młodziczek w wadze 63kg  
wywalczyła Wiktoria Zalewska, uczenni-
ca gimnazjum w Stojadłach, wygrywając  
3 walki. Przegrała jedną walkę. Jest to jej 
pierwszy sukces w karierze zawodniczej 
na arenie krajowej. VII miejsce w kategorii 
juniorek młodszych w wadze 44 kg zdo-
była Aleksandra Polkowska. Z powodu 
choroby w zawodach nie startowała Ka-
tarzyna Przyczyna.

 
Zdzisław Wiącek

Trener Judo II klasy, III DAN

12	 marca	 zawodnicy	 i	 zawodnicz-
ki	 UKS	 Judo	 KONTRA	 Mińsk	 Mazo-
wiecki	 	 podopieczni	 trenera	 Zdzisława	
Wiącka,	 wspaniale	 zaprezentowali	 się		
w	 Warszawskiej	 Olimpiadzie	 Młodzie-
ży	 juniorów	 młodszych,	 juniorek	 młod-
szych	 ,	młodzioczek	 i	młodzików,	która	
odbyła	się	w	hali	sportowej	w	Wesołej.

W kategorii młodziczek złoty medal zdo-
była Wiktoria Zalewska, waga 63kg.  
W kategorii juniorek młodszych złote 
medale zdobyły: Aleksandra Polkowska, 
48kg i Katarzyna Przyczyna, 52kg.

Patryk Pszonka uplasował się na VII po-
zycji w kategorii wagowej 81kg.

Zawodnicy Judo KONTRA z medalami

13 marca br. na tych samych obiektach 
w Wesołej odbyła się  II liga Warszawskiej 

Olimpiady Maluchów Funny Judo 2016. 
W kategorii wiekowej - rocznik 2007 - zło-
ty medal zdobył Piotr Marczak w wadze 
31kg.W kategorii wiekowej - rocznik 2008 
- brązowy medal zdobył Kacper Domi-
nowski, waga 35kg, a na IV miejscu upla-
sował się Mateusz Kowalski, waga 27kg.
 
Również 13 marca w Lublinie, odbyły 
się Otwarte Mistrzostwa Województwa 
Lubelskiego juniorek młodszych i junio-
rów młodszych. Złoty medal w wadze 
48kg wywalczyła Aleksandra Polkowska, 
srebrny medal w wadze 57kg - Dominika 
Adamczyk, a brązowy medal w wadze 
73kg zdobył Patryk Pszonka.

Wiecej informacji i foto na: http://sport7.pl/mistrzowie-bialego-orlika 
-w-minsku-mazowieckim/

Grand Prix Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu 
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Uczyli	ratować	życie.	Zachęcamy	do	naśladowania!

W	 Mińsko-Mazowieckim	 Klubie	 Karate	
trenują	 i	 młodsi	 i	 starsi.	 Karatecy	 przy-
gotowują	 się	 do	 egzaminów	 na	 kolejne	
stopnie	kyu,	wytrwale	walczą	z	własnymi	
słabościami,	 by	 godnie	 reprezentować	
Klub	 i	 miasto	 w	 ramach	 Mazowieckiej	
Ligii	 Karate.	 Oprócz	 osiągnięć	 sporto-
wych,	 troski	 o	 podwyższanie	 umiejęt-
ności,	dbałości	o	kondycję	i	harmonijny	
rozwój,	 zarząd	 MKKK	 stawia	 także	 na	
przekazywanie	 odpowiednich	 wartości,	
naukę	 właściwego	 zachowania,	 także		
w	obliczu	zagrożenia.	
 W ramach współpracy z firmą 
Eskuplapa odbyły się nietypowe trenin-
gi karate z udziałem rodziców. Mateusz 
Wawryszuk – ratownik medyczny repre-

