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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.
  
  Wraz z nadchodzącą wiosną wielu z nas szy-
kuje się do nowego sezonu sportowego. Wśród mińsz-
czan mamy wspaniałe grono profesjonalistów, jak 
również miłośników amatorskiej formy uprawiania ulu-
bionych dyscyplin. Dlatego ucieszy wszystkich informacja,  
że wyczekiwany od tylu lat nowy obiekt sportowy przy 
ul. Budowlanej został oddany do użytku. Boisko do gry 
w piłkę nożną i rugby, bieżnia czterotorowa i sześcioto-
rowa, skrót do biegów z przeszkodami z rowem z wodą, 
zeskocznia do skoku w dal i trójskoku, rzutnia do pchnię-
cia kulą, skocznia do skoku wzwyż – takie udogodnienia 
czekają już na swoich amatorów, a na oficjalne otwarcie 
zapraszamy 21 marca.

 2016 rok to wielka szansa dla Mińska Mazowieckiego na otrzymanie środ-
ków zewnętrznych przede wszystkim na zadania inwestycyjne. Złożyliśmy m.in. 
wniosek pn. „Wykonanie dokumentacji dla budowy bezkolizyjnego przekraczania 
linii kolejowej nr 2 Warszawa-Terespol w rejonie przyst. kolejowego Mińsk Maz. 
Anielina” w ramach Instrumentu Finansowego “Connecting Europe Facility 2014-
2020” (CEF) – “Łącząc Europę”, priorytet “Safe and secure infrastructure” otrzymał 
rekomendację Ministerstwa Rozwoju i został złożony bezpośrednio do Komisji Euro-
pejskiej. Ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 
będziemy starali się pozyskać środki na realizację projektu pn. „Rozwój i rewalory-
zacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego”, który poza wykonaniem 
nowych nasadzeń w parku i na Placu Stary Rynek, rozbiórką nieczynnej oczyszczalni 
ścieków, przewiduje również umocnienie brzegów rzeki Srebrna, jej odmulenie oraz 
remont i przebudowę nawierzchni alei parkowych. Już w styczniu  złożyliśmy wnio-
ski o pozyskanie środków na opracowanie Programu Rewitalizacji dla Miasta oraz 
realizację projektu „Aktywizacja zawodowa kobiet w wieku 30+ na terenie Miasta 
Mińsk Mazowiecki”.
 15 marca nastąpi oficjalne otwarcie nowej Stacji Uzdatniania Wody z za-
pleczem techniczno-administracyjnym przy ul. Mireckiego. Nowa SUW nr 1 zasilana 
będzie w wodę z 4 istniejących studni głębinowych. Przewiduje się zastosowanie 
technologii uzdatniania wody w oparciu o klasyczny dwustopniowy proces filtra-
cji na czterech filtrach biologicznych I stopnia oraz na czterech filtrach II stopnia  
z wkładką katalityczną. Proces uzdatniania wody będzie automatyczny. Z Centralnej 
Dyspozytorni będzie można zdalnie sterować procesami technologicznymi w stacji 
uzdatniania wody, a w przyszłości  w oczyszczalnia ścieków, przepompowniach ście-
ków. Przeprowadzka działów administracyjnych do nowego budynku przy ul. Mirec-
kiego nastąpi po otrzymaniu stosownych  pozwoleń. 
 Czekają nas również wybory uzupełniające do Rady Miasta Mińsk Mazo-
wiecki w okręgu nr 8 podyktowane tym, iż Komisarz Wyborczy w Siedlcach stwier-
dził wygaśnięcie mandatu radnego Michała Górasa. Odbędą się 15 maja, a do tego 
czasu Rada Miasta pracuje w składzie 20-osobowym.
 Mińsk Mazowiecki przygotowuje się do obchodów 595. rocznicy nadania 
praw miejskich.  Szereg imprez kulturalnych i sportowych planowanych na 2016 rok 
odbędzie się właśnie pod tym hasłem. Zapraszamy w dniach 28 maja – 1 czerwca na 
atrakcje przygotowane z myślą o mieszkańcach, które będą miały miejsce m.in.: 
w Miejskim Domu Kultury, w Gimnazjum Miejskim nr 2, czy na stadionie miejskim 
przy ul. Budowlanej. Tymczasem zapraszamy Państwa na Święto 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich, które w tym roku w niedzielę, 3 kwietnia. 

Wszystkim Paniom z okazji ich święta
składam najserdeczniejsze życzenia zdrowia,
pomyślności i samych pięknych dni w życiu.
Życzę, by uśmiech rozpromieniał Wasze twarze
i byście zawsze czuły się kochane i doceniane.
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Boisko sportowe do piłki nożnej 
o nawierzchni z trawy syntetycz-
nej wraz z bieżnią o nawierzch-
ni poliuretanowej w ramach za-
dania określonego w budżecie  
pn. „Budowa stadionu spor-
towego przy ul. Budowlanej”  
w Mińsku Mazowieckim.

Inwestycję rozpoczęto w maju 2015 roku, 
a zakończono w lutym 2016 roku. Wyko-
nawcą robót budowlanych wyłonionym  
w drodze przetargu nieograniczonego 
była firma GARDENIA SPORT Spółka  
z ograniczoną odpowiedzialnością  
z siedzibą w  Warszawie przy ul. Kłobuc-
kiej 13.

Dokumentacja projektowa opracowana 
została przez  ABA Autorskie Biuro Archi-
tektoniczne Architekci Barbara i Janusz 
Targowscy  z Warszawy, ul. Zgrupowa-
nia Żmija 3/21. Rysunki zamienne do 
projektu budowlanego opracowała firma 
WZA Woźnicki, Zdanowicz Architekci  
z Warszawy, Al. Niepodległości 157/6.

Projekt sieci kanalizacji deszczowej  
i przyłącza opracował Dariusz Banaszek  
z Mińska Mazowieckiego.

Nadzór inwestorski nad realizacją inwe-
stycji sprawowali:
• Adam Młynarski - branża budowlana
• Kazimierz Wąsowski   - branża sani-
tarna
• Jerzy Gałązka - branża elektryczna
W ramach inwestycji wybudowano  
boisko do gry w piłkę nożną oraz rug-
by o nawierzchni z trawy syntetycznej  ( 
powierzchnia  8 334,6 m2 ) wyposażone 
w system drenażu,  w stałe bramki o wy-
miarach 7,32 x 2,44 m i demontowalne 
bramki do rugby. Za bramkami zamon-
towano  piłkochwyty  o wysokości 6 m.

Powierzchnia boiska 8 334,6 m2

Wokół boiska wykonano bieżnię okrężną 
czterotorową, a prostą sześciotorową  
o nawierzchni poliuretanowej. Po-
wierzchnia nawierzchni poliuretanowej  
4 803,8 m2.

Nowe boisko przy ul. Budowlanej

W północnym zakolu boiska usytuowa-
no skrót do biegów z przeszkodami  
z rowem z wodą, zeskocznię do skoku w 
dal i trójskoku oraz rzutnię do pchnięcia 
kulą. Powierzchnia zeskoczni do skoku  
w dal i trójskoku 45,1 m2. Powierzchnia 
nawierzchni z mączki ceglanej 87,6 m2.

W południowym zakolu boiska znajduje 
się skocznia do skoku wzwyż.  Po ze-
wnętrznym obwodzie bieżni wykona-
no  pas bezpieczeństwa o  szerokości 
1 m. Dla bezpieczeństwa użytkowników  
chodniki i trybuny oddzielono od bieżni 
barierami o wysokości 120 cm. Na skar-
pie, po zachodniej stronie boiska, usytu-
owana została  czterorzędowa odkryta 
trybuna dla 316 widzów. Powierzchnia 
trybuny 171,8 m2. Skarpa po stronie 
wschodniej zabezpieczona została mu-
rem oporowym.

Dla potrzeb oświetlenia obiektu wybu-
dowano kablową linię oświetleniową  
o długości 425 mb z ośmioma masztami 

1 280 000,00 zł  - dofinanso-
wanie z Ministerstwa Sportu  

i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej w ramach Programu 
Rozwoju Regionalnej  

Infrastruktury Sportowej. 

Wartość całej 
inwestycji wraz 

z dofinansowaniem
4 426 602,71 zł.

Powierzchnia boiska
8 334,6 m2
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oświetleniowymi ośmiokątnymi, stalowy-
mi, ocynkowanymi o wysokości 16 mb, 
na których zamontowano  28 szt. reflek-
torów oświetleniowych metalohalogen-
kowych o  mocy 2000 W. Wybudowano 
również chodniki i podjazdy z kostki bru-
kowej betonowej. Powierzchnia podjaz-
dów i placów manewrowych 1 077,7 m2. 
Powierzchnia chodników 672,2 m2.

Dla potrzeb inwestycji przebudowano 
kanalizację deszczową biegnącą przez 
teren boiska z wylotem do rzeki Srebrnej 
oraz wybudowano przyłącze do kanaliza-
cji deszczowej w celu podłączenia dre-
nażu odwadniającego boisko.

Oficjalne otwarcie boiska  
21 marca 2016 r.

1 280 000,00 zł  - dofinansowanie z Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki ze środków 
Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej  
w ramach Programu Rozwoju Regional-
nej Infrastruktury Sportowej. 

Wartość całej inwestycji wraz z dofinan-
sowaniem 4 426 602,71 zł.

Decyzją Powiatowego Inspektora Nad-
zoru Budowlanego w Mińsku Mazowiec-
kim obiekt uzyskał pozwolenie na użyt-
kowanie i został przekazany Miejskiemu 
Ośrodkowi Sportu i Rekreacji w celu 
udostępnienia mieszkańcom miasta.

Oficjalne otwarcie boiska 21 marca  
2016 r. (red.), fot. Leszek Siporski

fot. Leszek Siporski, minskmaz.com
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Głównym punktem programu było spo-
tkanie z Ambasadorem projektu Siat-
karskich Ośrodków Szkolnych i wielo-
krotnym reprezentantem Polski w piłce 
siatkowej Marcinem Prusem. Zebrana 
publiczność z zainteresowaniem słuchała 
słów mistrza jak ważna w życiu dziecka 
jest aktywność fizyczna. Pokazywane 
przez zawodowego siatkarza medale  
z międzynarodowych zawodów niesa-

mowicie działały na wyobraźnię młodych 
siatkarek. Oczywiście nie zabrakło cza-
su na autografy i wspólne zdjęcia z mi-
strzem.

Ostatnim punktem programu był Turniej 
Akademii S.O.S. o Puchar Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki. Do rywaliza-
cji przystąpiło ponad 50 dziewcząt ze 
szkół podstawowych z terenu miasta. 
Rozgrzewkę przedmeczową przeprowa-
dził wraz z zawodniczkami Marcin Prus. 
Role sędziów pełniły dziewczęta z kla-
sy sportowej GM1. Turniej odbywał się 
w miłej i sportowej atmosferze, a każdy 
mecz bez względu na wynik kończył się 
wzajemnym podaniem rąk pod siatką. Po 
rozegraniu wszystkich spotkań puchar 
za zwycięstwo z rąk Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubow-
skiego otrzymały dziewczęta ze Szkoły 
Podstawowej nr 6. Każda uczestniczka 
zawodów dostała pamiątkową koszulkę, 
zaś trzy najlepsze drużyny dodatkowo 
nagrodzono medalami.  Najlepszą za-
wodniczką turnieju została Wiktoria Jaku-
bowicz z SP 6.

Obchody święta siatkówki w Mińsku 
Mazowieckim zakończyły się wspólnym 
zdjęciem oraz zachęceniem dziewcząt  
z klas szóstych do podjęcia treningu siat-
karskiego w klasach sportowych w Siat-
karskim Ośrodku Szkolnym przy Gimna-
zjum nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

 Trenerzy S.O.S. Mińsk Mazowiecki
Marcin Szulc i Michał Bogusz

18 lutego Siatkarski Ośrodek Szkolny 
z Gimnazjum Miejskiego nr 1 przy ulicy 
Kopernika zorganizował Dzień Akademii 
S.O.S. Mińsk Mazowiecki. Celem spo-
tkania było promowanie siatkówki jako 
formy spędzania czasu wolnego oraz za-
chęcenie dziewcząt ze szkół podstawo-
wych do podjęcia treningu sportowego 
w Siatkarskim Ośrodku Szkolnym.

O godz. 9.00 wydarzenie rozpoczęła  
wicedyrektor GM nr 1 Iwona Dróżdż,  
witając przedstawicieli szkół wchodzących 
w skład Akademii S.O.S. tj. SP nr 1, SP  
nr 2, SP nr 5 i SP nr 6 z Mińska Mazowiec-
kiego i gościa specjalnego Marcina Pru-
sa - mistrza polskiej siatkówki. Następnie 
głos zabrał Ambasador mińskiej Akademii  
S.O.S. Adam Cichoń, przedstawiając  
historię siatkówki w naszym mieście.

Święto siatkówki w GM nr 1
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29 lutego w urzędzie miasta w Mińsku 
Mazowieckim został podpisany list inten-
cyjny w sprawie utworzenia i prowadzenia 
w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana Paw-
ła II w Mińsku Mazowieckim od września 
2016 r. klasy sportowej o profilu – koszy-
kówka dziewcząt i chłopców. 

Pod listem podpisali się burmistrz miasta 
Marcin Jakubowski, dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji Robert Smuga, 
wiceprezes Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego PROBASKET pan Tomasz Wicik oraz 
wicedyrektor GM nr 2 pani Izabela Saga-
nowska. Miasto zawarło z Klubem PRO-
BASKET umowę, by papieskie gimnazjum 
mogło od września uczyć i trenować zdol-
nych koszykarzy i koszykarki. 

GM nr 2 zaprasza zatem szóstoklasistów, 
którym marzy się kariera na wzór Marcina 
Gortata – najlepszego polskiego koszyka-
rza grającego w amerykańskiej lidze NBA, 
by zgłaszali się do szkoły przy Budowlanej 
już od 11 kwietnia. Przy rekrutacji do klasy 
sportowej nie obowiązuje rejonizacja, cho-
dzi o stworzenie szansy sportowego i edu-

kacyjnego rozwoju młodym zdolnym spor-
towcom zamieszkującym Mińsk i okolice. 

W maju kandydaci będą przechodzić te-
sty sprawnościowe, a ci, którzy zostaną 
przyjęci do klasy sportowej, będą mieli  
10 godzin zajęć fizycznych w tygodniu, 

będą brać udział w rozgrywkach, zawo-
dach, będą wyjeżdżać na obozy i zgrupo-
wania sportowe. 

Jeszcze w marcu Gimnazjum Miejskie nr 2 
zorganizuje turniej koszykarski dla uczniów 
klas szóstych z Mińska i okolic, by móc się 
przymierzyć do sportowej kariery. 

oprac. na podst. inf. Izy Saganowskiej 
 fot. z arch. UM MM

ZAPRASZAMY KOSZYKARZY DO DWÓJKI!

Koszykarze w Gimnazjum Miejskim nr 2

Z okazji nadchodzących 
Świąt Wielkanocnych 
Życzę radości, pokoju 
oraz wzajemnej życzliwości.

