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W numerze:

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

986 Bezpłatny numer alarmowy do Straży Miejskiej
Z dniem 2 lutego br. został uruchomiony na terenie miasta alarmowy numer telefonu do Straży Miejskiej Miasta  
Mińsk Mazowiecki  986.
 Numer jest bezpłatny, obowiązuje w granicach administracyjnych miasta i będzie dostępny we wszystkich sieciach telefo-
nii komórkowych i telefonach stacjonarnych.
 Dyżurnemu Straży Miejskiej można będzie zgłaszać wszystko, co narusza porządek publiczny w mieście i zagraża bez-
pieczeństwu mieszkańców, poczynając od aktów wandalizmu poprzez połamane drzewa czy przewrócone znaki. Każda rozmowa 
będzie nagrywana, a zgłoszenie telefoniczne mieszkańca monitorowane co do sposobu i jakości zakończenia interwencji służb 
będącej skutkiem telefonicznego zgłoszenia mieszkańca. Osoba zgłaszająca będzie zwrotnie informowana o sposobie zakończenia 
zgłoszonej przez siebie sprawy. Uruchomienie bezpłatnego numeru dla mieszkańców to jedno z działań, które zapowiadał komen-
dant mińskiej Straży Miejskiej tuż po objęciu stanowiska we wrześniu ubiegłego roku.

Szanowni Państwo.
 Urząd Miasta  Mińsk Mazowiecki od wie-
lu lat czyni wszystko, aby zapewniać najwyższy 
poziom świadczonych usług. Jesteśmy nowocze-
śni i stosujemy nowatorskie rozwiązania, starając 
się dopasować do rosnących oczekiwań naszych 
mieszkańców.  Dowodem na to są certyfikaty ISO, 
wyróżnienia w samorządowych konkursach tj. 
Gmina Fair Play, czy Samorządowy Lider Eduka-
cji. Pod koniec lutego otrzymaliśmy wyróżnie-
nie szczególne. Warszawska SGH oceniła ponad 
650 samorządów pod kątem obsługi inwestorów,  
a więc w jednym z najważniejszych zadań sa-
morządu, bo wpływającym bezpośrednio na roz-

wój lokalny. Jesteśmy wśród 10 najlepszych pod tym względem urzędów  
w Polsce i zajmujemy 6. miejsce! Otrzymaliśmy tytuł „Gminy na 5”, a na-
sza strona internetowa jest prezentowana jako przykład dobrych praktyk do 
naśladowania. W ostatnich dniach otrzymaliśmy też wiadomość, że jedna  
z naszych najważniejszych inwestycji ubiegłego roku – przebudowa  ulicy Bul-
warnej, weszła do finału konkursu Modernizacja Roku 2014. I trudno się dzi-
wić - jest to obecnie jedno z najurokliwszych miejsc w naszym mieście. 
 Na ostatniej sesji Rada Miasta podjęła decyzję o powołaniu  
Zarządu Gospodarki Komunalnej. Ta nowo utworzona jednostka, która po  
1 maja br. przejmie zadania i obowiązki PGK Sp. z o.o., odpowiedzialna bę-
dzie za prowadzenie ważniejszych spraw z zakresu gospodarki komunalnej. 
Zajmować się będzie m.in. lokalami mieszkaniowego zasobu miasta, targo-
wiskiem miejskim, cmentarzami komunalnymi, punktami selektywnej zbiórki 
odpadów komunalnych, płatnymi parkingami miejskimi, słupami i tablicami 
ogłoszeniowymi, zielenią miejską, parkami, miejscami pamięci narodowej, 
oczyszczaniem miasta łącznie z odśnieżaniem itd. Mam nadzieję, że kom-
pleksowe podejście do wielu zadań komunalnych pozwoli nam poprawić ich 
jakość, obniżając jednocześnie koszty.   
 Śniegu tej zimy nie uświadczyliśmy za wiele, dlatego służby miejskie 
przystąpiły do gruntownego sprzątania ulic i chodników. W otaczającej nas przy-
rodzie coraz więcej zwiastunów wiosny, dlatego zachęcam Państwa do rozpo-
częcia wiosennych porządków również na prywatnych nieruchomościach. Przy-
pominam, że zielone odpady można wywozić do PSZOK na ul. Przemysłowej.  
W tym roku zamierzam ogłosić konkurs na najpiękniej ukwiecone domowe ogro-
dy i balkony. Razem możemy sprawić, że nasze miasto naprawdę rozkwitnie. 
 
 Wszystkim mińszczankom  
z okazji zbilżającego się Dnia Kobiet  
składam najserdeczniejsze życzenia - 
radości, miłości, spełnienia marzeń, 
żeby święto kobiet było dla wszyst-
kich Pań codziennością.

TEMAT NUMERU – str. 4
Dęta zagrała po raz pierwszy 
na sali widowiskowej OSŻW

Z ŻYCIA MIASTA – str. 5 - 9
- Łączy nas siatkówka
- Trening z mistrzem
- Odprawa w komendzie
- Pierwszy mińszczanin 2015 roku u Burmistrza
- Przysięga w żandarmerii
- Prace projektowe nad strategią rozwoju OMW
- Podwójny sukces Julii Wójcik
- Szkoła bez dyskryminacji
- Laureaci z GM Nr2
- Odsłonięcie tablicy Hipolita Nowiny-Konopki

SPRAWY SPOŁECZNE - str. 12
- Integracja zawsze i dla każdego

OŚWIATA – str. 13-17
- Zmiany, zmiany, zmiany
- Lutowe atrakcje w SP nr5
- Najhojniejsi na Mazowszu
- II Powiatowy Turniej Taneczny
- Czytanie najlepszą nauką
- Polak jest modny

KULTURA – str. 18 - 27
- Z imprez MDK 
- Dąbrówkowy karnawał
- 10 lat Muzeum Ziemi Mińskiej
- W Miejskiej Bibliotece Publicznej

SPORT – str. 28 - 32
- Relacje z MOSiR-u
- Młody V-MAX w akcji
- Złoto dla judoków
- Halowy Turniej Piłki Nożnej
- VI Turniej Karate Kyokushin

URZĄD MIASTA INFORMUJE – str. 33 - 36
- Informacja dot. Planu Gospodarki 
  Niskoemisyjnej
- Informacja MKRPA
- Informacja WSO
- Stawka za odpady komunalne
- Posprzątaj po swoim psie
- Rekrutacja do przedszkoli miejskich

Z PRAC RADY MIASTA - str. 37
- Uchwały podjęte na Sesji Rady Miasta 
  w dniu 16 lutego 2015 roku
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TEMAT NUMERU

przepiękny utwór pt. „Miłosny Koncert” 
holenderskiego kompozytora Jacoba de 
Hanna. Orkiestra w utworach tych brzmiała 
bardzo miękko i delikatnie, choć w moc-
nych częściach brzmienie stawało się bar-
dziej dostojne, a czasami nawet majesta-
tyczne. Druga część koncertu to już popis 
solistów, którzy swoim kunsztem wokalnym 
zachwycili słuchaczy. Olga Wądołowska – 
absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu 
Muzycznego im. Fryderyka Chopina, przy-
pomniała nam utwory Georga Gershwina 
oraz Josha Grobana, zaś Emil Ławecki, 
także absolwent wspomnianej uczelni za-
prezentował twórczość włoskich kompo-
zytorów muzyki operowej i operetkowej. 
Całość zakończyła się pięknym duetem 
Andrew LIoyd Webbera - „Amigos Para 
Siempre” (Żegnajcie Przyjaciele), którym 
to utworem soliści wielokrotnie bisowali.  
Całość muzyczną opieką objął dr Marcin 
Ślązak, będący na co dzień stałym dyrygen-
tem Reprezentacyjnego Zespołu Artystycz-
nego WP.  
 Przy okazji serdecznie dziękuje-
my Dowództwu Centrum Szkolenia Żandar-
merii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim 
za udostępnienie sali widowiskowej na 
koncert orkiestry. Jednocześnie zapra-
szamy na koncert mińskiego BIG-BANDU  
w tym samym miejscu już 7 marca o godz. 
17.00.