zentujący firmę Eskulapa zgodził się prze-
prowadzić cykl spotkań o ratowaniu życia 
i pierwszej pomocy przedmedycznej. Jak 
ważne są pierwsze minuty po wypadku, 
zasłabnięciu i jak kruche jest ludzkie ży-
cie nie trzeba nikogo przekonywać. Czy 
w nagłym wypadku, w obliczu zagroże-
nia życia ludzkiego będziemy potrafili za-
chować zimną krew, czy będziemy umieli 
komuś pomóc? Wszystko zależy od na-
szej wiedzy, umiejętności i opanowania.  
Żeby dobrze się przygotować do takiego 
wyzwania zarząd MKKK postanowił prze-
szkolić swoich karateków. Sensei Tomasz 
Bartnicki stwierdził: „Uznaliśmy, że takie 
szkolenie będzie bardziej wartościowe, 
jeśli dzieciom będą towarzyszyć ich rodzi-

ce. Ku naszej radości rodzice odpowie-
dzieli bardzo pozytywnie na zaproszenie  
i chętnie włączyli się zarówno w rozgrzew-
kę, jak i zadania szkoleniowe.” Było to za-
równo dla dzieci, jak i dla instruktorów wy-
jątkowe przeżycie. Obecność rodziców, 
oprócz celów dydaktycznych – przypo-
mnienia zasad związanych z udzielaniem 
pierwszej pomocy, ma także inny, głębszy 
i niezwykle wychowawczy wymiar. Rodzi-
ce pokazali swoim dzieciom, że ich spra-
wy są ważne. Sensei Maciej Wójcicki, pre-
zes Klubu podsumowując zajęcia, zwrócił 
się do Rodziców: „Dla nas prowadzących 
Klub, Państwa obecność była ważnym 
sygnałem, że popierają Państwo naszą 
działalność i identyfikują się z nami.” 
 W tym półroczu czeka nas jesz-
cze doroczny Turniej o Puchar MKKK – 
już 17 kwietnia zapraszamy wszystkich 
chętnych do kibicowania, egzamin, wy-
jazdy  na zawodyw ramach Mazowieckiej 
Ligii Karate, a także letni obóz karate. 
 O wszystkich wydarzeniach bę-
dziemy informować jak zwykle z wyprze-
dzeniem, a szczegóły będą podawane 
na bieżąco na naszej stronie www.mkkk.
pl oraz profilu na facebooku. Serdeczne 
podziękowania kierujemy do Mateusza 
Wawryszuka i firmy Eskulapa – profesjo-
nalizm i wyjątkowe podejście do dzieci 
uatrakcyjniły znacznie zajęcia.
 Jeszcze raz gorąco pragniemy 
podziękować za tak liczny udział w zaję-
ciach, zachęcamy inne Kluby sportowe 
do naśladowania naszego pomysłu – bo 
co może być ważniejszego niż uratowanie 
komuś życia.

MKKK, fot. z arch. klubu

W	 dniach	 11	 -	 13	 marca	 br.	 odbył	 się		
w	 Rybniku	 zorganizowany	 przez	 Pol-
ski	Związek	Taekwon-Do	Puchar	Polski		
w	Taekwon-Do	ITF.
	
 Jednym z głównych celów roz-
grywanych corocznie zawodów Pucharu 
Polski jest przegląd zawodników, którzy 
mogą pretendować do występów w re-
prezentacji Polski. 
 Impreza zgromadziła na starcie 
ponad 250 najlepszych zawodników re-
prezentujących barwy 40 klubów z całej 
Polski - w tym kilkudziesięciu zawodni-
ków szerokiej kadry reprezentacji Polski 
juniorów i seniorów.
 Nasze miasto i powiat reprezen-
towała, pod kierunkiem Mistrza Jacka Łu-
niewskiego VII DAN, dziesięcioosobowa 
juniorska ekipa Mińskiego Klubu Sporto-
wego TAEKWON-DO.
 Nasi klubowicze na tle czo-
łowych zawodników w kraju spisali się 
bardzo dobrze, dziewięciokrotnie stając  
na podium zawodów.
 Złote medale zdobyli: Mateusz 
Zgódka w konkurencji układów formal-
nych mężczyzn stopni mistrzowskich 
I DAN, Viviana Widerska w konkuren-
cji układów formalnych kobiet stopni 
uczniowskich KUP oraz Julia Kawka  
w walkach kobiet w kategorii do 50kg.
Srebrny medal zdobyła Marta Krajewska 
w walkach kobiet w kategorii do 45kg.