Aby w czas 
Święta Zmartwychwstania 
zagościła w Waszych sercach 
Nadzieja odradzającego się życia.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski
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Salezjanie dla Żołnierzy Wyklętych

We wtorek, 1 marca, w Szkołach Sa-
lezjańskich w Mińsku Mazowieckim 
odbyły się znakomicie przygotowane 
przez społeczność szkolną obchody 
Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych. Jak na wstępie powiedział 
ks. dyrektor Ryszard Woźniak - Chce-
my upamiętnić Żołnierzy Niezłomnych, 
oddać cześć i chwałę bohaterom. Tra-
dycja niepodległościowego podziemia 
stała się fundamentem wolnej Polski. 

W uroczystości udział wzięli  m.in.: 
przedstawiciele władz samorządowych, 
parlamentarzystów, środowisk kom-
batanckich, służb mundurowych, dy-
rektorzy jednostek oświatowych oraz 
licznie przybyła młodzież. Repertuar 
słowno-muzyczny w wykonaniu uczniów 
i nauczycieli Szkół Salezjańskich oraz 
zespołu „Taktomy” z Zespołu Szkół  
w Siennicy wspaniale dopełniał powagi 
obchodów. 

Na zakończenie uroczyście odsłonięto 
tablicę upamiętniającą bohaterów uro-

oprac. na podst. tekstu Macieja Samulika,  
fot. z arch. Szkół Salezjańskich

Debiutanci i zawodowcy łączą siły i wy-
puszczają w świat nowe projekty spod 
znaku rocka, alternatywy, mocnych 
brzmień, poetyckiego grania, world mu-
sic, folku, jazzu... O niektórych jest już 
głośno, inni dopiero przebijają się na 
scenę. Każdego z nich warto posłuchać, 
poznać, zalajkować. Dlatego powstało 
Radio minskmaz.com, aby NASZA mu-
zyka grała główną rolę. To projekt non 
profit, w którym można usłyszeć boga-
ty dorobek kapel i solowych artystów  
z naszego miasta i okolic. 

Radio minskmaz.com to dwa kanały:
rockowy – tutaj usłyszysz rotacyjnie głów-
nie ciężkie metalowo-rockowe utwory 
przeplatane spokojniejszymi kawałkami, 
ogólny – tutaj posłuchasz przekrojowo 

różnych gatunków – od poezji śpiewanej, 
przez folk, rock po mocniejsze brzmienia.
 Wszystkie utwory są wolne od 
ZAiKS i innych stowarzyszeń reprezentu-
jących artystów czy producentów. Dlate-
go ich publiczne odtwarzanie nie wymaga 
podpisywania umów z tymi organizacjami 
lub wnoszenia opłat. 

Mińska scena muzyczna rządzi!
Odtwarzasz radio min-
skmaz.com w biurze/
sklepie/urzędzie lub in-
nym miejscu? Wkrótce 
będzie można zgłosić 
się do Marka Łodygi  
(marek@naszeslubne.
pl), aby otrzymać zestaw 
nalepek na drzwi „Tu gra 
radio minskmaz.com”. 
Warto wspierać się na-
wzajem – bo nadajemy 
dla każdego! 

Gramy tak jak lubisz 24 godziny na dobę, 
7 dni w tygodniu, 365 dni w roku. Tylko 
mińska muzyka! Tylko z nami te numery!

www.radio.minskmaz.com

czystości oraz kamień poświęcony Ince, 
a moment ten poprzedzony został modli-
twą, której przewodniczył ks. płk Adam 
Prus Dziekan Żandarmerii Wojskowej. 
Uczniowie prowadzący uroczystość po-

żegnali wszystkich gości zgromadzo-
nych na szkolnym placu słowami wiersza 
Zbigniewa Herberta “Pan Cogito o po-
trzebie ścisłości”:

... jesteśmy mimo wszystko 
stróżami naszych braci
niewiedza o zaginionych 
podważa realność świata 
musimy zatem wiedzieć 
policzyć dokładnie 
zawołać po imieniu 
opatrzyć na drogę….

Podkreślić należy, że były to jedne  
z najlepiej przygotowanych patriotycz-
nych uroczystości szkolnych. Burmistrz 
Marcin Jakubowski pragnie serdecznie 
podziękować ks. dyr. Ryszardowi Woź-
niakowi, uczniom oraz ich opiekunom za 
możliwość przeżywania tak podniosłej 
chwili w jeszcze większych emocjach,  
w jeszcze silniejszym skupieniu. 
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Z ŻYCIA MIASTA

W dniu 2 lutego br. swoje setne urodzi-
ny obchodziła mieszkanka Mińska Ma-
zowieckiego Pani Marianna Tybora. 

100 lat życia to piękna i długa historia, na 
którą składają się cenne doświadczenia  
i piękne chwile. Z tej okazji 16 lutego br. 
Dostojną Jubilatkę odwiedzili Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki - Marcin Ja-
kubowski, zastępca Kierownika Urzędu 
Stanu Cywilnego – Iwona Stawska oraz 
przedstawiciele Kasy Rolniczego Ubez-
pieczenia Społecznego w Mińsku Ma-
zowieckim. W czasie uroczystej wizyty 
Jubilatce towarzyszyła córka Elżbieta.

Szanownej Jubilatce w imieniu wła-
snym oraz całej społeczności Miasta 
Mińsk Mazowiecki składam serdeczne 
gratulacje z okazji tak wspaniałego Ju-
bileuszu oraz życzenia zdrowia, uśmie-
chu, radości każdego dnia oraz miłości 
bliskich i wielu następnych lat szczęśli-
wego życia – mówił Burmistrz Marcin 
Jakubowski, wręczając bukiet kwiatów 
i urodzinowy tort.

Uroczystość przebiegła w miłej atmosfe-
rze, nie zabrakło rodzinnych wspomnień  
i wspaniałych opowieści. Receptą na dłu-
gowieczność, zdaniem Pani Marianny, 
jest czas wypełniony codzienną pracą  
i czerpanie radości z każdego dnia.

  Życzymy Dostojnej Jubilatce 
długich lat życia w jak najlepszej kondy-
cji, wielu jubileuszy, pogody ducha i ra-
dości. 

(red.), fot. z arch. UM MM

 „Narodziny dziecka zawsze wzrusza-
ją i są wielkim wydarzeniem dla całej  
rodziny. Chwila ta tym bardziej zapada 
w pamięć, jeśli maleństwo przychodzi 
na świat jako pierwsze w danym roku.” 
– napisał Burmistrz Marcin Jakubowski  
w liście gratulacyjnym dla państwa Do-
roty i Roberta Rokickich, którym 2 stycz-
nia w mińskim szpitalu na świat przy-
szedł syn Jan – pierwszy mińszczanin 
urodzony w 2016 roku.

Z tej okazji we wtorek, 16 lutego, bur-
mistrz Marcin Jakubowski zaprosił no-
wego mieszkańca i jego rodziców do 
Urzędu Miasta, gdzie wręczył prezenty, 
wśród których znalazł się m.in. bon po-
darunkowy o wartości 300 zł ufundowa-
ny przez panią Hannę Golec właścicielkę 
Specjalistycznego Sklepu Dziecięcego 
TIK-TAK oraz bon podarunkowy o warto-
ści 200 zł ufundowany przez państwa Annę  
i Andrzeja Świderskich właścicieli sklepu  
z zabawkami Toy Planet Mińsk Mazowiecki.

Jan jest trzecim dzieckiem państwa Rokic-
kich, a ma jeszcze starsze rodzeństwo, bra-
ci: Antosia (7 lat) i Mikołaja (4 lata).

Szczęśliwym rodzicom gratulujemy,  
a małemu Jankowi życzymy beztroskiego  
i zdrowego dzieciństwa oraz wiele miłości  
i radosnych dni. 

(red.), fot. z arch. UM MM

Wizyta pierwszego mińszczanina urodzonego w 2016 roku

Jubileusz 100–lecia urodzin Pani Marianny Tybory
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Informacje Straży Miejskiej

i parkingów w mieście pod kątem porzu-
conych aut. Właściciel takiego pojazdu 
może oczekiwać wizyty strażnika rejono-
wego,  który poinformuje go o koniecz-
ności usunięcia pojazdu we własnym za-
kresie lub w uzasadnionych przypadkach 
doprowadzenia go do stanu używalności. 
Gdy nie poskutkuje rozmowa ostrzegaw-
cza, samochód zostanie odholowany  
na strzeżony płatny parking na koszt jego 
właściciela, a dodatkowo należy liczyć się 
z mandatem. 
 Zgodnie z przepisami właściciel 
wysłużonego pojazdu samochodowe-
go powinien swój pojazd wyrejestrować  
i poddać go recyklingowi. 
 Kwestię usuwania tzw. wraków 
reguluje Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 
r. Prawo o ruchu drogowym. Zgodnie  

Kontrola palenisk
W związku z trwającym sezonem grzew-
czym duża liczba mieszkańców domów 
jednorodzinnych oraz budynków wieloro-
dzinnych znajdujących się na terenie mia-
sta  korzysta  ze swoich pieców przysto-
sowanych do spalania węgla czy drewna. 
Dlatego przypominamy, że w piecach 
spalać można: odpady korka i kory, tro-
ciny, wióry, ścinki, opakowania z papieru, 
tektury i drewna (niebarwione). Katego-
rycznie zabronione jest spalanie:  mebli 
zawierających substancje do konserwacji, 
pozostałości farb i lakierów, opakowań  
z tworzyw sztucznych, opakowań po che-
mikaliach, chemikaliów, przepracowane-
go oleju, baterii, sprzętu AGD i RTV, gumy 
(opon), styropianu, przewodów, kabli, 
obuwia. 

„MIASTO BEZ WRAKÓW” 
– nowa akcja mińskiej 
Straży Miejskiej 

Komendant Straży Miejskiej wydał po-
lecenie swoim podwładnym do przepro-
wadzenia przeglądu wszystkich dróg  

 W styczniu 2016 r. Burmistrz 
Miasta wydał upoważnienia mińskim 
strażnikom do przeprowadzenia kontroli 
palenisk domowych. Strażnicy, wykonu-
jąc kontrolę, są uprawnieni do wstępu  
na teren nieruchomości, obiektu lub ich 
części. Mogą wykonywać niezbędne 
czynności kontrolne w zakresie istotnym 
do ustalenia stanu faktycznego. 
 Straż Miejska apeluje do miesz-
kańców miasta o przestrzeganie zakazu 
spalania odpadów poza specjalistyczny-
mi instalacjami. W tym sezonie grzew-
czym działalność Straży Miejskiej skupi 
się raczej na upominaniu, zwracaniu uwa-
gi, przypominaniu obowiązujących prze-
pisów dotyczących spalania odpadów 
lecz w przypadkach rażących wyciągane 
będą konsekwencje.

   
   
   
   
   
   
   
 Swoje przypuszczenia co do 
nieprawidłowego postępowania z pale-
niskiem można zgłaszać Straży Miejskie, 
dzwoniąc na numer alarmowy 986. 
 Niestety, często mieszkańcy 
spalają właściwie wszystko, co się da. 
W wyniku tego z wydobywającym się 
dymem do powietrza dostają się rako-
twórcze benzopireny oraz pyły zawie-
szone zawierające toksyczne substancje. 
Wspólnie dbajmy o środowisko, o czyste 
powietrze. 

z art. 50a, pojazd pozostawiony bez tablic 
rejestracyjnych lub pojazd, którego stan 
wskazuje na to, że nie jest używany, może 
zostać usunięty z drogi przez straż gmin-
ną lub policję na koszt właściciela lub po-
siadacza. 
 Informacje o pojazdach nieuży-
wanych i porzuconych przy drodze publicz-
nej lub na parkingach można przekazywać 
Straży Miejskiej w Mińsku Mazowieckim 
za pośrednictwem interwencyjnego nu-
meru telefonu 986. Od momentu zgłosze-
nia sprawą zajmą się strażnicy rejonowi  
i sprawdzą czy pojazd rzeczywiście moż-
na uznać za wrak i w razie potrzeby po-
dejmą stosowne czynności.

oprac. na podst. informacji 
Komendanta Straży Miejskiej w Mińsku Maz.

Akcja „Podaruj książkę choremu dziecku”
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy w Mińsku Mazowiec-
kim dla dzieci w Szpitalu Powiatowym.

W grudniu 2015r. temu biblioteka szkolna 
ogłosiła zbiórkę książek dla najmłodszych 
pacjentów szpitala w Mińsku Mazowieckim. 
Akcja spotkała się z życzliwym odzewem 
uczniów, rodziców i nauczycieli ZSZ nr2. 
Zebraliśmy ponad 200 książek! 

Dnia 27 stycznia 2016 roku grupa uczniów, 
w obecności dyrektora Tomasza Płochoc-
kiego i pod opieką bibliotekarki Elżbiety Pa-
luch, przekazała je oddziałowi dziecięcemu 
szpitala. Spotkaliśmy się z bardzo miłym 
przyjęciem przez lekarza dyżurnego Grze-
gorza Żukowskiego  i siostry oddziałowej  
Beaty Niedziałkowskiej, którzy oprowadzili 
nas po salach małych pacjentów – przy-
szłych czytelników zebranych przez nas 
książek.

ZSZ nr 2, fot. z arch. szkoły



11MIM luty 2016 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

Muzyka posiada różne oblicza – dzieli się na po-
pularną i elitarną. Emocje przez nią  komuniko-
wane oddziałują na stan psychofizyczny słucha-
czy. Tak też było podczas koncertu, który miał 
miejsce 22.02.2016 r. w Szkole Podstawowej nr 
6 w Mińsku Mazowieckim. W trakcie występu 
zespołu Wirtuoz uczniowie bawili się i śpiewali  
w rytm muzyki. Wspólna zabawa poprawiła 
wszystkim nastrój i przyjaźnie nastawiła do 
siebie. 

 Z dużym entuzjazmem przyjmowano 
kolejne piosenki spod znaku szanty. Artyści zapre-
zentowali nietypowe wykonania znanych piosenek 
żeglarskich, a sala gimnastyczna stała się aulą 
festiwalową. Współpraca muzyków z publiczno-
ścią była bardzo wdzięczna – uczniowie wykazali 
ogromny entuzjazm do śpiewania. Piosenki pre-
zentowały zachwyt nad światem. Żywiołowe wy-
konania przeplatały się z refleksyjnymi – śpiewanie 
zarówno dla wykonawców jak i dla słuchaczy stało 
się zabawą.
 Wraz z artystami uczniowie wyruszyli 
w tajemnicze miejsca. Wcielali się w  postaci róż-
nych bohaterów. Program koncertu był zróżni-
cowany – można było usłyszeć śpiew a capella, 
zaprezentowano również współczesny folk morski  
i rock-folkowe brzmienia. W szkole nie było jeszcze 
takiego koncertu. Panowała wspaniała atmosfera. 
Sala wypełniona była po brzegi, a żacy SP 6 stali się 
fanami żeglarskiego śpiewania. Wszyscy byli za-
chwyceni tym, co proponuje muzyka jezior i mórz. 