Miejska Orkiestra Dęta 
fot. Wiesław Ślązak

15 lutego  po raz pierwszy w nowo wy-
remontowanym klubie garnizonowym CS 
Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Ma-
zowieckim odbył się uroczysty koncert 
Miejskiej Orkiestry Dętej pt. „Zimowe 
Impresje”. 

 W chłodny niedzielny wieczór, 
licznie zgromadzona publiczność przybyła 
by wysłuchać utworów, które nie jednego 

słuchacza mogły wprawić w klimat ciepłego 
i miłego nastroju.  Stało się tak za sprawą 
samej orkiestry, która już od początku za-
chwyciła swoim poziomem i kunsztem arty-
stycznym, ale także dzięki solistom, którzy 
tego wieczoru wystąpili wraz z nią.
 W pierwszej części koncertu or-
kiestra zaprezentowała utwory bardzo am-
bitne i trudne, czego zwieńczeniem było 
nawiązanie do dnia Św. Walentego  poprzez 

Dęta zagrała po raz pierwszy 
na Sali Widowiskowej 
Klubu Żandarmerii Wojskowej
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Z ŻYCIA MIASTA

6 lutego br. w sali konferencyjnej Urzę-
du Miasta podpisano Akt Inaugurujący 
powstanie Akademii Siatkówki S.O.S. 
przy Gimnazjum Miejskim nr 1 im. Gen. 
Władysława Andersa w Mińsku Mazo-
wieckim.

 Można się zastanawiać nad kie-
runkiem rozwoju edukacji, ale nie można 
ignorować istotnej roli sportu we współ-
czesnej szkole. Niewątpliwie jest on nie-
odłącznym elementem procesu edukacyj-
nego. Aby w pełni wykorzystać potencjał 
dzieci i młodzieży, należy otworzyć się na 
rewolucję w edukacji i szukać nowocze-
snych, innowacyjnych metod i form na-
uczania nawet w sporcie.
 Gimnazjum Miejskie nr 1 w Miń-
sku Mazowieckim, które od 2012 roku 
realizuje projekt Siatkarskich Ośrodków 
Szkolnych, we współpracy z MKS „Olimp” 
powołało Akademię Siatkówki S.O.S.  
z udziałem szkół podstawowych. Zada-
niem GM1 jako szkoły założycielskiej jest 
stworzenie programu rozwoju Akademii 
poprzez realizowanie systemu rozgry-
wek dla danego poziomu wiekowego oraz 
wsparcia szkoleniowego dla uczniów i na-
uczycieli.
 Do Akademii Siatkówki zaproszo-
no mińskie szkoły: Szkołę Podstawową nr 1 

im. M. Kopernika, Szkołę Podstawową nr 2 
im. Dąbrówki, Szkołę Podstawową nr 5 im. 
J. Wybickiego oraz Szkołę Podstawową nr 
6 im. H. Sienkiewicza. Szkoły uczestniczą-
ce w programie będą mogły korzystać ze 
wsparcia sprzętowego, organizacyjnego 
i promocyjnego organizowanego lokalnie 
lub centralnie.

 Ambasadorem Akademii S.O.S. 
został Adam Cichoń - trener wielu pokoleń 
siatkarek w Mińsku Mazowieckim.
 Projektowi patronuje Marcin  
Jakubowski – burmistrz miasta oraz  
Robert Kupisz koordynator wojewódzki 
grup żeńskich S.O.S. reprezentujący Pol-
ski Związek Piłki Siatkowej. (red)

fot. z arch. UM

2 marca w Gimnazjum Miejskim nr 1  
w Mińsku Mazowieckim odbyło się spo-
tkanie dzieci i młodzieży z Marcinem 
Prusem -  reprezentantem Polski w piłce 
siatkowej juniorów i seniorów, który jest 
ambasadorem Akademii S.O.S. z ramienia 
Polskiego Związku Piłki Siatkowej. 

 Celem sportowej imprezy było 
zachęcenie młodych ludzi do uprawiania 
sportu, w szczególności piłki siatkowej oraz 
promowanie Akademii Siatkówki S.O.S., 
która w lutym została powołana przy GM1.
 Honorowy gość opowiadał o swo-
jej karierze sportowej, zachęcając dzieci 
do rozpoczęcia przygody z siatkówką od 
najmłodszych lat, zaprezentował medale, 
jakie zdobył podczas  Mistrzostw Świata  
i Europy, a następnie cierpliwie odpowiadał 
na liczne pytania zadawane przez uczniów. 
Kolejnym ważnym punktem spotkania był 
trening prowadzony przez mistrza. W za-
jęciach uczestniczyły uczennice ze szkół 
podstawowych reprezentujące mińską Aka-
demię Siatkówki S.O.S.
 Każdy mógł otrzymać autograf 
Marcia Prusa, zrobić z nim zdjęcie i uści-
snąć dłoń. 
 Fantastycznej zabawie przyglą-
dali się koordynatorzy grup żeńskich S.O.S. 

reprezentujący Polski Związek Piłki Siat-
kowej - Krzysztof Felczak i Robert Kupisz, 
przedstawiciele Urzędu Miasta – Diana Ro-
kicka i Andrzej Ryszawa, dyrektor MOSiR-u 
– Robert Smuga oraz nauczyciele i trenerzy 
mińskiej Akademii Siatkówki S.O.S.
 Marcin Prus – w reprezentacji 
Polski w latach 1997–2001 rozegrał 97 spo-

tkań. 1995 - brązowy medalista Mistrzostw 
Europy Kadetów z Barcelony, Hiszpania; 
1996 - Mistrz Europy Juniorów z Netanya, 
Izrael; 1997 - Mistrz Świata Juniorów z Ma-
nama oraz  tytuł MVP (najlepszy zawodnik 
turnieju), Bahrajn.

Iwona Dróżdż, ZSM nr 1, fot. z arch. UM

Łączy nas siatkówka

Trening z mistrzem
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Odprawa roczna w Komendzie Powiatowej Policji

4 lutego burmistrz Marcin Jakubow-
ski wziął udział w odprawie kadry kie-
rowniczej Komendy Powiatowej Policji  
w Mińsku Mazowieckim, której celem 
 i głównym założeniem było podsumo-
wanie wyników i  przedstawienie zapro-
szonym gościom jak kształtuje się prze-
stępczość i jakie działania podejmuje 
Policja, aby chronić obywateli przed sy-
tuacjami i zachowaniami naruszającymi 
ład i porządek prawny. Odprawę popro-
wadził nowy komendant - nadkomisarz 
Bartłomiej Dydek.

Współprowadzący spotkanie nadkomisarz 
Zbigniew Pucelak podczas swojego wystą-
pienia podkreślił:
 - zwiększenie patroli w 2014 r., 
gdzie do służby skierowano przez cały rok 
16 703 policjantów. Stało się to możliwe 
między innymi  dzięki dodatkowym wspól-
nym służbom z żołnierzami z Oddzia-
łu Specjalnego Żandarmerii Wojskowej  
w Mińsku Mazowieckim, których odbyło 
się 1788. Do służby patrolowej można było 
skierować większą liczbę policjantów, 
dzięki wprowadzeniu służb ponadnorma-
tywnych, finansowanych ze środków sa-
morządowych władz miejskich Mińska Ma-
zowieckiego, Halinowa, Sulejówka oraz 
władz gminnych Dębego Wielkiego,osią-
gnięcie jeszcze lepszego czasu reakcji 
na zdarzenie: w obszarze miejskim czas 
policyjnej reakcji, od chwili przyjęcia 
zgłoszenia do podjęcia czynności przez 
policjantów, wyniósł 6 minut 39 sekun-
dy (poprawiono go o 1 minutę 55 sekund  
w porównaniu do 2013 roku), w obszarze 

wiejskim natomiast wyniósł 9 minut 34 
sekundy (poprawiono go o 2 minuty 7 se-
kund w porównaniu do 2013 roku), zaan-
gażowanie policjantów w działalność pro-
filaktyczno-edukacyjną w przedszkolach 
i szkołach powiatu mińskiego, zintensyfi-
kowanie działań policjantów wydziału ru-
chu drogowego w kierunku zdecydowanej 
reakcji wobec nietrzeźwych kierujących, 
a także wobec osób pieszych. Zastępca 
Komendanta zwrócił uwagę na kontrole 
trzeźwości oraz działania mające na celu 
przestrzeganie przez pieszych przepisów 
mówiących o obowiązkowym noszeniu 
elementów odblaskowych po zmroku. 