Puchar Polski Seniorów i Juniorów 
w Taekwon-Do ITF - Rybnik

 Brązowe medale zdobyli: Micha-
lina Mikulska w walkach kobiet w katego-
rii do 60kg oraz w układach formalnych 
stopni mistrzowskich I DAN, Natalia Ce-
cotka w układach formalnych kobiet stop-
ni uczniowskich KUP, Viviana Widerska 
w walkach kobiet do 45kg oraz Mateusz 
Zgódka w walkach mężczyzn do 68kg.
 W zawodach Pucharu Polski 
miński klub reprezentowali także Mateusz 
Radomski, Sewerian Widerski, Jakub Ha-

merski oraz Natalia Piórkowska, którym 
tym razem nie udało się dostać do strefy 
medalowej. Pomimo to, ich występ należy 
także uznać za udany.
 Miński Klub Sportowy  
TAEKWON-DO zajął drugie miejsce w kla-
syfikacji medalowej juniorów, a Mateusz 
Zgódka został najlepszym zawodnikiem 
imprezy wśród juniorów. Wszystkim gra-
tulujemy!

Igor Koczyrkiewicz, fot. z arch. MKS Taekwon-Do

Tegoroczne	 zmagania	 finałowe	 podzie-
lone	 zostały	 na	 dwa	 oddzielne	 turnie-
je.	 Półfinałowy	 rozegrany	 26	 lutego	 br.	
w	sali	ZSZ	nr	2	oraz	finałowy	rozegrany	
04.03.16	w	GiLO	w	Mińsku	Mazowieckim.

 W pierwszym pojedynku pół-
finałowym spotkały się ZS z Siennicy  
i LO w Mrozach. Wyrównana walka to-
czyła się tylko w pierwszym secie, gdzie 
o dwa małe punkty lepsi okazali się Sien-
niczanie. W pozostałych przewaga była 
już wyraźna i zasłużonym zwycięzcą po 
trzysetowym pojedynku został zespół  
z Siennicy.
 W drugim spotkaniu po prze-
ciwnych stronach siatki stanęli zawodni-
cy „Mechanika” i „Ekonoma”. Ten mecz 
przyniósł dużo więcej emocji. Po wygranej 
pierwszej partii i wysokim prowadzeniu  
w drugiej (18:11) przebudzili się „Me-
chanicy”  i po emocjonującej walce na 
przewagi wygrali seta nr 2.  
 Trzeci set znów padł łupem 
ekonomików, którzy poszli za ciosem  

i dobrze rozpoczęli seta nr 4. Wysoko 
prowadząc zbliżali się do wielkiego finału.  
W odpowiednim momencie do walki  
o tego seta i przedłużenie całego meczu 
zdobyli się po raz drugi zawodnicy z ZSZ. 
Po niesamowitych emocjach i kolejnej 
grze na przewagi doprowadzili do time-
breaka. Tu lepszy okazał się ZSE i został 
drugim finalistą tych rozgrywek.
 W meczu o trzecie miejsce „Me-
chanik” po pięciosetowym dreszczowcu 
pokonał ubiegłorocznego zwycięzcę tych 
rozgrywek zespół LO Mrozy. W wielkim 
finale lepsi okazali się zawodnicy Zespo-
łu Szkół Ekonomicznych, pokonując ZS  
w Siennicy 3:1. Gratulujemy! 