 Zwieńczeniem koncertu było 
wspólne odśpiewanie refrenu znanej piosen-
ki „Morskie opowieści”. Repertuar i tematyka 
koncertu były odpowiednie do wieku odbior-
ców. Dobór piosenek i zabaw adekwatny do 
poziomu  i umiejętności uczniów. W obsza-
rze działań muzycznych między nadawcą, 
a odbiorcą wytworzyła się aktywna przestrzeń. 
Zaprezentowane przez artystów ekspresyjne 
formy muzyczne z pewnością przyczyniły się 
do rozwijania muzycznej aktywności uczniów,  
a dla wielu z nich stały się źródłem przeżycia es-
tetycznego. Wszystkie te walory tworzyły niezwy-

kły klimat spotkania. Panowała ciepła, przyjazna 
atmosfera. 
 Obcowanie z muzyką sprzyja ogólnemu 
rozwojowi zdolności uczniów. Zdanie wypowie-
dziane przez Arystotelesa w IV w p.n.e.: Musica 
delenit bestiam feram (muzyka łagodzi obyczaje) 
- jest wciąż aktualne. Wspólna zabawa przy muzy-
ce jednoczy, poprawia humor, relaksuje, poszerza 
wiedzę na tematy związane z muzyką, pozwala od-
naleźć siebie. Muzykę rozumie się tylko wtedy, gdy 
się ją czuje. (Klaudia Szulta) 
     

oprac. na podst. tekstu Bożeny Swatko
fot. z arch. SP nr 6

OŚWIATA

Czy może być coś piękniejszego niż pasja, 
która daje szczęście i sprawia, że marzenia 
stają się rzeczywistością? Według organiza-
torek III Powiatowego Turnieju Tanecznego 
„Wytańczyć marzenia” – pani Agnieszki Ku-
rel i Moniki Jaremko – nauczycielek Zespo-
łu Szkół Miejskich nr 2 przy Siennickiej 17  
w Mińsku Mazowieckim,  jest to jedna z za-
sadniczych rzeczy określających wyjątko-
wość człowieka. 

 To samo zdanie już trzeci rok z rzędu 
podzieliło ponad 300 uczniów powiatu mińskiego, 
którzy w blisko 60 występach zaprezentowali swo-
je niesamowite zdolności taneczne pod czujnym 
okiem jury: pani Anety Senktas – choreografa tań-
ców ludowych, pani Katarzyny Dębowskiej–Kor-
kuć – instruktorki zumby, pani Katarzyny Pskiet 
– referent MBP oraz pana Tomasza Czyżewskiego 
– przedstawiciela Studium Języków Obcych – jed-
nego z fundatorów nagród. Jak co roku do grona 
sponsorów dołączyła Miejska Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych oraz Stowarzy-
szenie Społeczno Kulturalno Sportowe Ad Astra. W 
dwóch kategoriach wiekowych (przedszkola oraz 
klasy I-III) skład sędziowski został zmniejszony do 
trzech osób. Pani Senktas i Pani Dębowska po-
rwane tą taneczną inicjatywą same ochoczo przy-
łączyły się do turnieju, występując w roli trenerów 
tanecznych, dlatego na prośbę organizatorów nie 
brały udziału w obradach w swoich kategoriach. 
Występujący tancerze – ci mali i ci duzi - nie uła-
twili wyboru jurorom. Członkowie jury czterokrotnie 
stawali przed niewiarygodnie trudnym wyborem  
i próbą odpowiedzi na pytanie: „Kogo wybrać? 
Rewelacyjnych, a może niesamowitych tancerzy?” 
Nikt im nie zazdrościł tych salomonowych decyzji. 
Jednak każdy konkurs rządzi się tymi samymi pra-
wami, miejsca na podium są tylko trzy i przypadły 
one następującym wykonawcom:

Kategoria: przedszkole
I miejsce – zespół „Tańczące Smyki” z Przedszkola 
Niepublicznego Akademia Smyka w Siennicy
II miejsce – zespół „Perełki” z Przedszkola Niepu-
blicznego KLUB MALUCHA w Mińsku Mazowiec-
kim
III miejsce – zespół „Skrzaty” z Przedszkola Miej-
skiego nr 4 w Mińsku Mazowieckim
Kategoria: szkoły podstawowe kl. I-III
I miejsce – zespół „Smyki” ze Szkoły Podstawowej 
w Dobrem
II miejsce – zespół „Dzieciaki z La Flaci”
III miejsce – zespół „Świetliczki” ze Szkoły Podsta-
wowej w Dębem Wielkim
wyróżnienie - Cheerleaders ze Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Mińsku Mazowieckim
Kategoria: szkoły podstawowe kl. IV-VI
I miejsce – DUET MINI ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Mińsku Mazowieckim
II miejsce – DUET JUNIOR ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 w Mińsku Mazowieckim

III miejsce – zespół „Piąteczki” z Państwowej Sa-
lezjańskiej Szkoły Podstawowej w Mińsku Mazo-
wieckim
wyróżnienie – Anna Kurowska ze Szkoły Podstawo-
wej nr 6 w Mińsku Mazowieckim
Kategoria: gimnazjum
I miejsce – Piotr Zyglarski (Gimnazjum Miejskie nr 2 
w Mińsku Mazowieckim) z partnerką 
II miejsce – grupa taneczna „La Flaca”
III miejsce – Zuzanna Mataszek z Gimnazjum w Ha-
linowie
wyróżnienia – Kacper Sarna z Gimnazjum Miej-
skiego nr 3 w Mińsku Mazowieckim, Inez Smuga 
z Gimnazjum i LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w 
Mińsku Mazowieckim, Zuzanna Szewczyk z Gim-
nazjum i LO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Miń-
sku Mazowieckim, Julia Marynowska - Gimnazjum 
nr 2 w Sulejówku, Paulina Wąsowska i Maria Gon-
tarska z Kałuszyna.

oprac. na podst. tekstu Agnieszki Kurel, 
fot. z arch. szkoły 

Salomonowe decyzje w rytmie cha cha

Poczuć morze w murach szkolnych…
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Tradycyjnie luty w Gimnazjum Miejskim 
nr 2 im. Jana Pawła II poświęcony jest 
językowi polskiemu. Od kilku lat nauczy-
ciele poloniści organizują szkolne święto 
języka polskiego pod hasłem „Moda na 
polski”. 

 W tym roku najważniejsze po-
lonistyczne spotkanie zostało zaplano-
wane na 25 lutego. Tego dnia do gimna-
zjum przyjechała pani profesor Violetta 
Machnicka – dyrektor Instytutu Filologii 
Polskiej i Lingwistyki Stosowanej na Wy-
dziale Humanistycznym Uniwersytetu 
Przyrodniczo-Humanistycznego w Sie-
dlcach. Pani profesor zgodziła się wy-
głosić dla uczniów wykład otwarty na 
temat znaczenia i pochodzenia imion.  
W tytule swojej prelekcji pani profesor 
umieściła cytat z wiersza Aleksandra 
Puszkina „Cóż tobie imię moje powie”, 
dowodząc tym samym, że imię może wa-
runkować życie osoby, która je nosi. Gim-
nazjaliści dowiedzieli się skąd wywodzą 
się ich imiona, co oznaczają niektóre z nich  
i że można mówić o modzie w nadawaniu 
imion. Zarówno uczniowie, jak i nauczycie-
le wymienili się informacjami na temat tego, 
czym inspirowali się ich rodzice, nadając 
im imiona. Okazało się, że na przykład 
pani profesor ma imię dzięki piosenkarce 
Violetcie Villas, a pani wicedyrektor Izabel 
Saganowska nosi imię zainspirowane bo-
haterką literacką - Izabelą Łęcką z „Lalki”. 
Dzięki spotkaniu z wykładowcą akade-
mickim uczniowie mieli okazję pomyśleć  
o swoim imieniu, poza tym dowiedzieli się, 
że jest „Słownik imion”, w którym każdy 
może dowiedzieć się czegoś ciekawego  
o swoim imieniu. Dzięki ogłoszeniu kon-
kursu na jak najlepszą notatkę z wykładu 
okazało się, że gimnazjaliści mają mnó-
stwo sposobów notowania i świetnie sobie 
poradzili z tym wyzwaniem.
 Pani profesor obserwowała rów-
nież polonistyczną zabawę uczniów gim-

nazjum, którzy walczyli o tytuł najbardziej 
polonistycznej klasy w szkole. W gronie 
najlepszych znalazły się klasy: 1g, 2e i 3d. 
Uczniowie wykazali się kreatywnością, 
przygotowując lekturowe rzeźby z siebie 
samych i dowiedli, że potrafią wskazać 
błędy językowe w tekście piosenki, a do-
datkowo jeszcze je poprawić. Na pierw-
szym miejscu znaleźli się trzecioklasiści (to 
dobry znak przed zbliżającym się egzami-
nem gimnazjalnym), na drugim – klasa 2e, 
a na trzecim – 1g.  
 Podczas spotkania wręczone 
zostały również nagrody za konkurs indy-
widualny, w którym uczniowie musieli się 
wykazać wiedzą, konsekwencją i spry-
tem w wyszukiwaniu informacji. Najlepiej 
z tymi wszystkimi wyzwaniami poradziła 
sobie Katarzyna Leszczyńska z 3a, która 
w nagrodę otrzymała kartę prezentową do 
Empiku o wartości 125 zł, II miejsce zajęła 
Wiktoria Marks z kl. 2b (nagroda o wartości 
75zł), a na III znaleźli się: Weronika Poni-
kowska z 3d i Tomasz Przyborowski z 3e 
(nagrody o wartości 50zł). 
 Luty w papieskim gimnazjum był 
krótki (bo to zaledwie 2 tygodnie po fe-
riach), ale niezwykle intensywny. Oprócz 
„Mody na polski” uczniowie klas III wzięli 
udział w konkursie wiedzy o „Krzyżakach”, 
przeprowadzony został etap szkolny 
konkursu recytatorskiego im. Michaliny 
Chełmońskiej –Szczepankowskiej, przed-
stawicielki gimnazjum walczyły o jak naj-
lepszy wynik w Powiatowym Konkursie 
Ortograficznym, a w ostatnim dniu lutego  
w gimnazjum gościli licealiści z ZSE, któ-
rzy w ramach realizacji projektu „Humani-
ści przemycają wiedzę” przeprowadzili dla 
pierwszaków zajęcia na temat poprawno-
ści językowej. Krótko mówiąc, działo się 
bardzo wiele. Co prawda luty się już skoń-
czył, ale moda na język polski w gimna-
zjum nadal trwa!

Agnieszka Kożuchowska 
fot. z arch. szkoły

26 lutego w Zespole Szkół Zawodowych 
nr 2 im. Powstańców Warszawy odbył się 
finał VII Powiatowego Konkursu Informa-
tycznego GIM-BIT. Patronat nad konkur-
sem sprawował Starosta Miński Antoni 
Jan Tarczyński. 

 Konkurs był dwuetapowy. Do 
pierwszego etapu, który polegał na wy-
konaniu plakatu o tematyce „Mój wybór – 
szkoła zawodowa” przystąpiło 10 drużyn 
z siedmiu gimnazjów z terenu powiatu. 
Wszystkie drużyny zostały zakwalifikowane 
do finału. Były to:
1. Nela Jędrych i Urszula Filipowicz z Gim-
nazjum nr 2 w Mrozach, pod opieką p. Ewy 
Olszewskiej;
2. Aleksandra Przybyłko i Natalin Witon  
z Gimnazjum im. VI Pułku Piechoty Legio-
nów Józefa Piłsudskiego w Kałuszynie, 
pod opieką p. Ireneusza Wierzbickiego;
3. Krystian Polkowski i Kamil Wójcik  
z Gimnazjum Dwujęzycznego w Brzezi-
nach, pod opieką p. Wioletty Stępień;
4. Cezary Lipiński i Mikołaj Szostak z Gim-
nazjum  w Zespole Szkół Miejskich nr 2  
w Mińsku Mazowieckim, pod opieką P. Be-
aty Bieniek;
5. Ewa Wiśniewska i Karolina Gładysz  
z Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka w 
Sulejówku, pod opieką p. Doroty Stępień;
6. Dawid Noceń i Mateusz Skowron z Gim-
nazjum nr 3 im. Stefana Czarnieckiego  
w Sulejówku, pod opieką p. Doroty Stę-
pień;
7. Hubert Zalewski i Piotr Szostak z Gimna-
zjum Miejskiego nr 1 w Mińsku Mazowiec-
kim, pod opieką p. Magdaleny Skwieciń-
skiej – Linosz;
8. Monika Melańczuk i Albert Nejman  
z Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim,  pod opieką p. Magdaleny 
Skwiecińskiej – Linosz;
9. Ilona Korytko i Katarzyna Kucharska  
z Gimnazjum nr 2 im. Janusza Korczaka  
w Sulejówku, pod opieką p. Doroty Stę-
pień;
10. Katarzyna Patoka i Mateusz Grabik  
z Gimnazjum  w Zespole Szkół Miejskich 

Finał GIM BIT

Polski górą!
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Akademia Wyobraźni  Play - Doh to ogól-
nopolski Program Edukacyjny dla przed-
szkoli, rozwijający wyobraźnię i kreatywne 
myślenie dzieci. W programie tym uczest-
niczy 600 placówek zarówno publicznych 
jak i prywatnych.