Komendant Bartłomiej Dydek omawiając 
efekty służby policjantów pionu kryminal-
nego, wskazał na wysoką skuteczność ści-
gania na poziomie 67,6 % i wzrost wykry-
walności o 2% w stosunku do 2013 roku,  
a także spadek liczby przestępstw o 356 
w porównaniu do 2013 roku.

Na zakończenie Komendant Powiatowy 
Policji nadkomisarz Bartłomiej Dydek 
podziękował za przybycie na odprawę, 
deklarując chęć kontynuowania bardzo 
dobrej współpracy z samorządem, wy-
miarem sprawiedliwości oraz innymi służ-
bami.

oprac. na podst. KPP Mińsk Maz.
 fot. KPP Mińsk Maz.

We wtorek, 17 lutego burmistrz Mar-
cin Jakubowski gościł państwa Elżbietę  
i Marcina Waszelewskich rodziców Ala-
na – pierwszego mińszczanina urodzo-
nego w 2015 roku.  

 Narodziny dziecka zawsze wzru-
szają i są wielkim wydarzeniem dla całej 
rodziny. Chwila ta tym bardziej zapada 
w pamięć, jeśli maleństwo przychodzi na 
świat jako pierwsze w danym roku. – napi-
sał burmistrz w liście gratulacyjnym dla ro-
dziców. Poza pięknym bukietem dla mamy 
na rodzinę czekały prezenty, wśród których 
znalazły się m.in. bony upominkowe ufun-
dowane przez Hannę Golec właścicielkę 
Specjalistycznego Sklepu Dziecięcego TIK 
– TAK (o wartości 300 zł) oraz przez Ewę  
i Macieja Majszyków właścicieli Sklepu 
EWELINA (o wartości 250 zł).
 Szczęśliwym rodzicom gratulu-
jemy, a małemu Alanowi życzymy beztro-
skiego i zdrowego dzieciństwa oraz wiele 
miłości i radosnych dni. (red) fot. z arch. UM

Pierwszy mińszczanin 2015 roku z wizytą u Burmistrza
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Z ŻYCIA MIASTA

„Ja żołnierz Wojska Polskiego – PRZYSIĘGAM”

5 lutego w Centrum Szkolenia Żan-
darmerii Wojskowej w Mińsku Mazo-
wieckim odbyła się uroczysta zbiórka, 
podczas której żołnierze służby przygo-
towawczej złożyli przysięgę wojskową.

Na ręce Komendanta Centrum Szkolenia 
Żandarmerii Wojskowej płk. Piotra Płon-
ki wpłynęły gratulacje Sekretarza Stanu 
w Ministerstwie Obrony Narodowej  Cze-
sława Mroczka. „Przysięga wojskowa jest 
dla każdego żołnierza momentem szcze-
gólnie doniosłym, stanowi symbol włącze-
nia w szeregi Wojska Polskiego. Złożenie 
przysięgi wyraża dojrzałość do przyjęcia 
trudnych i odpowiedzialnych obowiąz-
ków oraz gotowość do poświęceń dla 
Ojczyzny. Uroczystość złożenia przysięgi 
wojskowej to również wspaniała okazja 
do podkreślenia, że Centrum Szkolenia 
Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazo-
wieckim ma bardzo dobre tradycje oraz 
stanowi ważną część procesu kształcenia 
wojskowego”.

W przeddzień najważniejszego dnia  
w życiu każdego żołnierza Wojska Polskie-
go odbyła się msza święta w Kościele Gar-
nizonowym w Mińsku Mazowieckim. Mszę 
celebrował ks. prałat kanonik płk Adam 
Prus.

W uroczystości złożenia przysięgi woj-
skowej uczestniczyli przedstawiciele Ko-
mendy Głównej Żandarmerii Wojskowej, 
Ministerstwa Obrony Narodowej, Biura 
Ochrony Rządu, Agencji Bezpieczeństwa 
Narodowego, Centralnego Biura Antyko-
rupcyjnego, Służby Kontrwywiadu Woj-
skowego, Służby Wywiadu Wojskowego 
Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, 
Dowództwa Garnizonu Warszawa Proku-
ratury Wojskowej, Sądownictwa Wojsko-

wego oraz Powszechnego, Straży Granicz-
nej, Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. 
Na uroczystości obecni byli również 
Komendant-Rektor Akademii Marynarki 
Wojennej oraz Prorektorzy Wyższej Szko-
ły Oficerskiej Wojsk Lądowych, Wyższej 
Szkoły Oficerskiej Sił Powietrznych, Woj-
skowej Akademii Technicznej, przedsta-
wiciele władz powiatu, gminy oraz miasta 
Mińsk Mazowiecki, a także przedstawicie-
le lokalnej prasy oraz mińskich szkół.

Ekumenicznego błogosławieństwa elewów 
udzielili ks. prałat kanonik płk Adam Prus 
– Dziekan Żandarmerii Wojskowej oraz ks. 
kpt. Łukasz Godun – przedstawiciel Pra-
wosławnego Ordynariusza Wojskowego.  

Biskup Polowy Wojska Polskiego Józef 
Guzdek na ręce Komendanta Centrum 
Szkolenia Żandarmerii Wojskowej prze-
kazał gratulacje wszystkim składającym 
przysięgę wojskową. „Ślubowanie wier-
ności Ojczyźnie to bardzo ważny i szcze-
gólny moment w życiu każdego żołnierza. 
To zobowiązanie do sumiennego wypeł-
niania zadań oraz świadectwo odwagi  
i gotowości do poświęceń. Niech przy-
świeca Wam dewiza Wojska Polskiego: 
Bóg, Honor, Ojczyzna. Ufam, że dotrzy-
macie każdego słowa wypowiedzianej 
roty” – napisał w liście bp. Józef Guzdek 
Biskup Polowy Wojska Polskiego.

Aktu zaprzysiężenia dokonał Komendant 
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojsko-
wej. „Stoją przed nami żołnierze. Za 
chwilę z pełną odpowiedzialnością wy-
powiedzą słowa: „Ja, Żołnierz Wojska 
Polskiego…”. To uroczysta chwila dla Nas 
wszystkich, ale do chwili tej – do tej świa-
domości, potrzebnych było wiele lat przy-
gotowań i przekazywania największych 

wartości.” - powiedział Komendant Cen-
trum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, 
kierując swoje słowa do rodzin elewów.

Złożeniem przysięgi na Sztandar Centrum 
Szkolenia Żandarmerii Wojskowej wyróż-
nieni zostali: szer. elew Natalia Kordek, 
szer. elew. Mateusz Gołota, szer. elew Ra-
fał Włodarczyk, szer. elew Michał Horak.

Następnie reprezentujący Komendanta 
Głównego Żandarmerii Wojskowej płk 
dypl. dr Bronisław Johnson w towarzy-
stwie Komendanta Centrum Szkolenia 
Żandarmerii Wojskowej wręczył listy gra-
tulacyjne wyróżnionym żołnierzom oraz 
rodzinom. Listy gratulacyjne są wyrazem 
uznania dla zdyscyplinowania oraz su-
mienności podczas odbywania szkolenia. 
Wyróżnieni listem gratulacyjnym zostali: 
szer. elew Rafał Sobecki, szer. elew Mag-
dalena Paprocka, szer. elew Michał Pyć, 
oraz szer. elew Ewa Ruszkowska.

Uroczystość zakończyła defilada podod-
działów Centrum Szkolenia Żandarme-
rii Wojskowej oraz Orkiestry Wojskowej  
z Siedlec. Była to także okazja do pro-
mocji Żandarmerii Wojskowej. Go-
ście oraz rodziny mogli zapoznać się  
z zaprezentowanym sprzętem i wyposa-
żeniem Żandarmerii Wojskowej.