WYNIKI SPOTKAŃ:
LO Mrozy - ZS Siennica 0:3 (-23, 17, 17)
ZSZ nr 2 Mińsk Maz. - ZSE Mińsk Maz. 
2:3 (-21, 25,-19, 25, -10)
MECZ O TRZECIE MIEJSCE:
LO Mrozy - ZSZ nr 2 Mińsk Maz. 2:3 (-22, 
19, 21, -22, -13)

XVII	 Mistrzostwa	 Powiatu	 Szkół	 Ponadgimnazjalnych	
w	piłkę	siatkową	chłopców

FINAŁ:
ZS Siennica - ZSE Mińsk Maz.
1:3 (-23, 23, -24, -21)
 NAGRODY INDYWIDUALNE:
Najlepsi zawodnicy drużyn:
Ireneusz Zych („Ekonom”)
Piotr Ostolski (Siennica) 
Adrian Gąsior („Mechanik”)
Piotr Jacak (Mrozy), 

 Finałowi rozgrywek kibicował 
Wicestarosta Powiatu Mińskiego Krzysz-
tof Płochocki, który osobiście udeko-
rował zawodników i trenerów wspólnie  
z wicedyrektorem ZSE Beatą Biszkowiec-
ką-Rokicką, dyrektorem ZS w Siennicy 
Zbigniewem Piłatkowskim oraz dyrek-
torem ZSZ nr 2 Tomaszem Płochockim. 
Zawody zostały zorganizowane przez 
Powiatowy Szkolny Związek Sportowy  
w Mińsku Mazowieckim oraz Zespół 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Warszawy w Mińsku Mazowieckim. 

Tomasz Płochocki
fot. z arch. ZSZ nr 2
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URZĄD MIASTA INFORMUJEZ 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	XV.151.2016	Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	z	dnia	14	marca		2016	r.	w		sprawie	przyjęcia	„Programu	Wspiera-
nia	Rodziny	w	Mieście	Mińsk	Mazowiecki	na	lata	2016-2018”;

2.	 Uchwała	Nr	XV.152.2016	Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	z	dnia	14	marca		2016	r.	w	sprawie	określenia	Programu	opieki	nad	
zwierzętami	bezdomnymi	oraz	zapobiegania	bezdomności	zwierząt	w	Mińsku	Mazowieckim	na	2016	rok;

3.	 Uchwała	Nr	XV.153.2016	Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	z	dnia	14	marca		2016	r.	w	sprawie	określenia	szczegółowego	
sposobu	konsultowania	projektów	aktów	prawa	miejscowego	z	organizacjami	i	podmiotami	działającymi	w	sferze	pożytku	
publicznego;

4.	 Uchwała	Nr	XV.154.2016	Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	 z	dnia	14	marca	 	2016	 r.	w	sprawie	poboru	opłaty	 skarbowej		
w	drodze	inkasa,	wyznaczenia	inkasentów		i	określenia	wysokości	wynagrodzenia	za	inkaso;

5.	 Uchwała	Nr	XV.155.2016	Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	z	dnia	14	marca		2016	r.	w	sprawie	udzielenia	bonifikaty	od	ceny	
nieruchomości	gruntowej;

6.	 Uchwała	Nr	XV.156.2016	Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	z	dnia	14	marca		2016	r.	w	sprawie	uchylenia	uchwały	w	sprawie	
przyjęcia	 przez	 Miasto	 Mińsk	 Mazowiecki	 zadań	 w	 zakresie	 utrzymania	 czystości	 i	 porządku	 na	 drogach	 powiatowych		
w	Mińsku	Mazowieckim;

7.	 Uchwała	Nr	XV.157.2016	Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	z	dnia	14	marca		2016	r.	zmieniająca	uchwałę	w	sprawie	uchwale-
nia	Statutu	Miasta	Mińsk	Mazowiecki;

8.	 Uchwała	Nr	XV.158.2016	Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	z	dnia	14	marca		2016	r.	w	sprawie	zmian	w	budżecie	Miasta	Mińsk	
Mazowiecki	na	rok	2016;

9.	 Uchwała	Nr	XV.159.2016	Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	z	dnia	14	marca		2016	r.	w	sprawie	udzielenia	pomocy	finansowej	
Powiatowi	Mińskiemu.