 Przedszkole  Miejskie z Oddzia-
łem Specjalnym i Oddziałem Integracyj-
nym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej przy  
ul. Tuwima 2 w Mińsku Mazowieckim swo-
ją przygodę z Akademią Wyobraźni Play – 
Doh rozpoczęło w ubiegłym roku we wrze-
śniu. Dzięki otrzymanej ciastolinie dzieci 
rozwijały swoje zdolności manualne, uczyły 
się kreatywnego i twórczego myślenia oraz 
wspaniale się bawiły.
 W październiku  został ogłoszony 
przez Akademię  ogólnopolski konkurs na  
„DZIEŃ  KREATYWNOŚCI” w przedszkolu 
z użyciem ciastoliny. Zadaniem przedszkoli 
było nagranie relacji z przebiegu tego dnia  
i zamieszczenie filmu na portalu You Tube.
  Nasze przedszkole zorganizo-
wało ten dzień w październiku. Wszystkie 
dzieci  przeniosły się  do tajemniczego 
świata ciastoliny. Radość była wielka, po-
nieważ kolorową ciastolinkę do każdego 
z oddziałów przedszkola roznosił mały 
ciastolinek PLAY-DOH. Dzieci przy uży-
ciu nieograniczonej wyobraźni, wspierane 
przygotowanymi instrukcjami, ulepiły prze-
piękne zwierzątka, muchomorki, grzybki, 
drzewka itp. Podczas tego dnia cały czas 
towarzyszył dzieciom Ciastolinek i służył 
dobrą radą.  Było to niezapomniane do-
świadczenie, a efekty tej  wspaniałej za-

bawy zostały zarejestrowane i powstał   
bardzo ciekawy film, który można znaleźć 
pod adresem https://www.youtube.com/
watch?v=tePwXO9t9wI
 Spośród wielu filmów nasz oka-
zał się najciekawszy i zajęliśmy I miejsce.
  Nagrodą było  zorganizowanie 
przez Akademię Wyobraźni Play- Doh dnia 
kreatywności. Każdy oddział odwiedził Pan 
Tubek z animatorami, który tańczył, bawił 
się z dziećmi oraz uważnie podglądał jak 
maluchy wykonują przygotowane dla nich 
zadania. Dziękując za wspaniałą zabawę,  
wręczył każdemu dziecku medal, dyplom 

i ciastolinkę. Zostały również wykonane 
pamiątkowe zdjęcia.  Każdy oddział otrzy-
mał od Tubka ,,górę” kolorowej masy do 
dalszej zabawy.  Szczególnie cenną na-
grodą był dla nas Certyfikat Kreatywnego 
Przedszkola, z którego jesteśmy niezwykle 
dumni.
 To  na pewno  nie koniec wrażeń 
z ciastoliną i Akademią Wyobraźni Play-
Doh w naszym przedszkolu.....Zapraszamy 
do obejrzenia relacji z tego dnia pod adre-
sem https://youtu.be/tJyWOiLeKGg

 Katarzyna Chróścik, fot. z arch.  PM nr 4

Akademia Wyobraźni  Play-Doh

nr 2 w Mińsku Mazowieckim, pod opieką  
p. Beaty Bieniek.
 W finale zadaniem uczestników 
było rozwiązanie testu z ogólnej wiedzy 
informatycznej. Wszyscy gimnazjaliści wy-
kazali się bardzo dużą wiedzą, którą zdo-
bywali pod okiem swoich opiekunów. 
 Jury konkursu, po zsumowaniu 
wyników z  I i II etapu ogłosiło wyniki:
Miejsce I - Krystian Polkowski i Kamil Wójcik  
z Gimnazjum Dwujęzycznego w Brzezinach;
Miejsce II - Nela Jędrych i Urszula Filipowicz  
z Gimnazjum nr 2 w Mrozach;
Miejsce III - Dawid Noceń i Mateusz Skowron 
z Gimnazjum nr 3 im. Stefana Czarnieckiego  
w Sulejówku.
 Wszyscy uczestnicy otrzymali 
upominki oraz pamiątkowe dyplomy, a lau-
reaci dyplomy oraz nagrody ufundowane 
przez sponsorów. Opiekunowie oraz spon-
sorzy otrzymali specjalne podziękowania 
od organizatorów konkursu. Wręczenia na-
gród i dyplomów dokonał Dyrektor Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Warszawy p. Tomasz Płochocki, wraz z wi-
cedyrektorem zespołu p. Agnieszką Paja, 
przedstawicielem Wydziału Oświaty Staro-
stwa Powiatowego w Mińsku Mazowieckim 
p. Iwoną Chałupką, oraz przedstawicielem 
organizatorów p. Markiem Szczurowskim. 

Sponsorami nagród i upominków byli;
• Firma Edukacyjno-Wydawnicza ELITMAT;
• Szkoła Języków Obcych EUROSCHOOL;
• Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazo-

wieckim.
Poczęstunek dla uczestników finału ufun-
dowała Piekarnia, Cukiernia Wielgolas.
Konkurs zorganizowali członkowie Ze-

społu Nauczycieli Informatyki w ZSZ nr 2  
im. Powstańców Warszawy w Mińsku  
Mazowieckim: Marek Szczurowski, Marek 
Sitek, Anna Dąbrowska i Agnieszka Paja. 

oprac. Marek Szczurowski, fot. z arch. szkoły
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B E N E F I S 
WENANTEGO  MACIEJA 
DOMAGAŁY

KULTURA

„Tusz….. przed 70” i co dalej? Sceniczne wezwanie do gra-
nia…. i pytanie postanowił zadać sobie i wszystkim zgro-
madzonym  w niedzielny wieczór 28 lutego potrójny jubilat, 
człowiek zasłużony dla kultury, kompozytor, aranżer, dyrek-
tor Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim - 
Wenanty Maciej Domagała. Barwny i urozmaicony koncert  
z udziałem estradowych przyjaciół jubilata stał się odpowie-
dzią, która napawa optymizmem  budzi nadzieję, że człowiek 
w tzw. „poważnym wieku”, z 50 - letnim stażem artystycznym 
i 40 - letnim stażem dydaktycznym może mieć w sobie tyle 
samo werwy do pracy, co zapału i pasji do tworzenia muzyki. 

Koncert odbył się w sali Miejskiego Domu Kultury w Mińsku Ma-
zowieckim, która pękała w szwach od licznie zgromadzonych 
gości, byłych i obecnych współpracowników Dyrektora Doma-
gały oraz sympatyków jego twórczości. Ogromny udział w zor-
ganizowaniu tej imprezy miał dyrektor MDK Piotr Siła, który jako 
gospodarz poprowadził benefis z dużą lekkością i humorem.  
W formie dialogu z jubilatem przeprowadził słuchaczy przez cie-
kawe życie artysty, bogate w wydarzenia, liczne podróże, pre-
zentując jego dorobek kompozytorski i dydaktyczny.

Piosenki ulubione przez Pana Maćka albo takie, które ilustrowały 
poszczególne etapy jego działalności, były jak kartki z pamięt-
nika człowieka, „któremu w duszy gra”. Przy akompaniamencie 
Miejskiej Orkiestry Kameralnej, którą powołał do istnienia i od 

12 lat prowadzi Wenanty Maciej Domagała wystąpili znamienici 
goście. Danuta Stankiewicz,  wykonała swoje przeboje: „Wer-
nisaż”, „Złoty pierścionek” i „Nie płacz kiedy odjadę”. Długo-
letni przyjaciel dyrektora ze sceny robotniczej w warszawskim  
„Ursusie” - Tomasz Szwed ze swoim humorem i gitarą wykonał 
wpadające w ucho utworki „Czekolada”, „Idę sobie”, „Siedzę na 
ganku”. Charyzmatyczny wokalista muzyki pop i country Mariusz 
Kalaga, porwał publiczność utworami: „It’s now or never” z re-
pertuaru legendarnego Elvisa Presleya, „Rodzinny dom słowa”, 
„Czy ty wiesz moja mała”. Zofia Noiszewska wykonała piosenki 
„Moja błękitna chusteczka”, „Cicha woda”, „Rośniemy razem  
z tą ziemią”. Najmłodszy wykonawca, absolwent MSA, perku-
sista orkiestry - Tomasz Osica zadedykował jubilatowi przed-
wojenny przebój z repertuaru Eugeniusza Bodo „Zimny drań”, 
„Najwięcej witaminy” z repertuaru Andrzeja Rosiewicza, oraz 
klimatyczny utwór kompozycji Wenantego Macieja Domagały, 
do którego słowa napisał Marcin Wolski z repertuaru Mariana 
Opanii pt. „Życie na niby”. Wenanty Maciej Domagała był wy-
raźnie wzruszony i szczęśliwy - szczególnie, kiedy mógł zapre-
zentować się publicznie w roli pedagoga ze swoją 7 – letnią cór-
ką Wiktorią, z którą wykonał „Wariacje fortepianowe na cztery 
ręce”.

Na zakończenie wszyscy wykonawcy i zgromadzona publicz-
ność zaśpiewali szacownemu Jubilatowi „Sto lat” oraz utwór 
„Wypijmy do dna”, który stał się jednocześnie zaproszeniem 
na bankiet zorganizowany przez MDK. Podczas tej wyjątkowej, 
muzycznej uczty nie zabrakło miłych życzeń i prezentów od 
władz samorządowych, dyrektorów szkół, Rady Pedagogicznej, 
Rady Rodziców MSA i wielu innych znakomitych gości, którzy 
życzyli jubilatowi dużo siły i wytrwałości w dalszych działaniach, 
zazdroszcząc tak ciekawego życia i bogatego dorobku.

MSA, fot. Michał Rogala
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KULTURA

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

Muzeum Ziemi Mińskiej od kilku lat pre-
zentuje wystawę prac fotograficznych 
nagrodzonych w międzynarodowym 
konkursie „Fotografia Dzikiej Przyro-
dy – Wildlife Photographer of the year” 
organizowanym przez Natural History 

Museum w Londynie. W miniony piątek, 
12 lutego br. o godz. 18.00 w siedzibie 
Muzeum odbył się wernisaż wystawy. 
Zgromadzone prace można oglądać do 
6 marca w godzinach pracy Muzeum. 

oprac. Monika Roguska
fot. z arch. MZM

Fotografie Dzikiej Przyrody
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

KULTURA

Wystawa Centrum Nauki  
Kopernik „Umysł Przyłapany”

27 stycznia, bibliotekę, już po raz trze-
ci, odwiedziło Centrum Nauki Kopernik.  
W latach ubiegłych, z uwagi na duże za-
interesowanie czytelników wystawą ob-
jazdową dla dzieci, animatorzy z CNK 
aż dwukrotnie przyjechali do biblioteki  
z interaktywną wystawą „Eksperymen-
tuj!”. Natomiast w tym roku Kopernik do-
tarł do nas z zupełnie nowym pokazem 
- „Umysł Przyłapany”, skierowanym do 
młodzieży powyżej 14. roku życia oraz 
osób dorosłych. 
 Prezentacja poszczególnych 
eksponatów w przystępny sposób wyja-
śniła podstawowe mechanizmy działania 
ludzkich zmysłów. Codziennie dociera do 
nas niezliczona ilość bodźców, jednak 
nie wszystkie zasługują na naszą uwagę. 
Umysł ma za zadanie dokonać selekcji 
informacji, w tym celu odpowiednio mani-
puluje pamięcią, szuka związków i tworzy 
rozmaite myślowe kombinacje. Uczest-
nictwo w wystawie pozwoliło empirycznie 
sprawdzić, jak działają nasze zmysły. Każ-
dy uczestnik mógł usiąść na gwoździach 
i przekonać się, że taka czynność wcale 
nie musi być bolesna, spróbować usły-
szeć dźwięki za pomocą łokcia, a także 
na własne oczy zobaczyć, jak zawodne 
potrafi być tak zwane pierwsze wrażenie. 
Wystawę można podsumować stwierdze-
niem, że głównym jej „eksponatem” był 
człowiek. 

Zakopiańskie historie Macieja 
Krupy

12 lutego do świata zakopiańskich tajem-
nic zabrał nas Maciej Krupa, autor książki 
„Kroniki zakopiańskie”. Licznie przybyła 
publiczność z przyjemnością wysłuchała 
historii o wyjątkowej miejscowości, jaką 
jest Zakopane i o ludziach, których losy 
wpłynęły na piękno i kulturę tego zakątka. 
Autor wspominał między innymi Helenę 
Modrzejewską, Tytusa Chałubińskiego, 
Henryka Sienkiewicza, Brunona Schulza, 

Ignacego Paderewskiego, Witolda Gom-
browicza, którzy mieszkali w Zakopanem 
lub często to miejsce odwiedzali. Dzięki 
obecności w bibliotece Macieja Krupy, 
zdołaliśmy poznać choć niektóre opo-
wieści, legendy i wspomnienia związane  
z tym szczególnym punktem na mapie. 
Następnie uczestnicy spotkania mie-
li możliwość zdobyć autograf i poroz-
mawiać z autorem kronik, a na koniec 
miłośnicy gór skosztowali tradycyjnego 
oscypka z dodatkiem żurawiny. 
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„Nie masz cwaniaka 
nad Warszawiaka” 

18 marca gościem biblioteki był Grzegorz 
Kalinowski – autor serii książek „Śmierć 
frajerom”. Dotychczas ukazały się już 
dwa tomy, opisujące losy kasiarza Hen-
ryka Wcisło, które znakomicie oddają 
klimat międzywojennej Warszawy i życie 
ówczesnej społeczności. Książki poka-
zują topografię miasta, a ich fabuła jest 
mocno zakorzeniona w polskiej historii. 
W twórczości Grzegorza Kalinowskiego 
znajdziemy elementy charakterystyczne 
dla powieści sensacyjnej i szpiegowskiej. 
Autor podczas spotkania zapewniał, że 
międzywojenna Warszawa miała wiele 
twarzy. Była piękna, ale miała także ciem-
ne strony, biedne osiedla, miejsca, do 
których lepiej było nie zaglądać. Wszyst-
kich, którzy mają chęć przenieść się  
w tamten czas i poczuć ten niezwykły kli-
mat zachęcamy do lektury.
 Na koniec spotkania, na tle de-
koracji w stylu retro, nasi goście mieli 
okazję porozmawiać z autorem i otrzymać 
jego autograf. Dla uprzyjemnienia wieczo-
ru na wszystkich przybyłych czekały mo-
nety i banknoty… czekoladowe! 

Zimowe szaleństwa 
dla małych smyków

Warunki pogodowe tegorocznej zimy nie 
zawsze zachęcały dzieci do lepienia bał-
wanów i „bitew na śnieżki”. W związku z 
tym biblioteka przygotowała dla młodych 
Czytelników alternatywną formę spędza-
nia wolnego czasu. W ramach ferii zimo-
wych (1.02. – 13.02.) Oddział dla Dzieci 

zorganizował wiele atrakcji, w postaci 
teatrzyków, warsztatów, pokazów filmo-
wych, zajęć plastycznych i edukacyjnych. 

W poniedziałki scena biblioteczna nale-
żała do teatrów. 1 lutego odbył się spek-
takl „Z malowanej skrzyni” w wykonaniu 
Teatru „Złoty Dukat”, zaś 8 lutego Teatr 
„Katarynka” zaprezentował przedstawie-
nie pt. „Bałwanek Tico i Królowa Fruncja”.
Wtorki były czasem zimowych szaleństw! 
2 lutego dzieci uczestniczyły w warsz-
tatach książkowo – plastycznych oraz  
w zajęciach teatralnych, zatytułowanych 
„W krainie baśni”. Natomiast 9 lutego 
Pracownia Artystyczna „Do góry nogami” 
poprowadziła warsztaty - „Budowanie ro-
botów z klocków LEGO”.   

Środy i piątki wypełniły atrakcje kierowane 
do małych kinomanów. W te dni miłośnicy 
kina obejrzeli następujące filmy: „Minion-
ki”, „Kopciuszek”, „W głowie się nie mie-
ści”, „Dzwoneczek i bestia z Nibylandii”. 
 Czwartki należały do wolontariu-
szy z Fundacji EBU, którzy zapewnili dzie-
ciom i młodzieży fantastyczną zabawę. 
Zajęcia pod hasłem „Zimowe międzykul-
turowe szaleństwa” odbyły się w dwóch 
grupach wiekowych: 6 – 11 lat oraz 12+. 
Wolontariusze z Fundacji EBU odwiedzili 
bibliotekę także w sobotę, 6 lutego i po-
prowadzili zajęcia dla dzieci w wieku 5+. 
 Nie można nie wspomnień,  
o fantastycznych warsztatach wędkar-
skich z Piotrem Głażewskim, zorganizo-
wanych 13 lutego oraz o spotkaniu na te-
mat bezpiecznego zachowania podczas 
ferii, które 3 lutego poprowadziła st. sier-
żant Dominika Witek.  
 Cieszymy się, że dzieci tak chęt-
nie i licznie wzięły udział we wszystkich 
wydarzeniach, jakie odbyły się w czasie 
ferii w bibliotece i zapewniamy, że w Od-
dziale dla Dzieci czeka na najmłodszych 
mnóstwo atrakcji o każdej porze roku, nie 
tylko w zimie.      