Przysięga wojskowa dla każdego żołnie-
rza jest momentem szczególnie donio-
słym. Stanowi symbol włączenia w szere-
gi Wojska Polskiego i rozpoczęcia służby  
w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Pol-
skiej – rozpoczęcie prawdziwej żołnier-
skiej drogi. Złożenie przysięgi wyraża 
dojrzałość do przyjęcia trudnych i odpo-
wiedzialnych obowiązków oraz gotowość 
do poświęceń dla dobra Ojczyzny i Naro-
du. Wypowiadając słowa roty żołnierze 
zobowiązują się do dochowania wierności 
Ojczyźnie i Narodowi w obronie niepodle-
głości i suwerenności.

Służba przygotowawcza w ramach Naro-
dowych Sił Rezerwowych to oferta dla 
osób, które dotychczas nie odbyły szko-
lenia wojskowego, a chciałyby je odbyć 
w trybie ochotniczym. Daje także możli-
wość połączenia cywilnej aktywności za-
wodowej z obowiązkami żołnierskimi słu-
żąc w Narodowych Siłach Rezerwowych. 
Jest szansą do rozwoju własnych zdolno-
ści, zdobycia nowych umiejętności oraz 
poszerzenia wiedzy.

opracna podst. mat. Katarzyny Mrozkowiak, 
fot. por. Bartosz Klepczyński
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Podwójny sukces szóstoklasistki  
Julii Wójcik w wojewódzkich kon-
kursach przedmiotowych dla szkół 
podstawowych.

 Uczniowie Szkoły Podstawowej 
nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Ma-
zowieckim co roku odnoszą spektakularne 
sukcesy dydaktyczne i sportowe w konkur-
sach wiedzy i zawodach sportowych. Zdo-
bywane laury są niewątpliwym źródłem 
radości i dumy dla rodziców, nauczycie-
li i całej szkolnej społeczności. Szcze-
gólnie prestiżowe są zmagania uczniów  
w organizowanych pod patronatem Mazo-
wieckiego Kuratora Oświaty konkursach 
przedmiotowych, do których przystępu-
ją niemal wszystkie szkoły. Marzeniem 
każdego uczestnika konkursu i jego na-

uczyciela jest uzyskanie tytułu laureata.  
To najpiękniejsze zwieńczenie  wielolet-
niej pracy oraz przepustka do wymarzo-
nego gimnazjum i klasy o wybranym pro-
filu. Uczeń, który otrzymuje wspomniany 
tytuł, jest zwolniony z pierwszej części 
sprawdzianu kompetencji dla szóstoklasi-
stów (z języka polskiego i matematyki), 
mając zagwarantowany maksymalny wy-
nik, czyli 100% punktów z obu przedmio-
tów.
 Szóstoklasiści z „Piątki” niemal 
co roku dostarczają powodów do radości 
i dumy. Wystarczy przypomnieć, że to już 
trzeci rok z rzędu uczniowie SP 5 znaj-
dują się wśród najlepszych z najlepszych 
w województwie mazowieckim. W roku 
szkolnym 2012/2013 szkoła mogła się 
poszczycić dwojgiem laureatów, jednym  

z języka polskiego i jednym z matematy-
ki, a także finalistą z matematyki. W roku 
2013/2014  troje szóstoklasistów sięgnę-
ło po najwyższe laury – dwie uczennice 
„Piątki” uzyskały tytuł laureata, a jedna 
tytuł finalisty w konkursie z języka pol-
skiego i jeden uczeń zdobył tytuł laureata 
w konkursie z matematyki.
 W tym roku szkolnym mamy 
szczególny powód do dumy, ponieważ 
uczennica SP 5 Julia Wójcik z klasy VI 
C jako jedyna reprezentantka naszego 
miasta została „podwójną laureatką”, 
uzyskując zaszczytny tytuł laureata aż  
z dwóch wiodących przedmiotów, czyli ję-
zyka polskiego i matematyki.  To napraw-
dę niezwykłe osiągnięcie, ponieważ od 
października do stycznia musiała przejść 
pomyślnie przez trzy etapy: szkolny, rejo-
nowy i wojewódzki zmagań konkursowych 
z dwóch trudnych i przy tym tak różnych 
dyscyplin nauki. W ciągu zaledwie kilku 
miesięcy wypełnionych żmudnymi przygo-
towaniami zdała sześć egzaminów o bar-
dzo wysokim poziomie trudności.
 Serdecznie gratulujemy Julii jej 
podwójnego sukcesu, którym wyjątkowo 
pięknie zapisała się nie tylko w historii 
szkoły, ale i miasta. Cieszymy się, że hu-
manistyczne i matematyczne zdolności 
oraz ogromna  pracowitość naszej szósto-
klasistki, podopiecznej polonistki Iwony 
Kokoszki i matematyczki Iwony Sabak, 
zostały nagrodzone. Jesteśmy przekona-
ni, że osiągniecie Julii stanie się dobrym 
przykładem  dla jej młodszych koleżanek 
i kolegów, którzy również będą starali się 
rozsławiać dobre imię szkoły, miasta i po-
wiatu. 

Ewa Szczerba, fot. z arch. szkoły

Podwójny sukces szóstoklasistki Julii Wójcik

W czwartek, 26 lutego w Warszawie od-
było się spotkanie inaugurujące prace 
projektowe nad dokumentem „Strategii 
Rozwoju Obszaru Metropolitalnego War-
szawy do roku 2030”, w którym udział 
wzięli Burmistrz Marcin Jakubowski  
i Joanna Dutkiewicz kierownik Wydzia-
łu Rozwoju Gospodarczego Miasta. 

 W spotkaniu uczestniczyli rów-
nież, oprócz przedstawicieli jednostek 
samorządów terytorialnych objętych 
OMW, również osoby reprezentujące 
Urząd m.st. Warszawy oraz firmę Deloitte 
Consulting S.A.
 Prace nad dokumentem stano-
wią kolejny etap projektu „Programowa-
nie Rozwoju Obszaru Metropolitalnego 
Warszawy – PROM”, dofinansowanego ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach Programu Opera-
cyjnego Pomoc Techniczna. Główny cel 
stanowi diagnoza terenu tworzącego Ob-
szar Metropolitalny Warszawy oraz na jej 
bazie wskazanie pożądanych kierunków 
rozwoju poszczególnych obszarów strate-
gicznych.
 „Strategia Rozwoju Obszaru Me-
tropolitalnego Warszawy do roku 2030” 
stanowić będzie narzędzie planowania 

oraz upowszechniania wiedzy, wskazując 
cele strategiczne obszaru metropolitalne-
go w perspektywie do roku 2030.
W ramach opracowywania dokumentu 
6 marca b.r. odbędą się w Mińsku Mazo-
wieckim warsztaty mające na celu m.in. 
omówienie kluczowych wniosków z dia-
gnozy OMW i wybór celów strategicznych.

oprac. na podst. mat. m.st. Warszawy

Prace projektowe nad „Strategią Rozwoju OMW”
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Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła 
II znalazło się wśród 60 polskich szkół (w 
tym 20 gimnazjów) zakwalifikowanych do 
udziału w projekcie „Szkoła równego trak-
towania”.

 Ogólnopolski projekt Fundacji 
„Centrum im. prof. Bronisława Geremka” 
oraz Stowarzyszenia przeciw Antysemity-
zmowi i Ksenofobii „Otwarta Rzeczpospoli-
ta” ruszył jesienią 2014r. Zakłada on m.in. 
przygotowanie i wsparcie nauczycieli w re-
alizacji szkolnych inicjatyw edukacyjnych 
przeciwdziałających dyskryminacji, włącza-
jących i angażujących środowisko uczniow-
skie i lokalne. Chodzi o to, byśmy już na 
poziomie gimnazjum umieli rozmawiać o po-
szanowaniu praw człowieka, dialogu między 
różnymi środowiskami i kulturami. Projekt 
jest finansowany z Funduszy EOG w ramach 
programu Obywatele dla Demokracji.
 W gimnazjum kierowanym przez 
dyrektora Grzegorza Wyszogrodzkiego koor-
dynatorem projektu jest dr Lilla Kłos. Na-
uczycielka historii uczestniczyła w dwóch 
trzydniowych zjazdach szkoleniowych, wy-
pełnionych zajęciami warsztatowymi. 
- Nauczyciele z całej Polski mogli wymie-
niać się doświadczeniami, dobrymi prakty-
kami, ale też zdobyliśmy wiedzę na temat 
przeciwdziałania dyskryminacji w oświacie, 