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 XV sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
w dniu 14 marca 2016 roku

INFORMACJA
 Stosownie do art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.1774 
z późn.zm.)  –  niniejszym informuję, że w dniu 24 marca 2016 r. ustaliłem, a w dniu 25 marca 2016 r. podałem do publicznej 
wiadomości wykaz obejmujący część działki gruntu Nr 2520 (stanowisko garażowe Nr 15), położonej w Mińsku Mazowieckim,  
przy ul. Dąbrówki, stanowiącej własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przewidzianej do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargo-
wym na okres do lat trzech.
 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 
od dnia 25 marca 2016 r. do 14 kwietnia 2016 r.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

INFORMACJA
 Zawiadamiam, że w dniu 24 marca 2016 r. ustaliłem, a w dniu 25 marca 2016 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz 
obejmujący działkę gruntu Nr 7968 o powierzchni 4079 m2 wraz z usytuowanym na niej budynkiem mieszkalnym typu barakowego, 
po częściowym spaleniu (do wyburzenia), położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stankowizna, stanowiącą zgodnie z księgą 
wieczystą Nr SI1M/00053563/5 własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przewidzianą do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nie-
ograniczonego.
 Zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonego 
uchwałą Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz.5975) opisana wyżej 
nieruchomość położona jest w terenie przeznaczonym pod mieszkalnictwo jednorodzinne wszystkich typów z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych wbudowanych w budynki mieszkalne maksymalnie na 10% terenu.
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji 3 Maja 
1 na okres od 25 marca 2016 roku do 14 kwietnia 2016 roku.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

INFORMACJA
 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że zgodnie z uchwałą  nr XV.152.2016 Rady Mia-
sta Mińsk Mazowiecki z dnia 14 marca 2016 roku w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2016 rok odławianie 
bezdomnych zwierząt na terenie miasta Mińsk Mazowiecki ma charakter stały i realizowane jest przez  
Zarząd Gospodarki Komunalnej ul. Juliana Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki telefon 25 758 22 21 lub 
602 100 302, oraz Straż Miejską, ul. Konstytucji 3 Maja 1A, 05-300 Mińsk Mazowiecki telefon 25 759 53 38.
 Informację o odłowionych zwierzętach można uzyskać w Internecie na stronie Zarządu Gospo-
darki Komunalnej - Biuletyn Informacji Publicznej www.zgkmm.nbip.pl w zakładce Bezdomne 
zwierzęta, oraz stronie Miasta w zakładce dla Mieszkańca/Gospodarka Komunalna.
 Osoby zainteresowane adopcją zwierząt (psów) winny zgłaszać się  do Zarządu Gospodarki 
 Komunalnej.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

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 związa-
nych 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.
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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

W dniach 28 maja - 1 czerwca 2016 roku odbędą się Dni Miasta. 
Chcemy, aby ta szczególna w naszym kalendarzu data stała się 
okazją do wspólnego świętowania przez cały 2016 rok, poprzez 
zaprezentowanie dorobku naukowego, kulturalnego i sportowego, 
który udało nam się zgromadzić.

Wszystkie podmioty, które mają w planach organizację różnego 
rodzaju bezpłatnych dla odbiorców przedsięwzięć na terenie na-
szego miasta, zapraszamy do przesyłania swoich propozycji zgod-
nie z niżej załączoną tabelą na adres: promocja@umminskmaz.pl.

Jednocześnie informujemy, że wydarzenia, które zostaną wpisane 
do kalendarza imprez związanych z 595-leciem będą objęte hono-
rowym patronatem Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

Zgłaszanie wydarzeń na bieżący rok należy przesyłać najpóźniej 
miesiąc przed ich realizacją.