Zapowiedzi:
- 9 marca, o godz. 19:00 zapraszamy na wieczór mię-
dzykulturowy, który poprowadzą wolontariusze z Fun-
dacji EBU. Tym razem przeniesiemy się do Hiszpanii!
- 11 marca, o godz. 18:30 o „królu polskiego ekranu” 
Eugeniuszu Bodo opowie Anna Mieszkowska – autorka 
książki „Bodo wśród Gwiazd”
- 16 marca, o godz. 18:30 zapraszamy na spotkanie 
z piosenkarką, byłą wokalistką zespołu Varius Manx – 
Moniką Kuszyńską i promocję jej książki pt. „Drugie 
życie””
- 21 marca, o godz. 10:00 zapraszamy dzieci na spo-
tkanie z Pawłem Wakułą, autorem książki „Jagiełło pod 
prysznicem”.

MBP,  fot. z arch. biblioteki



18 MIM luty 2016www.minsk-maz.pl

Z IMPREZ MDK
KULTURA

Działania uboczne
 To tytuł wystawy, jaką można 
było na przełomie stycznia i lutego obej-
rzeć w galerii MDK. Zaprezentowano na 
niej prace studentów Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie.  
 Efekt uboczny to działanie inne 
niż oczekiwane bądź zamierzone. Drugo-
rzędne znaczenie wydaje się mieć ocena 
tego, czy jest ono korzystne czy nie. Inne 
najczęściej wzbudza ciekawość i lęk, ale 
też potrzebę wchodzenia w interakcję, 
daje możliwość podjęcia dialogu, określe-
nia siebie wobec innego i dzięki niemu. 
 Działania uboczne na ogół nie 
zdarzają się zbyt często. Nieczęsto zdarza 
się, żeby to, co nas spotyka w codzien-
nym życiu, skłaniało do mówienia o tym 
językiem sztuki. Oczekiwane działanie ży-
cia nie mieści się w obszarze sztuki. 
 Przekuwanie jednego w drugie: 
życia, trudności, spotkania, rozmowy, 
kłótni, fascynacji, myśli - w sztukę. Po-
szukiwanie nieuchwytnego, nieoczekiwa-
nego. Twórczość będąca przetworzeniem 
czy rezultatem czegoś, wobec czego nie 
potrafimy przejść obojętnie. Związana 
nie z samoistnie występującym skutkiem, 
a z aktywnym działaniem. Nie zawsze 
świadomym, zamierzonym, z góry okre-
ślonym. Podejmowanym z wielu różnych 
przyczyn i dla różnych, czasem odległych 
i nieuświadomionych celów. Działaniem 
otwartym na ryzyko niepowodzenia, nie-
pewności czy odsłonięcia się autora.

Przez prostotę uczył miłości 
do Boga 
 Gośćmi spotkania z cyklu Li-
teratura dla Wszystkich poświęconemu 
ks. Janowi Twardowskiemu byli Tere-

sa Lipowska, która dzieliła się swoimi 
wspomnieniami z wieloletniej znajomości  
z Księdzem Poetą oraz Grzegorz Gierak. 
 Teresa Lipowska znała ks. Twar-
dowskiego od 1963 r. Opowiadała o oko-
licznościach pierwszego spotkania, kiedy 
chciała wziąć ślub kościelny z niewierzą-
cym narzeczonym. Zapamiętała, że jego 
mieszkanie pełne było różnych aniołków  
i innych drobiazgów. „Ksiądz Jan miał 
mądry stosunek do niewierzących. Ro-
zumiał, że ludzkie losy różnie się układają  
i pisał o tym wiersze. Pisał, że wiary prze-
mądrzałej szuka się u diabła” - przypomi-
nała Lipowska.
 Towarzyszył jej aktor Grzegorz 
Gierak, z którego relacji wynikało, że 
ks. Twardowski ze wzruszeniem wra-

cał pamięcią do domu rodzinnego przy  
ul. Elektoralnej w Warszawie, gdzie mieszkał  
z rodzicami, babcią i trzema siostrami. 
 Z relacji artystów wynikało tak-
że, że ks. Twardowski bardzo lubił dzieci, 
chętnie opowiadał o Bogu, posługując się 
różnymi historyjkami, tak, by było to dla 
nich zrozumiałe.  Goście czytali także 
wybrane wiersze ks. Twardowskiego.

Międzykulturowa
podróż 
 Oferta tegorocznych Ferii w Pa-
łacu była niezwykle urozmaicona i bogata. 
W zajęciach, które odbywały się od ponie-
działku do piątku przez 4 godziny dziennie 
udział wzięło w sumie 123 dzieci w wieku 
6-12 lat. 
 Jak zawsze mogliśmy liczyć na 
wsparcie i zaangażowanie wolontariuszy 
Fundacji EBU, którzy zorganizowali zaję-
cia artystyczne i rekreacyjne w hiszpań-
sko – francuskim klimacie. Instruktorzy 
plastyki i modelarstwa MDK przygotowali 
dla dzieci szereg nie tylko artystycznych 
wyzwań w postaci np. imprezy na orienta-
cję.  
 Ogromnym zainteresowaniem 
cieszył się Dzień Indonezyjski. W to pełne 
egzotycznych barw, humoru i  zaskaku-
jących  ciekawostek  spotkanie wprowa-
dziła dzieci Jadwiga Możdżer - ekspert 
w dziedzinie kultury i sztuki Indonezji, 
która opowiedziała nieco o Malajskiej hi-
storii, kulturze i obyczajach. Była rów-
nież prezentacja tańca indonezyjskiego, 
oryginalnych kostiumów rytualnych oraz 
tradycyjnych sposobów ich ubierania. Za-
dania taneczne pozwoliły zarówno dziew-
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czętom, jak i chłopcom na poznanie uroku 
tańców powitalnych wojowniczych archi-
pelagu Indonezji. Dzieci zainteresowały 
się barwnymi i pięknymi maskami indone-
zyjskim, poznając ich znaczenie w kultu-
rze Azji Południowo Wschodniej. Podczas 
maskowego warsztatu plastycznego dzie-
ci własnoręcznie wykonywały i zdobiły 
maski i wachlarze. Zwieńczeniem Dnia In-
donezyjskiego były zabawy dzieci z wyspy 
kwiatów – tańce z wachlarzami, szalami  
i dzwoneczkami, piosenki dzieci z od-
ległych wysp Flores, Borneo, Jawy, Su-
matry, Bali. Podczas zabawy uczestni-
cy wybrali się tam, gdzie pieprz rośnie, 
prowadzili obrady w wiosce, wspólnie 
pracowali na polu ryżowym, ,,buszowali” 
na plantacji ananasów i ,,ananasowali”  
w buszu na zboczach wulkanu. Uczest-
nicy poznali zwyczaje odległych ludów,  
a także nauczyli się wiele o sobie nawią-
zując współpracę w grupie.
 Nie mniejszym zaintereso-
waniem cieszył się Teatralny Maraton 
z Kłębuszką. Uczestnicy  warsztatów 
przygotowali niezwykły spektakl, w któ-
rym każdy miał okazję animować mario-
netki oraz wcielać się w różne postacie. 
Warsztaty były doskonałą zabawą i lekcją 
pisania prawdziwego scenariusza, poszu-
kiwania odpowiedniej oprawy muzycznej   
i tworzenia scenografii dla wspólnego, 
teatralnego dzieła. Dzieci zapoznały się  
z lalkami: ozdobną, artystyczną, teatralną 
i z tajnikami teatru marionetek. Uczestni-
cy zostali podzieleni na 4 grupy. Każda  
z nich miała za zadanie przygotować 
spektakl na podstawie znanej bajki. Roz-

poczęło się od projektowania i wykonania 
marionetek, przygotowania scenariusza 
przedstawienia, elementów scenografii 
oraz przydziału ról. Na koniec warsztatów 
dzieci przed publicznością złożoną z ro-
dziców i opiekunów zagrały marionetko-
wy spektakl. Warsztaty poprowadziły Ania 
Polarusz, twórca Sceny Elffów, reżyserka 
i scenografka oraz  w roli Kłębuszki -  
Weronika Lewoń – aktorka i lalkarka.
 Podczas ferii dwukrotnie za-
prosiliśmy dzieci na spektakle teatralne. 
„Soup City. Ostatnia sprawa Charliego 
Brokuła” - familijny spektakl detektywi-

styczny z muzyką na żywo w wykonaniu 
Teatru Mazowieckiego to wyjątkowy kolaż 
teatru lalek i żywego aktora zrealizowany 
w stylistyce filmów noir. Wciągająca in-
tryga z motywem kryminalnym, wyraziste 
postacie, muzyka w stylu jazzowym, ta-
jemnicza scenografia - wszystko to zna-
lazło się w „Soup City”.
 Z kolei „Bajki, czyli co dwie gło-
wy to nie jedna” przeniosły publiczność 
do niezwykłego świata rymowanych wier-
szyków z morałem Jean de La Fontaine’a. 
Grzegorz Gierak wcielił się w postać au-
tora, a w wyprawie po morał towarzyszyła 
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mu Halina Bednarz, w roli służki Michasi. 
Aktorzy doskonale się uzupełniali. Z po-
mocą strojów z epoki i skromnej, ale wy-
mownej scenografii oddali świat bajek de 
La Fontaine’a skupiając uwagę widzów na 
słowie. Były to mini historie o fundamen-
talnych wartościach, jak przyjaźń, odwa-
ga, odróżnienie dobra od zła i umiejętność 
życia w zgodzie z innymi. 

Kłopoty faszerowane 
 Takim tytułem 6 lutego Miejski 
Dom Kultury zainaugurował cykl „Kieru-
nek… Izrael”. W programie znalazły się 
przedwojenne piosenki i skecze znakomi-
tych poetów i kompozytorów w wykona-
niu aktorów Teatru Żydowskiego w War-
szawie: Moniki Chrząstowskiej, Henryka 
Reifera, Marka Węglarskiego. Towarzy-
szył im zespół muzyczny w składzie: Tere-
sa Wrońska – fortepian, Marek Wroński – 
skrzypce, Dariusz Falana – klarnet, Michał 
Lamża-kontrabas. 

Kim Krysia była?
 Do mieszkania gwiazdy disco 
polo puka nieśmiała dziewczyna. Drzwi 
otwiera aspirująca do roli celebrytki żona 
muzyka. Wiadomość jaką przynosi nie-
znajoma przewróci życie kobiety do góry 
nogami. To zarys fabuły spektaklu „Kim 
jest Krysia?”, który na deskach MDK wy-
stawił teatr Old Timers Garaghe. Bohater-
ki sztuki, w które wcieliły się aktorki Hanna 
Konarowska i Magdalena Górska ukazały 
starcie wiejskiej prostoty i łatwowierności 
z wielkomiejską obłudą i konsumpcjoni-
zmem. Miłość – nienawiść, bezduszność 
– współczucie, czyli portret kobiet przez 
pryzmat nagłych i nieoczekiwanych wy-
padków. To wszystko zmierzało do zada-
nia pytania – Kim jest Krysia?

Przypomniany Edgar
 Twórczość Edgara Lee Master-
sa żyjącego w latach 1868-1950 amery-
kańskiego poety, biografa, dramaturga  
i powieściopisarza została przypomniana 
przez Annę Bojarska, Adama Woronowi-
cza i Marka Urbańskiego podczas spo-
tkania z cyklu Literatura dla Wszystkich 
18 lutego w MDK. 
 Masters znany jest dziś przede 
wszystkim jako autor wydanej w 1915 r. 
antologii Spoon River.  Publikacja tego 
zbioru fikcyjnych napisów z nagrobków, 
będącego sprzeciwem wobec hipokryzji 
i wąskim horyzontom w małym miastecz-
ku, zburzyła jego karierę prawniczą w Chi-
cago.
 Aktorom na scenie towarzyszyła 
wiolonczelistka Iwona Rapacz.
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Czerwony Kapturek z Pianki
 Dwa razy szczelnie wypełniona 
sala. Owacje na stojąco. Spektakl „Czer-
wony Kapturek” 21 lutego przyciągnął 
tłumy. Spektakl, ale też i jego twórcy – 
pierwszy w historii Mińska Mazowiec-
kiego teatr lalek – Pianka. Stworzyła go 
grupa miłośników i pasjonatów sztuki te-
atralnej - Magdalena Ciężkowska, Urszula 
Szopa i Radosław Stosio.  Grupa wywo-
dzi się z działającego przy MDK Teatru Po 
Godzinach. Premierowe przedstawienie 
poprzedzały godziny prób, projektowania 
scenografii i pisania scenariusza. Efekt był 
imponujący. Dopracowane w najmniej-
szych szczegółach wielkie lalki, piękne ko-
stiumy i oczywiście fabuła, zaadaptowana 
w taki sposób, że i wśród najmłodszej, jak 
i wśród starszej widowni wybuchały salwy 
śmiechu. A wszystko zmierzało do mora-
łu, że „rodziców zawsze słuchać trzeba”. 
 Spektakl zostanie ponownie wy-
stawiony w kwietniu. Tak więc zaprasza-
my wszystkie osoby, którym ograniczona 
ilość miejsc w sali kameralnej MDK nie 
pozwoliła zobaczyć tego wyjątkowego 
przedstawienia, jak również tych, którzy 
jeszcze o Piance nie słyszeli. 

Czarow-Nice
 Kolejna premiera działającego 
w MDK Teatru Po Godzinach. Tym razem 
miłośnicy Melpomeny na warsztat wzięli 
„Makbeta”. Trzy młode aktorki postano-
wiły zmierzyć się ze złowieszczymi i cha-
rakterystycznymi czarownicami z szekspi-
rowskiej tragedii. Współczesne nastolatki 
próbują przepowiedzieć nieodwracalny 
i tragiczny los Makbeta i Banca. Kolejne 
spektakle 10 marca o godz. 17.30 i 19. 

Koncertowy czad 
 Współpraca MDK z klubem Sa-
natorium zaowocowała 13 lutego kon-
certem grupy TEKNO. Ten trzyosobowy 
zespół obraca się w klimatach szeroko 
pojętej muzyki rockowej osadzonej na 
solidnych brzmieniach nowoczesnych 
syntezatorów i pulsujących beatów, co 
w całości na świecie jest nazywane jako 
electro-rock. Koncertowy czad, niesza-
blonowe rozwiązania, aktualne teksty to 
znaki rozpoznawcze zespołu, który sam 
swój styl określa jako electro-punk. 

Agnieszka Boruta
fot. MDK
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RELACJE Z MOSIR 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był 
organizatorem akcji Ferie z MOSiR 2016, 
w ramach której uatrakcyjnił dzieciom 
czas wolny od szkoły. Daliśmy możliwość 
uczestnictwa w aktywnościach spor-
towo-rekreacyjnych dopasowanych do 
wieku i możliwości dzieci. Zgłoszenia na 
nieodpłatne zajęcia cieszyły się ogrom-
ną popularnością. Nabór był otwarty, a o 
zakwalifikowaniu do grupy decydowała 
kolejność zgłoszeń. 