przemocy w szkole, narzędzi do równościo-
wego monitoringu wydarzenia edukacyjnego 
– mówi Lilla Kłos i dodaje, że rangę spotkań 
podnosiły wykłady prof. Małgorzaty Fuszary 
– pełnomocnika rządu ds. równego trakto-
wania czy prof. Iwony Jakubowskiej-Branic-
kej z Otwartej Rzeczpospolitej.
 Nauczyciele otrzymali także pa-
kiety materiałów edukacyjnych, mieli do-
stęp do platformy edukacyjnej on-line,  
a realizując projekt,  korzystają z opieki tre-
nerów, którzy wspierają ich w różny sposób, 
łącznie z przyjazdem do szkół w celu prze-
prowadzenia szkoleń rad pedagogicznych 
czy zajęć warsztatowych z uczniami.
 Udział gimnazjum papieskiego 
w projekcie świadczy o tym, że placówka 
należy do szkół, w których zasada równe-
go traktowania i zakaz dyskryminacji nie 
jest tylko papierowym zapisem w statucie. 
Choć realizacja tzw. polityki równościowej 
wynika z obowiązujących przepisów prawa,  
a przede wszystkim z art. 32 Konstytucji RP, 
w wielu polskich szkołach nie zawsze jest 
tak, jak być powinno. W gimnazjum przy 
Budowlanej od września funkcjonuje kla-
sa wielokulturowa, która pracuje według 
innowacji „Tacy sami, a inni między nami” 
stworzonej przez dr Lillę Kłos. Uczestnicząc 
w szkoleniach, pracując nad projektem oraz 
dokształcając się, zdobyła ona wiedzę po-

trzebną do bycia liderem edukacji antydy-
skryminacyjnej w środowisku szkolnym i lo-
kalnym. Osobą wspierającą projekt została 
Marzena Grzyb (nauczyciel wspomagający 
nauczanie w klasach integracyjnych).  
 Obecnie w gimnazjum przeprowa-
dzana jest diagnoza potrzeb, której towa-
rzyszą lekcje wychowawcze o dyskryminacji. 
Przed nauczycielami i uczniami szkolenia. 
Jednocześnie osoby koordynujące projekt 
opracowały plan długofalowych działań wy-
chowawczych i  dydaktycznych, które nie 
tylko będą dotyczyć gimnazjum papieskie-
go, ale i środowiska lokalnego. Pierwszym 
dużym wydarzeniem zorganizowanym dla 
środowiska lokalnego będzie Spotkanie Inte-
gracyjne „Wieczór talentów”, podczas któ-
rego 19 kwietnia na scenie MDK będą mogli 
wystąpić uczniowie niepełnosprawni i o spe-
cjalnych potrzebach edukacyjnych.
 Finałem będzie majowe spotkanie 
w Sejmie, podczas którego placówki uczest-
niczące w projekcie uzyskają tytuły „Szkół 
równego traktowania”.

Izabela Saganowska

Szkoła bez dyskryminacji

Łukasz Sitkowski i Radosław Kuźma – 
uczniowie kl. 3f (humanistycznej/medial-
nej) Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana 
Pawła II w Mińsku Mazowieckim znaleźli 
się w gronie laureatów etapu wojewódz-
kiego konkursów kuratoryjnych organi-
zowanych przez Mazowieckie Samorzą-
dowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli 
przy akredytacji Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. 

 Etapy szkolne konkursów rozpo-
częły się w październiku, później uczniowie 
musieli doskonale poradzić sobie z wyzwa-
niami etapu rejonowego, aby ostatecznie 
w lutym pokazać, na co ich stać i zdobyć 
tytuły laureatów. Łukasz Sitkowski (uczeń 
dr Lilli Kłos) sukces odniósł dzięki swojej 
ponadprzeciętnej wiedzy historycznej.  
W tym roku do etapu rejonowego z historii 
zakwalifikowało się 118 uczniów, w tym tyl-
ko 2 z Mińska Mazowieckiego. Podczas etapu 
wojewódzkiego Łukasz okazał się jedynym 
reprezentantem naszego miasta i jednym  
z dwóch najlepszych w powiecie (spośród 
64 osób, które w tym roku zdobyły tytuł 
laureata lub finalisty). Równie wielki jest 
sukces Radosława Kuźmy (ucznia Sławomira 
Rybińskiego), który został laureatem kon-
kursu z chemii. W powiecie mińskim uczy 
się tylko 3 uczniów z tytułem laureata lub  
finalisty. Warto również podkreślić, że w 

tym konkursie w ścisłej wojewódzkiej czo-
łówce znalazło się 66 uczniów, dlatego tym 
bardziej cieszy sukces Radka.
 Na szczególne gratulacje zasłuży-
li (oprócz samych laureatów) nauczyciele 
z papieskiego gimnazjum. Zarówno pani 
dr Lilla Kłos, jak i pan Sławomir Rybiński 
poświęcili mnóstwo czasu na przygotowa-
nie uczniów, na wyjaśnienie im zagadnień 
nieobjętych podstawą programową oraz 
wykraczających poza program nauczania hi-
storii i chemii w gimnazjum. Sukces gimna-

zjalistów dowodzi, że doskonała współpraca 
ucznia i nauczyciela opłaca się, a papiescy 
gimnazjaliści mają szczęście do nauczycieli 
uczących z pasją. Już dzisiaj wiadomo, że 
Łukasz zasłużył na 6 z historii i jest zwol-
niony z pierwszej części egzaminu gimna-
zjalnego w kwietniu (wynik 100%). Radek 
może cieszyć się z 6 z chemii, ze zwolnienia 
z egzaminu z przedmiotów przyrodniczych  
i 100% wyniku. Warto było zainwestować  
w siebie czas poświęcony na naukę!

 

Agnieszka Kożuchowska, fot. z arch. szkoły

Laureaci z Gimnazjum nr2
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3 marca w Muzeum Ziemi Mińskiej  
w ogrodzie Działu 7. Pułku Ułanów Lu-
belskich odsłonięto instalację pomniko-
wą poświęconą Hipolitowi Nowinie-Ko-
nopce pierwszemu burmistrzowi Mińska 
Mazowieckiego po wyzwoleniu w 1944 r. 
Odsłonięcia dokonali burmistrz Marcin 
Jakubowski oraz płk Artur Frączek re-
prezentujący ministra Jana Stanisława 
Ciechanowskiego Szefa Urzędu do spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych. 
Asystę przy pomniku pełnili członkowie 
Towarzystwa Pamięci 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich im. Gen. K. Sosnkowskiego.  

 Odsłaniając dzisiaj tablicę upa-
miętniającą Hipolita Nowinę – Konopkę, 
upamiętniamy wartości, o które mińszcza-
nie walczyli z powojennym komunistycz-
nym okupantem. Upamiętniamy dobrych 
ludzi, ich idee i dożęnie do prawdziwej 
niepodległości naszej Ojczyzny. – powie-
dział burmistrz Marcin Jakubowski.
 Płk Artur Frączek w imieniu mi-
nistra Jana Stanisława Ciechanowskiego 
uroczyście odznaczył medalami „Pro Pa-
tria”: Michała Wasilewskiego, Jarosława 
Gdańskiego, dr Lillę Kłos, Tomasza Pło-
chockiego, Romana Ruśplo, Sztandar ZSZ 
Nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 
Mazowieckim, Muzeum Ziemi Mińskiej  
w Mińsku Mazowieckim. Referat popu-
larno-naukowy dla młodzieży wygłosili  
dr Lilla Kłos i Daniel Białecki z UKSW  
w Warszawie. Zaprezentowano także frag-
menty filmu „Podziemna Armia Powraca”.