W	tym	roku	Mińsk	Mazowiecki	obchodzi	
595.	rocznicę	nadania	praw	miejskich

Jednym z najważniejszych 
elementów obchodów 595 
rocznicy nadania praw miej-
skich miastu Mińsk Mazowiec-
ki będzie zakopanie na placu 
znajdującym się na Starym 
Rynku kapsuły czasu. Najważ-
niejszym celem tego przed-
sięwzięcia jest pokazanie 
przyszłym pokoleniom mińsz-
czan jacy byliśmy, jak żyliśmy  
i jak wyglądało nasze miasto  
w 2016 roku. W naszej „wia-
domości” dla potomnych nie 
zabraknie też różnorodnych 
materiałów pisanych, fotografii  
i innych pamiątek rzeczowych 
dotyczących życia miasta 
sprzed 2016 roku. 

Przesłaniem dla przyszłych mińszczan 
będą m.in.: 
-listy, które zostaną do nich napisane,
-fotografie, dzięki którym pokażemy jak wy-
glądaliśmy w 2016 roku,
-księga, w której zamieścimy pamiątkowe 
wpisy dokonane z myślą o naszych następ-
cach,
-rysunki, na których zostaną zamieszczone 
nasze wyobrażenia Mińska Mazowieckiego 
w przyszłości,
-płyty CD, na których został zapisany doro-
bek muzyków z naszego miasta,
-lokalne czasopisma, które stanowią ważne 
świadectwo życia miasta,
-książki, na stronach których opisano dzieje 
Mińska Mazowieckiego,
-przedmioty życia codziennego, które uży-
waliśmy w 2016 roku i wcześniej.

Wehikuł czasu TPMM  Zakopanie kapsuły czasu od-
będzie się w niedzielę, 29 maja. Począ-
tek krótkiej uroczystości rozpocznie się  
o godz. 15:00. 
 O najbliższych wydarzeniach zwią-
zanych z pracami nad pozyskiwaniem mate-
riałów do kapsuły będziemy informowali na 
bieżąco. 
 Osoby zainteresowane wsparciem 
TPMM w dziele realizacji tego przedsięwzię-
cia, mające inne pomysły dotyczące wypeł-
nienia pojemnika czy też zbudowania wokół 
tego wydarzenia otoczki happenersko – arty-
stycznej zapraszamy do kontaktu: tpmmaz@
gmail.com, tel. 512 517 774. 
Zgodnie z naszym zamierzeniem otwarcie 
pojemnika powinno nastąpić 29 maja 2066 
roku. 
 Organizatorem wydarzenia jest 
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowiec-
kiego. Zadanie jest współfinansowane ze 
środków budżetowych Miasta Mińsk Mazo-
wiecki. 

TPMM, fot. qmphotostudio

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 
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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.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Wskazując w rocznym zeznaniu podatkowym (PIT) Mińsk Mazowiecki jako miej-
sce zamieszkania, już niebawem będziesz mógł skorzystać za darmo lub w niż-
szej cenie z miejskiej komunikacji, stref płatnego parkowania,  obiektów sporto-
wych czy imprez kulturalnych. 

Szanowni Państwo,
 Uprzejmie informujemy,  
że zgłosiliśmy lokalizację przy  
ul. Dąbrówki 10 - teren SP nr 2  
w sąsiedztwie bieżni jako miejsce,  
na którym w wyniku konkursu (głoso-
wanie internetowe), możliwe będzie 
wybudowanie siłowni plenerowej (Ne-
stle wybuduje siłownie w tych lokaliza-
cjach, które zdobędą najwięcej głosów).  
Potrzebne są Państwa głosy, dlatego 
prosimy o rozpowszechnienie informa-
cji i klikanie na naszą lokalizację.

Informacje o konkursie na stronie:  

www.nestleporusza.pl

GŁOSUJ NA NASZĄ 
SIŁOWNIĘ OD NESTLE
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Od	czasu	do	czasu	na	miejskich	skwe-
rach	 i	 zieleńcach	 pojawiają	 się	 drzewa	
i	 krzewy	 sadzone	 przez	 mieszkańców	
miasta.	Niestety,	osoby	te		nie	konsultu-

URZĄD MIASTA INFORMUJE

ją		swoich	poczynań	z	władzami	miasta,	
ani	z	Zarządem	Gospodarki	Komunalnej		
w	 Mińsku	 Mazowieckim,	 który	 zajmuje	
się	utrzymaniem	zieleni	miejskiej.		