 Największym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia zumba kids dla dzieci 
w wieku 6-10 lat, które w tym roku po raz 
pierwszy zagościły w ofercie MOSiR. Za-
jęcia te odbywały się w poniedziałki, środy 
i piątki w godz. 15.00-16.00 w sali przy ul. 
Sportowej 1. Dzieci pod okiem instruktorki 
Pani Eweliny Kaski-Łobodowskiej aktyw-
nie spędzały czas ucząc się wciąż nowych 
kroków tańca latynoamerykańskiego połą-
czonych z elementami fitnessu.
 Kolejną aktywnością cieszącą 
się jak zawsze ogromną popularnością 
były zajęcia nauki i doskonalenia pływa-
nia, które w ramach tegorocznej akcji były 
realizowane w trzech grupach. Pierwszą 

zjeżdżalni, gry i zabawy. Zajęcia prowadzili 
instruktorzy pływania Pan Adrian Jarzęb-
ski oraz Pani Bożena Niemyjska. 
 Tradycyjnie podczas ferii pro-
wadzone były również zajęcia nauki i do-
skonalenia jazdy na łyżwach. W tym roku 
przewidzieliśmy zajęcia dla jednej grupy, 
a w związku z dużą ilością zgłoszeń po-
stanowiliśmy objąć szkółką dodatkowych 
15 osób. Szkółka łyżwiarstwa była pro-
wadzona przez instruktora Pana Konrada 
Gomulskiego, druga zaś przez Pana Kami-
la Ołdaka. Dzieci podczas półtoragodzin-
nych zajęć trzy razy w tygodniu uczyły się 
jazdy do przodu, do tyłu, „przeplatanki” 
itp. Organizacja czasu wolnego na lodowi-
sku spotyka się z dużą aprobatą rodziców, 
którzy często wybierają tą formę aktywno-
ści dla dzieci.
 W ramach akcji zorganizowali-
śmy również Akademię Tenisa Stołowego, 
która była dedykowana dzieciom ze szkół 
podstawowych klasy I-VI. Półtoragodzin-
ne zajęcia prowadził instruktor Pan Marek 
Kudelski na świetlicy przy ul. Sportowej 
1 przez pierwszy tydzień ferii – od ponie-
działku do soboty. Dzieci pod jego okiem 
uczyły się i doskonaliły grę w tenisa stoło-
wego. 

 Nowością w ofercie MOSiR były 
zajęcia jogi dla rodzica i dziecka w wieku 
7-10 lat. Sześć bloków godzinnych zajęć 
prowadzonych przez Panią Edytę Matej-
ko-Paszkowską były nie lada gratką dla 
fanów relaksacyjnych gier i zabaw. Była 
to nowa forma zajęć proponowanych MO-
SiR. Mamy nadzieję, że zajęcia jogi spo-
tkają się z entuzjastycznym przyjęciem 
podczas letniej akcji MOSiR pamiętając, 
że joga jest nie tylko dla ciała ale też dla 
duszy! 
 Ponadto przypominamy, iż pod-
czas ferii dzieci i młodzież do 25 roku życia 
za okazaniem odpowiedniego dokumentu 
mogli zakupić bilet na basen za 3zł, a na 
lodowisko za jedynie 2zł. Dziękujemy za 
ogromne zainteresowanie naszą ofertą!                                                 

MOSiR, fot z arch. MOSiR

grupę stanowiły dzieci w wieku 5-6 lat, 
kolejne dwie to dzieci ze szkół podsta-
wowych. Podczas zajęć kursanci oswajali 
się z wodą, uczyli bezpiecznych zacho-
wań nad zbiornikami wodnymi, ćwiczyli 
skoki do wody i przyswajali podstawowe 
elementy nauki pływania. Nie brakowało 
również czasu na rekreację, tj. zjazdy na 

Ferie z MOSiR 2016
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21 lutego w Aquaparku Miejskim odbyła 
się pierwsza runda VI Grand Prix Mińska 
Mazowieckiego w Pływaniu, której or-
ganizatorami byli Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji oraz KS Barakuda Mińsk 
Mazowiecki. W zawodach biorą udział 
zawodnicy i zawodniczki urodzeni w la-
tach: 2007-2008 (kategoria I), 2005-2006 
(kategoria II), 2003-2004 (kategoria III), 
2000-2002 (kategoria IV). Tegoroczna 
formuła sportowych zmagań obejmu-
je trzy rundy, tj. 21.02.2016, 17.04.2016 
oraz 12.06.2016, podczas których dzieci  
i młodzież rywalizują wg poniższego har-
monogramu:

21 lutego 2016
Kategoria I-25m stylem dowolnym i klasycznym
Kategoria II-50m stylem grzbietowym i 100m 
stylem dowolnym
Kategoria III-50m stylem dowolnym i 100m sty-
lem zmiennym
Kategoria IV-50m stylem motylkowym i 100m 
stylem grzbietowym
Konkurencja sztafetowa 8x50m stylem dowol-
nym kategorie I-IV
17 kwietnia 2016
Kategoria I –25m stylem grzbietowym i 50m sty-
lem dowolnym
Kategoria II – 50m stylem klasycznym i 100m 
stylem zmiennym
Kategoria III-50m stylem motylkowym i 100m 
style grzbietowym
Kategoria IV- 100m stylem klasycznym i 400m 
stylem dowolnym
Konkurencja sztafetowa 8x50m stylem dowol-
nym kategorie I-IV
12 czerwca 2016
Kategoria I – 25 stylem klasycznym i grzbieto-
wym
Kategoria II – 25m stylem motylkowym i 50m sty-
lem dowolnym
Kategoria III-50m stylem klasycznym i 200m sty-
lem dowolnym
Kategoria IV-100m stylem dowolnym i 200m sty-
lem zmiennym
Konkurencja sztafetowa 8x50m stylem dowol-
nym kategorie I-IV

Po każdej rundzie najlepsi zawodnicy  
w każdej konkurencji indywidualnej otrzy-
mują medale za miejsca 1-3, natomiast za 
miejsca 1-6 zawodnicy otrzymują dyplomy. 

 W pierwszej rundzie wzięło udział 
204 zawodników (101 dziewcząt i 103 
chłopców) z klubów:
Aqua Ryki, Klub Sportowy Neptun, Klub 
Sportowy Płetwal Szczyto, Mazowsze 
Miętne, MKS Juvenia, MUKP Warsza-
wianka, PUKS Orka Ostrów Mazowiecka, 
Ratownictwo Wodne Rzeczpospolitej, Sin-
net Club Warszawa, SP „Na Fali” MOSiR 
Michałowo, Squatina Ostrołęka, Szko-
ła Podstawowa nr 234, Uczniowski Klub 
Sportowy „Delfinek” w Kutnie, UKS Delfin 
Garwolin, UKS G-8 Bielany, UKS Jagiellon-
ka Warszawa, UKS Piątka Ostrołęka, UKS 
Szestnastka, UKS Wawer, UKS Wilanowia 
Warszawa, UKS Ósemka Siedlce, UŚKS 
Ostrołęka, Victoria Józefów, Śródmiej-

ski UKS Polna Warszawa oraz zawodnicy 
niezrzeszeni. Rywalizacja stała na bardzo 
wysokim poziomie, o czym świadczą liczne 
rekordy życiowe uczestników. 
 Z roku na rok zauważalny jest 
nie tylko znaczny rozwój organizacyjny, 
ale również poziom sportowych umiejęt-
ności. Od dwóch lat rywalizację oceniają 
sędziowie PZP, a w tym roku, jako nieliczni 
w regionie, wprowadziliśmy elektroniczny 
pomiar czasu. 

VI Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Pływaniu

 Bardzo miłym akcentem imprezy 
była liczna obecność kibiców, którzy go-
rąco dopingowali swoich. Około godziny 
13.00 nastąpiła uroczysta dekoracja naj-
lepszych pływaków, której przewodzili or-
ganizatorzy Dyrektor MOSiR Robert Smuga  
i Prezes KS Barakuda Tomasz Radomiński. 
Składamy serdecznie gratulacje wszystkim 
startującym w VI Grand Prix Mińska Mazo-
wieckiego w Pływaniu, życząc powodzenia 
w kolejnych rundach! 

KS Barakuda, fot. z arch. MOSiR
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20 lutego podopieczni trenera Klubu Wal-
ki Grappler Marcina Frankiewicza wyruszyli 
wczesnym rankiem na podbój Warmii i Mazur, 
a dokładniej do miejscowości Rudka nieopo-
dal Szczytna, gdzie odbywały się Otwarte Mi-
strzostwa Dzieci w Jiu-Jitsu Katana Cup. 

W zawodach wzięła udział 24-osobowa ekipa 
najmłodszych grapplerów z Mińska Mazowiec-
kiego, Jakubowa i Dobrego, a także kilkuosobo-
wa reprezentacja zaprzyjaźnionego Klubu Jiu- 
Jitsu  Ruda pod okiem Adama Żukowskiego.

Jak przystało na małych wojowników, walki na 
matach były emocjonujące i zacięte. Regularne 
treningi dały efekty, które przełożyły się na po-
nad 90%  skuteczność i zdobycie medali oraz 
nagród. Rywalizacja o podium odbyła się także 
między samymi grapplerami, dając tym samym 
jednocześnie trzy miejsca na podium w kategorii 
dziewczynek + 40kg oraz dziewczynek – 40kg.
Niektórzy zaliczyli swoje pierwsze starty, inni 
zdobyli kolejne cenne doświadczenia, które 
na pewno zaprocentują kolejnymi sukcesami  
w przyszłości. 

W sobotę, 20 lutego dwóch reprezentantów 
Klubu Walki Grappler toczyło swoje pojedynki 
na Mazurskiej Nocy Gladiatorów – gali MMA 
w Giżycku.

Walki odbywały się w klatce, a jako pierwszy 
stanął w niej Daniel Rozenek. Walka odbyła się 
w formule MMA – 80kg. Od samego początku 
walka była bardzo wyrównana. Widać było, że 
nasz zawodnik jest technicznie lepiej przygoto-
wany. Niestety, przewaga siły była na korzyść 
przeciwnika i po 3 rundach sędziowie wskazali 
zwycięzcę miejscowego klubu Fighter Giżycko 
stosunkiem 2 do 1. 

Kamil Kublik pojawił się w klatce jako drugi. 
Walka odbyła się w formule MMA 67kg. To był 
kolejny zawodowy występ naszego reprezen-
tanta. Pierwsza runda okazała się być ostatnią 
dla przeciwnika z Giżycka. Kamil pokazał się z 
bardzo dobrej strony. Początkowo walk odby-
wała się w stójce, jednakże nie trwało to zbyt 
długo. Nasz zawodnik sprowadził przeciwnika 
do parteru, a następnie wpiął się za plecy i za 
drugą próbą poddał przeciwnika przez mata-
leo! Przeciwnik nie miał żadnych szans i musiał 
się poddać. 

Zawodnicy Grapplera pokazali się z bardzo 
dobrej strony i to, co najważniejsze dali bardzo 
dobre walki. Ogromne gratulacje dla nich!

Wielkie podziękowania za wsparcie dla naroż-
nika trenera Eugeniusza Charzewskiego oraz 
Marcina Gałązki, który już 19 marca wystąpi na 
jednej z największych gal w Polsce i Europie 

Grappler na Gali MMA w Giżycku

SPORT

Marcin Frankiewicz jest dumny ze swoich wy-
chowanków, jednocześnie składa podziękowa-
nia dla rodziców za pomoc w organizacji wy-
jazdu - Jednego możemy być pewni Grappler 
rośnie w siłę!

Już 12 marca kolejna duża ogólnopolska impre-
za sportowa organizowana przez KW Grappler 
– III Grand Prix w BJJ dla dzieci, młodzieży i do-
rosłych. Zapraszamy!

Wyniki:
1. Antek Rosa -1 miejsce
2. Patryk Kesler -1 miejsce
3. Wiktoria Klepacka -1miejsce
4. Anna Mórawska 1-miejsce
5. Andrzej Frankieiwcz – 2 miejsce
6. Damian Wieczorek – 2 miejsce
7. Martyna Bodecka - 2 miejsce
8. Filip Kosut – 2 miejsce
9. Oliwier Szczęsny- 2 miejsce
10. Sara Sękowska – 2 miejsce
11. Błażej Woźnica – 3 miejsce
12. Kuba Adamczyk – 3 miejsce
13. Zuzanna Królak – 3 miejsce
14. Paulina Królak – 3 miejsce
15. Natalia Wolińska – 3 miejsce
16. Krystian Woliński – 3 miejsce
17. Konstanty Cyran – 3 miejsce
18. Antek Sikora – 3 miejsce
19. Przemek Pląsek – 3 miejsce
20. Alex Sitek – 4 miejsce
21. Kuba Pytkowski – 4 miejsce
22. Paweł Adamczyk – 5 miejsce

KW Grappler, fot. z arch. klubu

FEN na warszawskim Torwarze. Zapraszamy 
do kibicowania!

KW Grappler, fot. z arch. klubu

Mistrzostwa dzieci w Jiu-Jitsu Katana Cup
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W dniu 14 lutego na Lodowisku Miejskim 
przy ul. Wyszyńskiego 56 pięć zakocha-
nych par świętowało razem z MOSiR 
Walentynki na Lodowisku! Drużyny rywa-
lizowały w siedmiu konkurencjach spor-
towo-rekreacyjnych z przymrużeniem 
oka, tj. zakładanie/zdejmowanie ringo  
z pachołków ułożonych w kształcie ser-
ca, nawlekanie koralików – konkurencja 
dla panów, tor z zamkniętymi oczami, 
wyciskanie sztangi, slalom z kijem hoke-
jowym, rzutki oraz quiz „Jak dobrze się 
znacie?”. 

Walentynki na Lodowisku to zabawa spor-
towo rekreacyjna, której rokrocznie przewo-
dzi dobry humor i mnóstwo uśmiechu! Tego 
dnia liczy się dobra zabawa przy nastrojo-
wej muzyce w doborowym towarzystwie 
ukochanych, przyjaciół czy znajomych. Do 
wygrania były vouchery na kolacje w Re-
stauracji Zwyczajna, które wyślizgali so-
bie Państwo Anna i Piotr Padzikowie, Pani 
Agnieszka i Martyna Rozwadowskie oraz 
Pani Iga Woźnica i Piotr Kopka pozostałe 
pary otrzymały symboliczne serca, które 

będą przypominać wspaniałą zabawę! War-
to dodać, iż pracownicy MOSiR również 
otrzymali swoją walentynkę od kreatywnego 
małżeństwa Padzików, którzy przygotowali 
napis na plecach „Kocham MOSiR”! Dzię-

kujemy Was bardzo! Składamy również ser-
deczne podziękowania wszystkim parom za 
mile spędzony czas oraz życzymy dużo mi-
łości nie tylko od święta, ale każdego dnia!

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Walentynki na lodowisku

I Edycja Turnieju w Futsalu o Puchar Dyrektora 
ZSZ nr 2 im. Powstanców Warszawy w Mińsku 
Mazowieckim przeszła do historii. W trakcie 
rozgrywek rozegrano rywalizacją w kategoriach 
wiekowych U -10 i U - 12. W sumie wystarto-
wało 13 drużyn, co dało liczbę uczestników 130 
młodych adeptów piłki nożnej. W obu katego-
riach wiekowych strzelono 126 bramek. Roze-
grano 32 mecze, co przy tej liczbie strzelonych 
bramek daje średnią blisko 4 bramek na mecz.