 Hipolit Nowina – Konopka 
- urodził się i wychował w Małopolsce. Słu-
żył w 2. Pułku Legionów, z którym przybył 
do Mińska Mazowieckiego i pozostał tu do 
końca życia. Po wyzwoleniu miasta w ra-
mach akcji „Burza” (30 lipca 1944 r.) został 
burmistrzem ze wskazania Delegatury Rzą-
du na Kraj. Jego decyzje były bardzo od-
ważne, pro obywatelskie. Nakazywał usu-
wanie niemieckich napisów z przestrzeni 
publicznej, zakazywał samowolnego zasie-
dlania opuszczonych mieszkań. 1 listopada 
1944 roku Hipolit Nowina – Konopka zorga-
nizował uroczystości ku pamięci żołnierzy  
i partyzantów poległych w walce o wol-
ność Ojczyzny. Przez takie działania bur-
mistrz stał się niewygodny dla ówczesnej 
władzy komunistycznej i na listopadowym 
posiedzeniu prezydium Miejskiej Rady Na-
rodowej wysuwano przeciw niemu szereg 
irracjonalnych argumentów, aby ostatecz-
nie zwolnić go ze skutkiem natychmiasto-
wym ze stanowiska. W nocy z 2 na 3 mar-
ca 1945 roku skrytobójczo zamordowany 
przez UM strzałem w tył głowy i w plecy. 
Sprawców nie wykryto i nie osądzono do 
dnia dzisiejszego.

oprac na podst. mat. MZM, fot. z arch. UM

Z ŻYCIA MIASTA

Odsłonięcie tablicy Hipolita Nowiny-Konopki
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W rankingu gmin wyróżnionych tytułem 
„Gmina na 5!” Mińsk Mazowiecki znalazł 
się wśród 10 najlepiej ocenionych sa-
morządów, zajmując 6. lokatę. Nagrodę 
odbierał zastępca burmistrza Krzysztof 
Michalik na konferencji „Forum Gmin 
na 5!”, która odbyła się w piątek, 27 
lutego w Szkole Głównej Handlowej  
w Warszawie.
 Po raz szósty w tym roku akade-
mickim Studenckie Koło Naukowe Przed-
siębiorczości i Analiz Regionalnych SGH 
przygotowało raport z badania jakości 
obsługi potencjalnych inwestorów przez 
urzędy gmin. Do badania zostały wybrane 
gminy o najwyższej atrakcyjności inwesty-
cyjnej według Instytutu Przedsiębiorczości 
PAI. Na podstawie zebranych danych zo-
stał przygotowany ranking „Gmina na 5!”, 
którego celem jest wyłonienie jednostek 
samorządu terytorialnego, które są naj-
bardziej przyjazne inwestorom.
 Posługując się metodą tajemni-
czego klienta (ang. mystery client), Zespo-
łowi Badawczemu udało się przebadać wi-
tryny internetowe oraz nawiązać kontakt 
mailowy z ponad 600 gminnymi urzędami  
z terenu całego kraju. Głównym prze-
słaniem było przede wszystkim wskaza-
nie dobrych praktyk w zakresie obsługi 
klienta-przedsiębiorcy przez gminy z wy-
korzystaniem elektronicznych narzędzi 
komunikacji. Ocenie podlegały witryny in-
ternetowe badanych gmin oraz jakość ko-
respondencji w jęz. polskim i angielskim  
z poszczególnymi urzędami.  (red)

fot. z arch. UM

Mińsk Mazowiecki „Gmina na 5!”

Z ŻYCIA MIASTA
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Na ten temat napisano już wiele. Ilu ludzi 
i specjalistów tyle różnych opinii na ten 
temat. My jednak chcielibyśmy przedsta-
wić nasz pogląd w tej sprawie, podykto-
wany wieloletnim doświadczeniem i ob-
serwacją prowadzoną w tym kierunku.
  Niepełnosprawność to 
bardzo szerokie pojęcie. Tak jak wiele jest 
chorób, tak też różny jest poziom funkcjo-
nowania dzieci, ich umiejętności i możliwo-
ści rozwojowych nawet w obrębie jednego 
schorzenia. Dzieci bez większych deficytów 
rozwojowych, przy wsparciu i pomocy pe-
dagogów wspomagających świetnie radzą 
sobie w grupach integracyjnych. Dzieciom 
słabiej funkcjonującym najczęściej jest 
znacznie trudniej. Mają problemy z przy-
swajaniem materiału, więc niechętnie 
uczestniczą w zajęciach lub uczestniczą 
w sposób bierny, nie wynosząc z nich zbyt 
wiele. Często są odrzucane przez rówie-
śników, więc nie włączają się do zabaw  
z nimi, nie współdziałają i nie współpracują 
w grupie. Wszystko to prowadzi do ich sa-
moistnego izolowania się i braku postępów 
w rozwoju. Potwierdzają to wypowiedzi 
naszych rodziców, którzy przenoszą swoje 
niepełnosprawne dzieci z  innych placówek  
do naszego oddziału.
 Oddział Specjalny dla dzieci nie-
pełnosprawnych funkcjonuje w Przedszkolu 
Miejskim Nr 4 od 1996 r. To pierwszy na te-
renie powiatu i jedyny tego typu ośrodek 
na terenie naszego miasta. Przyjmowane są 
do nas dzieci z upośledzeniem umiarkowa-
nym i znacznym, zespołem Downa, mózgo-
wym porażeniem dziecięcym, całościowym 
zaburzeniem rozwoju, autyzmem oraz nie-
pełnosprawnością sprzężoną.

 Każde dziecko uczęszczające do 
oddziału objęte jest kompleksową terapią 
prowadzoną przez  specjalistów w zakresie 
różnych sfer rozwojowych np. rozwój spo-
łeczno – emocjonalny oraz postępy w samo-
obsłudze stymulowane są przez pedagogów 
specjalnych na zajęciach grupowych. Peda-
godzy wykorzystują w pracy metody tera-
peutyczne: ośrodków pracy M. Grzegorzew-
skiej, „Porannego kręgu”, „Świadomości, 
dotyku i komunikacji” Ch. Knilla, „Ruchu 
rozwijającego” W. Sherborne”, integracji 
sensorycznej J. Ayres, integracji odruchów 
niemowlęcych S. Masgutowej, wprowa-
dzamy też elementy wielu metod eduka-
cyjnych, takich jak np.: „Metoda Dobrego 
Startu” M. Bogdanowicz, globalnego czyta-
nia G. Domana, P. Denisona czy „Dziecięcej 
matematyki” E. Gruszczyk – Kolczyńskiej.
 Stymulacja rozwoju mowy i ję-
zyka, prowadzona jest przez logopedów, 
wykorzystujących alternatywne metody 
komunikacji, na zajęciach indywidualnych 
oraz grupowych zajęciach logorytmicz-
nych.  O rozwój poznawczy i rozwój funkcji 
percepcyjno – motorycznych dzieci dbają 
psycholodzy, stosując różnorodne formy 
oddziaływań, min: stymulację polisenso-
ryczną.
 Rehabilitanci czuwają nad prawi-
dłowym rozwojem ruchowym, wykorzystu-
jąc min: hydroterapię, metodę NDT Bobath, 
metodę Prioprioceptywnego Oddziaływania 
PNF. Nasz oddział nie jest jednak placów-
ka izolującą dzieci od zdrowych rówie-
śników. Dzieci biorą udział we wszystkich 
imprezach, uroczystościach, teatrzykach 
czy wycieczkach jakie są organizowane  
w przedszkolu. Jednakże pobyt w małej 

grupie zapewnia dzieciom dużą „dawkę” 
stymulacji i indywidualnego podejścia cze-
go nie otrzymają nigdzie indziej. W oddzia-
le specjalnym nie ma rywalizacji, dzieci nie 
czują się odrzucane ale w pełni akceptowa-
ne ze wszystkimi swoimi ograniczeniami. 
 Dysponujemy bardzo dobrym za-
pleczem. Posiadamy odpowiedni sprzęt re-
habilitacyjny: wannę do hydroterapii, dwie 
wirówki do kończyn górnych i dolnych, pio-
nizatory, poręcze do nauki chodzenia, salę 
do integracji sensorycznej, stymulacji po-
lisensorycznej oraz mnóstwo specjalistycz-
nych pomocy dydaktycznych.   
 Dzieciom o specjalnych  potrze-
bach edukacyjnych potrzeba wykształco-
nej w tym kierunku kadry, której wiedza, 
zdobyta podczas różnego rodzaju specjali-
stycznych kursów i szkoleń, wykracza zde-
cydowanie poza ramy  wykształcenia na-
uczycieli przedszkolnych. My taką wiedzę  
i doświadczenie posiadamy. Nasz wkład i za-
angażowanie przynosi wymierne, pozytyw-
ne efekty. Nasi absolwenci doskonale radzą 
sobie w kolejnych etapach szkolnictwa 
specjalnego a wielu z nich z powodzeniem 
kontynuuje edukację w grupach i klasach 
integracyjnych szkolnictwa masowego. 
 Jeśli jesteś rodzicem niepełno-
sprawnego dziecka, zanim podejmiesz de-
cyzję o umieszczeniu go w jakiejkolwiek 
placówce przyjdź do nas i zapoznaj się  
z naszą ofertą. 
 Nabór dzieci na rok szkolny 
2015/2016 rozpoczyna się w marcu.
Serdecznie zapraszamy. 