	 Skutkiem takich działań jest nie 
tylko chaos kompozycyjny w zieleni miej-
skiej, czy sadzenie drzew zbyt blisko bu-
dynków i linii energetycznych, ale często 
także wprowadzanie na tereny otwarte 
inwazyjnych gatunków roślin (czyli takich, 
które agresywnie się rozrastają, wypiera-
jąc rodzimą roślinność, przy czym często 
są trujące). Taka praktyka jest sprzecz-
na z Ustawą o ochronie przyrody oraz  
z opracowanym przez Generalną Dyrek-
cję Ochrony Środowiska kodeksem do-
brych praktyk „Ogrodnictwo wobec roślin 
inwazyjnych obcego pochodzenia”.
 W ostatnich dniach na terenie 
parku miejskiego, oczywiście bez jakich-
kolwiek konsultacji, ktoś posadził kilka 
sztuk niezwykle ekspansywnej rośliny -  
sumaka octowca (Rhus typhina). Pragnie-
my tu przypomnieć, że wszelkie nasadze-
nia wykonywane na terenie parku muszą 

Samowolne nasadzenia w parku miejskim są niedozwolone
uzyskać akceptację właściciela gruntów, 
czyli Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Ma-
zowieckiego Wojewódzkiego Konser-
watora Zabytków, gdyż cały teren par-
ku objęty jest ochroną konserwatorską,  
a jakakolwiek ingerencja w tkankę roślin-
ną parku lub jego infrastrukturę, doko-
nana bez zgody wymaganych organów, 
stanowi naruszenie Ustawy o ochronie 
zabytków i opiece nad zabytkami.
 Pragniemy również poinformo-
wać, że sadzone bez konsultacji rośliny, 
szczególnie gatunków inwazyjnych, będą 
usuwane z terenów miasta.
 Dbajmy o zieleń w Mińsku Ma-
zowieckim - nie depczmy trawników, nie 
niszczmy krzewów, papiery wyrzucajmy 
do śmietniczek - nie na rabaty, sprzątajmy 
odchody po naszych psach. Tylko tego 
trzeba, żeby nasze miasto było zielone  
i zadbane. Samowolnymi akcjami upięk-
szania terenów zieleni możemy niechcący 
zaszkodzić i przysporzyć dodatkowej pra-
cy służbom komunalnym.

ZGK, fot. z arch. UM MM

Mińsk	 Mazowiecki	 zazielenia	 się,	 po-
wstają	nowe	skwery,	stare	zieleńce	po-
krywają	 się	 bujną	 roślinnością.	 W	 na-
szej	 miejskiej	 przestrzeni	 publicznej	 są	
również	 przydomowe	 ogródki	 i	 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 edy-
cji konkursu ZOSTAŃ  OGRODNIKIEM 
ROKU. Zaprezentujcie nam swoje doko-
nania ogrodnicze, a my je ocenimy, poka-
żemy innym mieszkańcom i nagrodzimy. 
Konkurs skierowany jest do mieszkańców 
Mińska Mazowieckiego. Za trzy pierwsze 
miejsca za najładniej ukwiecony balkon  
i ogródek przydomowy przewidziane są 
nagrody ufundowane przez firmę Casto-
rama Polska Sp. z o.o. Zasady Konkursu 
oraz Formularz Zgłoszeniowy wkrótce 
opublikujemy, a już teraz zachęcamy do 
planowania nasadzeń i zabiegów pielę-
gnacyjnych pod kątem nadchodzącego 
konkursu. (red.) 

II	edycja	konkursu	„Zostań	Ogrodnikiem	Roku”
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