W ramach rozegranych meczów w kategorii 
U -12 klasyfikacja końcowa przedstawia się  
w sposób następujący:
I miejsce - KORONA JADÓW - I DRUŻYNA;
II miejsce - KORONA JADÓW - II DRUŻYNA;
III miejsce - APN MIŃSK MAZOWIECKI - 
II DRUŻYNA;
IV miejsce - UNIA SKIERNIEWICE;
V miejsce - TYGRYS HUTA MIŃSKA; 
VI miejsce - SRT HALINÓW
VII miejsce - APN MIŃSK MAZOWIECKI - 
I DRUŻYNA
VIII miejsce - RESPEKTYNKI HALINÓW;
III miejsce - APN MIŃSK MAZOWIECKI - 
II DRUŻYNA

Królem strzelców został Sebastian DĄBROW-
SKI zawodnik KORONY JADÓW, który zdobył 
7 bramek w turnieju. Najlepszym bramkarzem 
turnieju został Franciszek MIKULSKI, który 
również reprezentował barwy KORONY JA-
DÓW. Najlepszy zawodnikiem turnieju według 
organizatorów została Natalia KONDRUŚ, 
która została wyróżniona bo zachowywał się 
na boisku jak prawdziwy ligowy zawodnik Ligi 
Futsalu.

W kategorii U - 10 klasyfikacja końcowa przed-
stawia się w sposób następujący:
I miejsce - SRT HALINÓW - I DRUŻYNA;
II miejsce - SRT HALINÓW - II DRUŻYNA;
III miejsce - APN MIŃSK MAZOWIECKI 
- I DRUŻYNA;
IV miejsce - KORONA JADÓW;
V miejsce - APN MIŃSK MAZOWIECKI 
- II DRUŻYNA; 
Najlepszym bramkarzem został zawodnik 
SRT HALINÓW Mateusz WIŚNIEWSKI. Kró-
lem strzelców został zawodnik również SRT 
HALINÓW, który zdobył 23 bramki w turnieju 
co stanowi 1/3 wszystkich zdobytych bramek 
podczas turnieju.

Najlepszym zawodnikiem turnieju według or-
ganizatorów został bramkarz Korony Jadów 
Tomas KEWIN, dzięki któremu jego drużyna 
straciła mniej bramek. Został wyróżniony, po-
nieważ zachowywał się na bramce jak prawdzi-
wy ligowy bramkarz.

Dziękuję bardzo wszystkim klubowiczom przy 
organizacji Turnieju ( bez WAS turniej by się  
nie odbył). Dziękuję również Panu Dyrektorowi 
ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowieckim, za użycze-
nie hali sportowej oraz pomoc przy organizacji 
zawodów! Dziękuję sponsorowi - Hurtownia-
sportowa.net oraz Strefie Mińskiej za Patronat 
Medialny nad Imprezą.

Podsumuję to wszystko jednym zdaniem:
Niech na kolejnej edycji będzie Nas jeszcze 
więcej. Organizator.

Ze sportowym pozdrowieniem
Marcin Okrzejski - Prezes ACTIVUM SPORTS

TURNIEJ FUTSALU PO RAZ PIERWSZY
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W miniony weekend (29-31.01.2016 r.) 
drużyna koszykarzy rocznika 2002 UKS 
PROBASKET wzięła udział bardzo moc-
no obsadzonym turnieju: „III Między-
narodowy Turniej Koszykówki Dojlidy 
Cup”. Mińszczanie ostatecznie zajęli  
w nim 5 miejsce (na 12 drużyn), co pa-
trząc na duże osłabienie kadrowe w ja-
kim przystępowali (m.in. brak kapitana 
Ahmeda Kadira) można było obiektyw-
nie uznać za dobre osiągnięcie. 

Trenerzy podsumowując, uznali jednak, 
że wynik ten pozostawia lekki niedosyt  
i przy większej odrobinie szczęścia druży-
na UKS Probasket mogła nawet wygrać 
turniej.

20 lutego w Mysiadle k/Piaseczna odbyły się 
Otwarte Mistrzostwa Mazowsza Juniorów/Ju-
niorek Młodszych w judo. Z UKS Judo KON-
TRA startowało 5 zawodników. Złote medale 
zdobyły: Aleksandra Polkowska, 48kg, Przy-
czyna Katarzyna - 52kg. Srebrny medal zdoby-
ła młodzoczka Wiktoria Zalewska - 63kg. Na IV 
miejscu uplasowała się Dominika Adamczyk - 
57kg. Na IX miejscu w kategorii wagowej 73kg 
znalazł się Patryk Pszonka.

21 lutego także w Mysiadle odbyła się I Liga 
Warszawskiej Olimpiady Maluchów Funny 
Judo 2016, w której złoty medal wywalczył  
Mateusz Kowalski, rocznik 2008, kategoria wa-
gowa 26kg. Złoty medal w kategorii wagowej 
do 31 kg, wygrywając wszystkie cztery walki  
na ippon zdobył Piotr Marczak, rocznik 2007.

Trener młodych zawodniczek i zawodników, 
Zdzisław Wiącek,  jest zadowolony ze star-

tów swoich podopiecznych w pierwszych za-
wodach organizowanych przez Warszawsko  
Mazowiecki Związek Judo.

Zapraszamy młodych, ambitnych kandydatów 
na mistrzów judo na treningi. 
Kontakt: 511 896 399

Zdzisław Wiącek Trener Judo II klasy, III DAN
fot. z arch. UKS Judo KONTRA

Szkoleniowo turniej spełnił swoje zada-
nie, chłopcy ograli się i na pewno zebrali 
kolejne cenne doświadczenie. Z powodu 
nieobecności kilku kluczowych zawodni-
ków większy ciężar gry spoczął na innych, 
którzy musieli wywiązywać się z boisko-
wych zadań w większym niż dotychczas 
stopniu. Generalnie trenerzy Probasketu 
przyznali, że turniej był doskonałym spor-
towym testem, bo tylko grając z najlep-
szymi drużynami w Polsce, można robić 
stały postęp.

Oto komplet wyników:
• MKS DĄBROWA GÓRNICZA - UKS PROBA-
SKET MIŃSK MAZOWIECKI: 58:48
• UKS PROBASKET MIŃSK MAZOWIECKI - 
SPK BIAŁYSTOK 58:37
• BASKET KOSZALIN - UKS PROBASKET 
MIŃSK MAZOWIECKI 60:59
• TSK ROŚ PISZ - UKS PROBASKET MIŃSK 
MAZOWIECKI 52:82
• UKS PROBASKET MIŃSK MAZOWIECKI - 
PIOTRÓWKA RADOM 53:47

Ostateczna kolejność drużyn:
1. MKS DĄBROWA GÓRNICZA
2. ŻUBRY BIAŁYSTOK
3. BASKET KOSZALIN
4. MOSIR PRZEWORSK
5. UKS PROBASKET MIŃSK MAZOWIECKI
6. PIOTRÓWKA RADOM
7. NOBLIŚCI WIELICHOWO
8. TSK ROŚ PISZ
9. MOSIR CIESZYN
10. PARDAGUAVA RYGA
11. SPK BIAŁYSTOK
12. REGION GRODNO

oprac.  Sylwester Oszako 
fot. z arch. klubu UKS Probasket

Zaczęło się od starcia z faworytem turnie-
ju, bardzo mocną drużyną MKS Dąbrowa 
Górnicza (jak się też okazało późniejszym 
zwycięzcą Dojlidy Cup). Prowadząc prak-
tycznie przez całe spotkanie miński klub 
przegrywa jednak 48:58. 
 
Kolejny mecz to dosyć łatwe zwycięstwo 
z ekipą SPK Białystok 58:37. Mecz, który 
zadecydował o tym, że Probasket znalazł 
się poza strefą medalową to pechowa po-
rażka jednym punktem z drużyną Basket 
Koszalin (59:60). Następne mecze to zwy-
cięstwa z drużynami TSK Roś Pisz 82:52 
oraz zwycięstwo w meczu o 5. miejsce 
przeciwko drużynie Piotrówka Radom 
53:47.

UKS PROBASKET na turnieju „III Dojlidy Cup” 

Zawodnicy Judo KONTRA w natarciu
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27 lutego Miejski Dom Kultury w Mińsku 
Mazowieckim gościł przedszkolaków, 
uczniów szkół podstawowych i gimna-
zjów z powiatu mińskiego oraz wszyst-
kich uczniów szkółki szachowej MDK na 
XIII Indywidualnych Mistrzostwach MDK 
w szachach w Mińsku Mazowieckim.
 
W szranki turniejowe stanęło 53 zawod-
ników. Turniej rozegrany został syste-
mem szwajcarskim, na dystansie sze-
ściu rund po 30 minut na zawodnika  
z podziałem na poszczególne klasyfikacje:
• Krasnale  ( dzieci ur. w 2009 i młodsi)
• Dziewczęta,
• Chłopcy szkoły podstawowe,
• Chłopcy szkoły gimnazjalne,
• Najlepszy zawodnik MDK.

W kategorii Krasnale: 
I miejsce  wywalczył  Michał Stradczuk, (SP 6 
Mińsk Maz), II miejsce Artur Zarzycki (SP 2 Mińsk 
Mazowiecki), III miejsce Mateusz Kijek (Przed-
szkole Prywatne „MINI RAJ” w Mińsku Maz.) 

W kategorii dziewcząt:
I miejsce zdobyła Maria Zaborowska (Publicz-
na Salezjańska Szkoła Podstawowa), II miejsce 
Amelia Rozwadowska (Publiczna Salezjańska 
Szkoła Podstawowa),  III miejsce Wiktoria Strad-
czuk (SP 6 Mińsk Maz.)

W  kategorii chłopcy szkoły podstawowe:
I miejsce zajął Miłosz Zaborowski (SP Wiciejów), 
II miejsce Kacper Królak (SP Jakubów), III miej-
sce Nikodem Jachimowicz (SP Wierzbno)
W  kategorii chłopcy szkoły gimnazjalne I miejsce 

wywalczył Hubert Kosieradzki, II miejsce Norbert 
Gąsior a III Piotr Wąsak wszyscy zawodnicy  
z Gimnazjum w Jakubowie.

Klasyfikację najlepszy zawodnik szkółki MDK 
• I   miejsce Michał Kubicki, 
• II  miejsce Filip Kwiatek, 
• III miejsce Mateusz Kijek

Głównym organizatorem turniejów był Miej-
ski Dom Kultury w Mińsku Mazowieckim,  
a współorganizatorem Mińskie Towarzy-
stwo Szachowe. Turniej był współfinanso-
wany z budżetu Miasta  Mińsku Mazowiec-
ki. W trakcie turnieju MDK zorganizował dla 
szachistów słodki poczęstunek.

Obchodząca w 2016 roku swoje 50-lecie sek-
cja brydża sportowego MKS „Mazovia” god-
nie uczciła ten jubileusz. Po rozegraniu w Sta-
rachowicach  oraz Cedyni k/Kielc 20 spotkań 
w ramach rozgrywek I Ligi sezonu 2015/2016 
drużyna z dorobkiem 213,58 VP wśród  
16 zespołów Ligi uplasowała się na wysokim 
5 miejscu uprawniającym do gry o awans do 
ekstraklasy. 

„Mazovię”  wyprzedziły :  Skobud Tarnobrzeg 
236,49 VP, Bridge 24 pl2, Warszawa 235,61 
VP, Konstanta Bielsko Biała 233,91 VP  oraz 
Pectroactiv Piast Skawina 215,29 VP. Kolejne 6 
miejsce premiowane udziałem w rozgrywkach 
play off o awans do ekstraklasy zajęła ekipa 
Elektromontażu Rzeszów 210,75. W pierwszym 
72 rozdaniowym meczu play off rozegranym  
w dniach 12/13 lutego w Warszawie „Mazovia” 
pokonała wysoko drużynę Termochem Chemik 
Puławy w stosunku 183 : 101. 

Następnym rywalem mińskich brydżystów była 
bardzo silna ekipa Konstanta Bielsko Biała  
z którą „Mazovia” rywalizowała w Starachowi-
cach w dniach 27 i 28 lutego br. W 72 rozda-
niowym meczu składającym się  z 6 segmen-
tów po 12 rozdań każdy, sytuacja zmieniała się  
a napięcie rosło. Po 24 rozdaniach prowadziła 
Konstanta z niewielką przewagą,  po trzecim 
segmencie przewagę uzyskała „Mazovia” nie 
oddając jej do końca meczu . 

XIII Indywidualne Mistrzostwa MDK w szachach

Ostatecznie „Mazovia” pokonała Konstantę 
Bielsko Biała w stosunku 173 : 147,2 co za-
pewniło drużynie 3 miejsce w rozgrywkach  
I Ligi i zagwarantowało udział w barażach  
o ekstraklasę . 

Rywalem „Mazovii” może być jedna z następu-
jących drużyn zagrożonych spadkiem z ekstra-
klasy : RAL Poznań, SPS Construction Kielce, 
Andrzejki Gdańsk, Siwik Holiday BT Mrągowo. 
W przypadku sukcesu w pierwszym barażu do 
awansu potrzebne będzie jeszcze jedno zwy-

cięstwo. Zadanie jest trudne, ale drużyna jest 
pozytywnie zmotywowana. Skład „Mazovii”  
w bieżącym sezonie przedstawia się nastę-
pująco : Krzysztof Roguski – kapitan drużyny, 
Krzysztof Kulka, Andrzej Ogłoblin, Jan Nadaj, 
Marek Dalecki, Maciej Modrzejewski, Piotr Kra-
jewski, Igor Łosiewicz, Grzegorz Darkiewicz 
Moniuszko, Andrzej Potyński, Zbigniew Szo-
stak, Jerzy Orzeł, Władysław Izdebski, Kazi-
mierz Samoder.                                                          

                 oprac. na podstawie materiałów
  MKS „Mazovia” , fot. z arch. klubu

Uroczystym elementem finału było wręcze-
nie najlepszym zawodnikom w poszczegól-
nych kategoriach turnieju  pucharów, me-
dali, dyplomów i nagród rzeczowych oraz 
słodkiej niespodzianki wszystkim uczestni-
kom sportowych zmagań sfinansowanych  
przez MDK. Sędzią głównym turnieju był 
Andrzej Koseski. Równolegle do turnieju 
dla młodych szachistów odbyły się zawody 
szachów błyskawicznych,  w których wzię-
ło udział 8 zawodników. Zwycięzcą w tym 
turnieju został Jakub Suliborski, II miejsce 
zdobyła Monika Rykała, a trzecie Sławomir 
Ołowski. 

MTSz, fot. z  arch MDK

Sukces na 50-lecie sekcji brydża sportowego
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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  pro-
rodzinnych działań miasta związanych z Programem „Rodzinny Mińsk”, jak  
i przyszłych działań uwzględniających potrzeby i oczekiwania beneficjentów  
Programu. 
 Zapraszamy do kontaktu w formie elektronicznej: 
rodzinny.minsk@umminsk-maz.pl, jak i telefonicznej /25/ 759-53-33.

Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na XIV sesji rady Miasta Mińsk Mazowiecki

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 XIV.149.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 lutego 2016 r. w sprawie ustalenia planu sieci prowa-
dzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki publicznych przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych 

2. Uchwała Nr XIV.150.2016 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 lutego 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwale-
nia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki

Przewodniczący Rady Miasta 
oraz Wiceprzewodniczący

pełnią dyżury w Urzędzie Miasta 
w pokoju nr 116

w każdy poniedziałek 
w godz. 13.00-14.00,

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

Uprzejmie informujemy, 
że korespondencję

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

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

radamiasta@umminskmaz.pl  

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

25 758 33 35, 759 53 39, 
( w czasie dyżurów radnych 759 53 72).
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- WYCIĄG -
Z  OGŁOSZENIA  O  PIĄTYM  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI

1. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana działka gruntu numer ewidencyjny 1970 o powierzchni 425 m2, położona w Mińsku 
Mazowieckim przy ul. Józefa Piłsudskiego stanowiąca zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00117031/4, własność Miasta Mińsk 
Mazowiecki.
2. Przeznaczenie terenu, na którym położona jest zbywana nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego miasta: teren mieszkalnictwa wielorodzinnego i intensywnego mieszkalnictwa jednorodzinnego, z dopuszczeniem usług 
nieuciążliwych.
3. Cena wywoławcza – 480.000,00 zł.
4. Termin i miejsce piątego przetargu: 10 maja 2016 roku o godz.10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazo-
wiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1.
Terminy przeprowadzenia poprzednich przetargów: pierwszego – 4 września  2014 r., drugiego -  3 marca 2015 r.,  trzeciego - 30 
czerwca 2015 r., a czwartego – 28 października 2015 r. (zakończone wynikami negatywnymi).
5. Wysokość wadium: 48.000,00 zł (płatne w pieniądzu).
6. Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o piątym przetargu: ogłoszenie o piątym przetargu wywieszono na tablicy 
ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, opublikowano  na stronie inter-
netowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na terenie miasta w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można: w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki ( Mińsk Mazowiecki, ul. Kon-
stytucji 3 Maja 1, pokój nr 207); telefonicznie: numery telefonów: 25 7595325 lub 25 7595323 - codziennie w godzinach urzędowania 
do 4 maja 2016 r. włącznie. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

- WYCIĄG -
Z  OGŁOSZENIA  O  PRZETARGU  USTNYM  NIEOGRANICZONYM NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI

1. Oznaczenie nieruchomości: niezabudowana działka gruntu nr ewidencyjny 871/6 o powierzchni 1034 m2, położona w Mińsku 
Mazowieckim przy ul. Parkowej, stanowiąca zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00048193/2, własność Miasta Mińsk Mazowiecki.
2. Przeznaczenie terenu, na którym położona jest zbywana nieruchomość zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania prze-
strzennego miasta: teren intensywnego mieszkalnictwa jednorodzinnego z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych  
w budynki mieszkalne maksymalnie na 10% terenu.
3. Cena wywoławcza – 385.000,00 zł.
4. Termin i miejsce przetargu: 7 grudnia 2015 roku o godz.11.00 w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki 
ul. Konstytucji 3 Maja 1.
5. Wysokość wadium: 40.000,00 zł (płatne w pieniądzu).
6. Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargu: ogłoszenie o przetargu wywieszono na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, opublikowano na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na terenie miasta w sposób zwyczajowo przyjęty.
7. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu uzyskać można: w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki ( Mińsk Mazowiecki, ul. Kon-
stytucji 3 Maja 1, pokój nr 207); telefonicznie: numery telefonów: 25 7595351 lub 25 7595323 - codziennie w godzinach urzędowania 
do 1 grudnia 2015 r. włącznie. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

INFORMACJA

 Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz.1774 
z późn. zm. )  -  i n f o r m u j ę, że ogłosiłem osiem drugich przetargów ustnych nieograniczonych na sprzedaż niezabudowanych 
nieruchomości: Nr 8281, 8284, 8285, 8286, 8290, 8291, 8292, 8293  oraz 7/10 części działki drogowej Nr 8287, położonych w Mińsku  
Mazowieckim przy ul. Marii Grochowskiej, stanowiących zgodnie z księgami wieczystymi Nr SI1M/00039778/1 i Nr SI1M/00120385/4 
własność Miasta Mińsk Mazowiecki.
             Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki opisane wyżej nieruchomości 
położone są w terenie przeznaczonym pod usługi oświaty z dopuszczeniem usług nieuciążliwych służących funkcji podstawowej,  
w tym usług sportu oraz z dopuszczeniem zabudowy mieszkaniowej  po odstąpieniu od realizacji funkcji podstawowej.
            Ogłoszenie o tych przetargach podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzę-
du Miasta Mińsk Mazowiecki, na terenie miasta w sposób zwyczajowo przyjęty oraz poprzez umieszczenie na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski
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 OBWIESZCZENIE
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

z dnia 2 marca 2016 roku         

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

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

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

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

Burmistrz Miasta
/-/ Marcin Jakubowski

WYBORY UZUPEŁNIAJĄCE 
DO RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Nr okręgu 
wyborczego Granice okręgu wyborczego Liczba radnych 

wybieranych 
 w okręgu

8

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

1

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM. Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Redaktor naczelny: Diana Rokicka. 
Adres Gazety: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  25 759  53 31, fax 25 758 40 25, 
e-mail: info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. Fot. na okładce: Andrzej Ryszawa, Leszek Siporski, z archiwum Urzędu Miasta. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych tekstach.
Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów,  tel. 22  760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.
http://www.minsk-maz.pl/72,mim-gazeta-samorzadowa.html

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.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim 
wraz z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  

zaprasza do udziału w zbiórce publicznej 
na rzecz poszkodowanych w pożarach  

mieszkańców naszego miasta. 
 

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

PKO S.A.: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664 z dopiskiem „Dar Serca”
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INFORMACJA

Do dnia 15 marca 2016 roku można skła-
dać wnioski o nadanie tytułu „Honorowy  
Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki” 
lub tytułu „Zasłużony dla Miasta Mińsk 
Mazowiecki”.

Pisemne zgłoszenia adresowane do 
Przewodniczącego Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki należy składać w Biu-
rze Obsługi Interesanta Urzędu Mia-
sta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji  
3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki na 
odpowiednim formularzu. 

Wzór wniosku dostępny jest na stronie 
internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki  
pod adresem: www.minsk-maz.pl 

Z wnioskiem o nadanie tytułów mogą 
występować m.in.:

1) instytucje i przedsiębiorcy działający 
na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, 
2) organizacje pozarządowe,
3) co najmniej 25 pełnoletnich miesz-
kańców Mińska Mazowieckiego repre-
zentowanych przez inicjatora wniosku.

Wniosek powinien zawierać następu-
jące dane:

1) dane wnioskodawcy,
2) dane o kandydacie: imię/imiona, na-
zwisko, data i miejsce urodzenia, adres 
zamieszkania, a w przypadku osoby 
prawnej: dane rejestrowe, przedmiot 
działalności,
3) życiorys kandydata 
(nie dotyczy osoby prawnej),
4) uzasadnienie wniosku. 

Liczba mężczyzn – 18 296
Liczba kobiet – 20 605
Razem: 38 901

Pobyt czasowy:
Liczba mężczyzn – 483
Liczba kobiet – 597
Razem: 1 080

Urodzenia – 475
Zgony – 357

INFORMACJA 
Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych
dot. liczby mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki - 

stan na dzień 31.12.2015 roku



33MIM luty 2016 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

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 

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.

Rekrutacja dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych 

przez Miasto Mińsk Mazowiecki 
na rok szkolny 2016/2017 odbywać się będzie poprzez 

system elektroniczny w terminie od 14 do 31 marca 2016 r.

Zasady rekrutacji
• Do miejskich oddziałów przedszkolnych przyjmowane są dzieci zamieszkałe  

w Mieście Mińsk Mazowiecki. 
• Rekrutacja odbywa się z wykorzystaniem systemu elektronicznego.
• O przyjęciu dziecka do przedszkola NIE decyduje kolejność zgłoszeń!!!
• Dzieci już uczęszczające do przedszkoli - w roku szkolnym 2016/2017 będą przyj-

mowane na podstawie składanych przez rodziców deklaracji kontynuacji edukacji 
przedszkolnej.

• Wychowaniem przedszkolnym objęte są dzieci z roczników 2013, 2012, 2011 i 2010.
• Dzieci sześcioletnie (urodzone w 2010 roku) obowiązane są odbyć roczne przygo-

towanie przedszkolne w przedszkolu, oddziale przedszkolnym zorganizowanym  
w szkole podstawowej lub innej formie wychowania przedszkolnego. Obowiązek 
ten rozpoczyna się z początkiem roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym 
dziecko kończy sześć lat. Burmistrz Miasta może wskazać rodzicom inne przed-
szkole lub oddział przedszkolny w szkole podstawowej niż wskazane we wniosku 
o przyjęcie. 

• Wszystkie dzieci czteroletnie (urodzone w 2012) oraz dzieci pięcioletnie (urodzone  
w 2011) mają prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego i, w przypadku 
wzięcia udziału w rekrutacji, będą miały zapewnione miejsce w przedszkolu lub 
oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej. Burmistrz Miasta może wskazać 
rodzicom inną placówkę niż wskazana we wniosku o przyjęcie.  

• Rekrutacja dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów 
ogólnodostępnych  prowadzona jest z wykorzystaniem systemu informatycznego  
w terminach określonych w harmonogramie. 

• Nabór do Oddziału Specjalnego w Przedszkolu Miejskim z Oddziałem Specjalnym  
i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim 
odbywać się będzie poza systemem informatycznym.

• Przedstawione w ofertach przedszkoli i szkół podstawowych: ilość grup, ich prze-
znaczenie wiekowe oraz czas pracy oddziałów mogą ulec zmianie. 

• Szczegółowy przebieg rekrutacji, harmonogram oraz kryteria są zamieszczone na 
stronie www.minsk-maz.pl w zakładce: Oświata/Rekrutacja do miejskich placówek 
oświatowych/Rekrutacja do przedszkoli miejskich.

• W przypadku braku dostępu do Internetu Rodzic wypełnia Wniosek o przyjęcie 
dziecka ręcznie (formularze dostępne od 14 marca w przedszkolach miejskich).

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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Policjanci z Komendy Powiatowej Policji  
w Mińsku Mazowieckim odnotowali wzrost aktyw-
ności przestępców działających etodą „na poli-
cjanta” i „na prokuratora”. Ofiarami oszustów padła  
w ostatnich dniach 75-letnia mieszkanka Sulejów-
ka, którzy przekazała oszustom pieniądze w gotówce,  
w przekonaniu, że kontakt z nią nawiązał funkcjonariusz 
Policji rozpracowujący grupę przestępców działających 
metodą „na wnuczka”. Na terenie Mińska Mazowiec-
kiego natomiast oszuści podejmowali wyłącznie pró-
by telefoniczne, podając się nie tylko za policjanta, ale 
również za prokuratora. Policjanci ostrzegają i apelują  
o natychmiastowe zgłoszenia.

 Policjanci z Komendy Powiatowej Policji  
w Mińsku Mazowieckim odnotowali wzrost zagrożenia, 
związanego z nagłą aktywnością przestępców – oszu-
stów działających metodą „na wnuczka lub krewniaka”,  
a ostatnio metodą „na policjanta”, „na prokuratora” lub „na 
funkcjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji”.
 Ofiarą oszustów padła w ostatnich dniach 75-letnia 
mieszkanka Sulejówka , którzy przekazała oszustom pienią-
dze,  w przekonaniu, że pomaga Policji w rozbiciu grupy dzia-
łającej metodą „na wnuczka.
 Z kolejnymi osobami, tym razem mieszkańcami 
Mińska Mazowieckiego, oszuści nawiązali jedynie kontakt te-
lefoniczny, jednak ci ludzie nie uwierzyli w wymyśloną historię 
i nie zgodzili się na przekazanie pieniędzy.
 Dotychczas sprawcy, którzy wyłudzali pieniądze 
od starszych ludzi, podając się za syna, córkę, wnuczka, 
wnuczkę oraz innych krewnych całkowicie zmienili taktykę, 
aby jeszcze bardziej zmylić swoje ofiary. Oszuści zaczęli bo-
wiem podawać się za policjantów, prokuratorów lub funkcjo-
nariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji.
 Wygląda to tak: zwykle tego samego dnia, 
po telefonie od fałszywego krewnego, dzwoni drugi 
oszust, podający się za policjanta, prokuratora lub funk-
cjonariusza Centralnego Biura Śledczego Policji, któ-
ry informuje, że rozpracowuje grupę oszustów działają-
cych metodą „na wnuczka” lub „na krewnego”. Prosi on  
o pomoc i udział w policyjnej operacji oraz przygotowanie 
pieniędzy, po które zgłosi się ktoś wysłany przez niego,  a na-
wet on sam. Często osoba podająca się za funkcjonariusza, 
prosi o przekazanie pieniędzy na wskazane konto bankowe bądź przekazanie ich w umówionym miejscu.
 Policjanci apelują do wszystkich mieszkańców powiatu mińskiego i proszą, aby w przypadku zetknięcia się z tego typu telefonicznymi proś-
bami, jeżeli zachodzi chociaż cień podejrzenia, że mamy do czynienia z oszustem działającym w opisywany sposób, należy bezzwłocznie powiadomić 
najbliższą jednostkę Policji. Policjanci radzą też, aby nie przekazywać żadnym obcym osobom pieniędzy, ani nie dokonywać przelewów na konta.

 Jeżeli podejrzewacie Państwo, że osoba która się z wami kontaktuje nie jest policjantem, ani też funkcjonariuszem innej służby, czy też nie 
jest waszym krewnym - dzwońcie natychmiast CAŁODOBOWO:
- pod nr 22 603 32 22, który jest całodobowym numerem przeznaczonym do takich zgłoszeń 
  w Komendzie Stołecznej Policji, 
- pod nr 25 759 72 00, który całodobowo obsługuje oficer dyżurny mińskiej komendy.

Można również dzwonić od poniedziałku do piątku w godzinach 8-16 na następujące numery telefonów  
w Komendzie Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Wyszyńskiego 15/17:
- wydział kryminalny: 25 759 72 64, 25 759 72 34
- wydział dochodzeniowo-śledczy 25 759 72 67
- sekretariat ogólny 25 759 72 60.

Komenda Powiatowa Policji w Mińsku Mazowieckim

Poszukiwany właściciel zabłąkanej suczki

 Informujemy, że Zarząd Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowiec-
kim odłowił sukę w typie owczarka niemieckiego. Pies błąkał się w okolicy  
ul. Dąbrówki. 
 Jeśli ktoś na zdjęciu rozpoznaje, że to jego pies, prosimy o kontakt pod  
numerem tel. 25 758 22 21.

POLICJANCI OSTRZEGAJĄ: ZNOWU POJAWILI SIĘ OSZUŚCI, KTÓRZY 
OSZUKUJĄ METODĄ „NA POLICJANTA” i „NA PROKURATORA” !
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