 
Katarzyna Karwowska

fot. z arch. UM

SPRAWY SPOŁECZNE

Integracja zawsze i dla każdego?
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Luty 2015 roku w Szkole Podstawowej 
nr 5 obfituje w liczne atrakcje karna-
wałowe. W pierwszym tygodniu po fe-
riach we wtorek 3.02. uczniowie „Piąt-
ki” oddali się tanecznym szaleństwom.  
W corocznym balu karnawałowym, po-
łączonym ze słodkim poczęstunkiem, 
o który zadbali niezawodni rodzice, 
uczestniczyły najmłodsze dzieci z  klas 
I  - III oraz starsze z klas IV-VI pod opieką 
swoich wychowawców.
 
 W to niecierpliwie oczekiwane 
przez szkolną społeczność wydarzenie 
jak zwykle aktywnie włączyła się Rada 
Rodziców, która zadbała o ciekawe atrak-
cje, m. in. dyskotekę z DJ’em malowanie 
twarzy, makijaże dla klas I-III, karaoke 
dla klas IV-VI. Były pamiątkowe zdjęcia  
i ciesząca się dużym powodzeniem szkol-
na kawiarenka. Rada Rodziców zorganizo-
wała również konkurs dla uczniów „Piąt-
ki” i członków ich rodzin na najlepsze 
ciasto karnawałowe 2015. Zwieńczeniem 
tego niezwykłego współzawodnictwa była 
koronacja Słodkiej Królowej i Słodkiego 
Króla. Ciasta zgłoszone do konkursu moż-
na było kupić do spróbowania na miejscu 
i na wynos. Dochód ze sprzedaży słodkich 
wypieków, zdjęć oraz cegiełek został   
w całości przekazany na konto Rady Ro-
dziców z przeznaczeniem na potrzeby 
uczniów naszej szkoły.
 14 i 15 lutego (w sobotę i nie-
dzielę) w  „Piątce” odbyła się wystawa 
„Eksperymentuj!” organizowana była 
przez Radę Rodziców i naszą Szkołę  we 

współpracy z Centrum Nauki Kopernik.  
To prawdziwa gratka dla ciekawych no-
wych doświadczeń młodych odkrywców, 
wynalazców i być może przyszłych na-
ukowców, w których gronie z pewno-
ścią nie zabraknie kiedyś podopiecznych  
SP 5. Jesteśmy przekonani, że liczny 
udział najmłodszych i tych nieco star-
szych uczniów „Piątki” w  wystawie jesz-
cze raz potwierdził słuszność tezy, że 
„nauka + zabawa = sukces”.
 Dyrekcja Szkoły Podstawowej 
nr 5 w imieniu całej szkolnej społecz-
ności składa serdeczne podziękowania 
Radzie Rodziców i wszystkim sponsorom 

za zaangażowanie się w organizację balu 
karnawałowego oraz wystawy „Ekspery-
mentuj” we współpracy z Centrum Nauki 
Kopernik. Przedsięwzięcia te są wspania-
łym przejawem Państwa kreatywności 
służącej dzieciom oraz aktywnego współ-
uczestniczenia w życiu szkoły i wspiera-
nia nauczycieli  w procesie kształcenia  
i wychowania naszych uczniów. Jeszcze 
raz dziękujemy i liczymy na kolejne tak 
interesujące atrakcje.

Ewa Szczerba
fot. z arch. szkoły

Lutowe atrakcje w SP nr5 !!!

„Zmiany, zmiany, zmiany…..” takie słowa można było usłyszeć w pierwszym dniu nauki po feriach, kiedy to uczniowie zoba-
czyli na korytarzach nowe, piękne szafki.
 Kolorowe meble z przepięknymi, wybranymi przez samych uczniów, motywami graficznymi, przypadły wszystkim do gustu. 
Można w nich zostawić swoje drobiazgi i ubrania. Niewątpliwie, namalowane na nich wspaniałe widoczki z Grecji, Francji i Włoch, 
cieszą oczy, a ogromna mapa świata pozwala odkrywać nowe miejsca.

Zmiany, zmiany, zmiany...

OŚWIATA
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Już od trzynastu lat uczniowie z „Dą-
brówki” biorą udział w akcji charyta-
tywnej „Góra Grosza”,  która jest orga-
nizowana przez Towarzystwo Nasz Dom 
od 1999 roku. Polega ona na zbiórce 
drobnych monet w szkołach i przed-
szkolach na terenie całej Polski. Zebra-
ne środki  umożliwiają pomoc dzieciom 
wychowującym się poza własną rodziną 
i przebywającym w rodzinach zastęp-
czych, rodzinnych domach dziecka, 
pogotowiach opiekuńczych, domach 
dziecka oraz innych placówkach opieki 
zastępczej. Choć jeden grosz nic nie 
znaczy, to uzbierana góra grosza może 
bardzo wiele zmienić w życiu dzieci do-
świadczonych przez los.

Inicjatorką akcji w naszej szkole jest pani 
Agnieszka Skalska, która zaangażowała 
w zbiórkę w 2002 roku uczniów klas I-III. 
Rok później rozszerzono akcję na klasy 
starsze, a koordynacją działań oprócz 
pani Agnieszki Skalskiej zajęła się pani 
Ewa Serafin. Z roku na rok przedsięwzię-
cie stawało się coraz bardziej popularne. 
Uczniowie zachęcali do udziału swoje 
rodziny. W domach zbierano drobne pie-
niążki, które potem dzieci wrzucały do 
klasowych puszek. Po przeliczeniu zebra-
nych monet komisje klasowe przekazywa-
ły fundusze wraz z protokołami zbiórki do 
szkolnej komisji.

14 stycznia w naszej placówce kolejny 
raz gościła przedstawicielka Towarzystwa 
Nasz Dom - pani Elżbieta Prządka, która 
w czasie uroczystego apelu przekazała 
na ręce Michała Trila z klasy Vf dyplom 
z gratulacjami za zebranie największej 

kwoty na Mazowszu, osiągnięcie trzecie-
go wyniku w Polsce w ubiegłorocznej, XIV 
edycji akcji. Bardzo cieszyliśmy się, że 
udało się powtórzyć sukces sprzed dwóch 
lat – zajęcie pierwszego miejsca w woje-
wództwie mazowieckim i jednego z naj-
wyższych w Polsce.

Razem z dyrekcją, społecznością szkol-
ną z sukcesu cieszyli się też zaproszeni 
na uroczystość goście: burmistrz miasta 
Mińsk Mazowiecki - pan Marcin Jakubow-
ski, radny miasta - pan Waldemar Mirec-
ki, przewodnicząca Rady Rodziców - pani 
Agnieszka Karpińska oraz przedstawicie-
le lokalnej prasy, których na początku 
spotkania serdecznie przywitał dyrektor 
szkoły - pan Sławomir Domański. Na-
stępnie głos zabrał pan burmistrz, który 
docenił zaangażowanie uczniów oraz ich 
wielkie serca.

W dalszej części uroczystości podsumo-
wano XV edycję „Góry Grosza”. W tym 
roku uczniowie klas I - III zebrali 1379,51 
zł, a uczniowie klas IV-VI -1897,11 zł. Każ-
da klasa otrzymała pamiątkową cegieł-
kę. Łącznie udało się zebrać w XV edy-
cji „Góry Grosza” 3276,62 zł. Najwięcej 
pieniędzy wśród klas młodszych zebrali 
uczniowie klasy IIc - 388,03 zł. Wśród 
uczniów klas IV –VI najbardziej szczodrzy 
byli uczniowie klasy Vf, którzy przekaza-
li dzieciom 451,54 zł. Wyróżnione klasy 
otrzymały dyplomy. Każda klasa przywie-
siła na tablicy symboliczny grosz, z któ-
rych powstała góra groszy.

Byli też uczniowie, których postawa 
zasługuje na wyróżnienie. Wśród klas 

młodszych szczególnie hojny był uczeń 
klasy IIc - Mikołaj Góras, który przekazał 
287,28 zł, a wśród klas starszych - Michał 
Tril, uczeń klasy Vf - 351,48 zł. Wyróżnie-
ni uczniowie otrzymali dyplomy i nagrody 
książkowe.

Po porównaniu kwot zebranych w szko-
łach na terenie Polski w tym roku, okaże 
się czy znów jesteśmy jedną z najbardziej 
wrażliwych i hojnych społeczności na Ma-
zowszu i w całym kraju. Oby udało nam 
się powtórzyć sukces z XIII i XIV edycji – 
pierwsze miejsce w województwie i czo-
łowe lokaty w Polsce.

Uroczystość uświetniły występy tancerzy 
oraz solistów z Zespołu Pieśni i Tańca „Dą-
brówka” kierowanego przez panią Bogu-
sławę Bednarską oraz zespołu taneczne-
go „Duet”, którego opiekunem jest pan 
Paweł Pasztor. Uczniowie zebrani w sali 
gimnastycznej śpiewali piosenkę Orkie-
stry Dni Naszych „Nie ma jak dom”, która 
co roku towarzyszy zbiórce pieniędzy.

Dzięki corocznemu udziałowi w akcji or-
ganizowanej przez Towarzystwo Nasz 
Dom uczymy się zauważać potrzeby in-
nych, stajemy się bardziej wrażliwi. Jest 
to doskonała lekcja empatii, zrozumie-
nia. Pomoc rówieśnikom daje wiele sa-
tysfakcji, dlatego dzieci co roku chętnie 
wspierają akcję, namawiają rówieśników, 
angażują rodziców. Zachęcamy wszyst-
kich do udziału w XVI edycji akcji, bo nic 
tak nie cieszy jak pomaganie drugiemu 
człowiekowi!

 
Renata Miszczak

fot. z arch. szkoły

Już po raz drugi uczniowie ze Szkoły Podstawowej 
nr 2 najhojniejsi na Mazowszu!
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„W tańcu możesz sobie pozwolić 
na luksus bycia sobą” –

„Gdyby ponad dwa lata temu, kiedy zrodził 
się pomysł zorganizowania turnieju tanecz-
nego dla przedszkoli, szkół podstawowych  
i gimnazjów, wiedziałybyśmy jak wielką po-
pularnością będzie się on cieszył, zwiększa-
jąc liczbę występów z 23 w czasie pierwszej 
edycji, do prawie dwukrotnie większej ilo-
ści w następnej, chyba nie uwierzyłybyśmy  
w to” – tak mówią organizatorki II Powia-
towego Turnieju Tanecznego „Wytańczyć 
marzenia”, panie Agnieszka Kurel i Moni-
ka Jaremko z Zespołu Szkół Miejskich nr 2 
w Mińsku Mazowieckim. Oczywiście jego 
sukces nie jest dziełem wyłącznie dwóch 
osób, realizacja nie byłaby możliwa bez 
pań: Beaty Bieniek, Kingi Stańkowskiej, 
Marty Łuniewskiej – prowadzącej turniej, 
Agnieszki Szostak i Beaty Zdankowskiej-Wa-
sążnik, których dekoracje od lat wzbudzają 
zachwyt i stanowią niezwykłą oprawę pla-
styczną wszystkich uroczystości ZSM nr 
2 oraz uczniów pomagających przy ob-
słudze konkursu. Wszystkie inicjatywy są 
zawsze gorąco wspierane przez yrekcję 
szkoły.

 Do rywalizacji stanęli uczniowie 
z całego powiatu mińskiego. Popularność 
tego oryginalnego przedsięwzięcia mile 
zaskoczyła samych organizatorów, przed 
którymi stanęło wyzwanie w zorganizo-
waniu wyjątkowego konkursu, w czasie 
którego licznie przybyli i wyjątkowo uta-
lentowani taneczni uczniowie mogli za-
prezentować swoje umiejętności i pasje. 
Obecnie taniec jest niezwykle popularny 
i ma coraz większą rzeszę fanów. „Pod-
czas każdego tańca, któremu oddajemy 
się z radością, umysł traci swoją zdolność 
kontroli, a ciałem zaczyna kierować ser-
ce” – takie motto towarzyszyło wszyst-
kim występującym, których oceniało jury  
w składzie: pan Tadeusz Rey, członek Stowa-
rzyszenia Społeczno-Kulturalno-Sportowe-
go Ad-Astra, Mistrz Polski w tańcach stan-
dardowych, wielokrotny wicemistrz Polski 
w kombinacjach 10 tańców (nowoczesnych  
i latynoamerykańskich), pani Aneta Senktas 
-  instruktor tańców ludowych, choreograf  

Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrów-
ka”, pani Katarzyna Pskiet, była tancerka, 
obecnie referent w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej oraz pan Tomasz Czyżewski - przed-
stawiciel Studium Języków Obcych. Patrona-
tem przedsięwzięcia stali się dyr. MOSIR – u 
Robert Smuga, Miejska Biblioteka Publiczna 
oraz „Ad Astra”. 
 Wszyscy występujący zaprezento-
wali się wspaniale, a uroku dodawały prze-
piękne stroje. Wachlarz stylów prezentowa-
nych przez uczestników był niezwykle szeroki. 
Mogliśmy podziwiać popisy taneczne i wspól-
nie bawić się w rytmie zumby, waka – waka, 
disco, tańca współczesnego. Dodatkowego 
smaczku dodały niesamowite tańce w stylu 
indyjskim czy też jazzu. To tylko niektóre ze 
stylów, którymi uraczyli nas tancerze. Poziom 
ich umiejętności był bardzo wysoki i przy wy-
borze zwycięzców w każdej kategorii wieko-
wej stał się przyczyną burzliwych obrad jury. 
Do ostatniej chwili trwały debaty. Wyłonienie 
najlepszych spośród wspaniałych był niezwy-

kle trudny, jednak zgodnie z regulaminem, na 
podium stanęły:

kategoria przedszkola:

I miejsce: Przedszkole Niepubliczne FUNNY 
KIDS, zespół „Funny Kids” 
opiekun: Marzena Białek,
II miejsce: Przedszkole Miejskie nr 5 „Tęczowa 
dolina”, zespół „Czarne Pantery” 
opiekun: Ewa Boniecka,
III miejsce: Zespół Szkolno-Przedszkolny  
w Dobrem, zespół „Smyki” 
opiekun: Katarzyna Wolska.

kategoria klasy I-III szkoły podstawowe

I miejsce: Nina Wieczorek 
ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wielkim
Opiekun: Marzena Borcuch
II miejsce: Szkoła Podstawowa w Dobrem, 
zespół „Smyki”
Opiekun: Katarzyna Wolska
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 6 
im. H. Sienkiewicza, zespół „FUN”
Opiekun: Agnieszka Kraus

IV-VI szkoły podstawowe:

I miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Dąbrówki, DUET JUNIOR - MINIFORMACJA
Opiekun: Paweł Pasztor
II miejsce: Studio Tańca La Flaca w Mińsku Ma-
zowieckim, zespół „Nadzieje”
Opiekun: Małgorzata Karczmarczyk
III miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Dąbrówki, grupa Cheerleaders 
„Dwójeczki”
Opiekun: Paweł Pasztor

Gimnazja:

I miejsce: Studio Tańca La Flaca w Mińsku Ma-
zowieckim,  La Flaca Junior-mini
Opiekun:  Jakub Chocholski
II miejsce: Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana 
Pawła II, duet – Piotr Zyglarski i Weronika Lato

Opiekun: Anna Lubieniecka
III miejsce: Zespół „Eksplozja” z Kałuszyna
Opiekun: Katarzyna Berska i Teresa Kowal-
ska

Wyróżnienie: 
Inez Smuga ze Studia Tańca La Flaca w Miń-
sku Mazowieckim
Opiekun: Jakub Chocholski

Wszyscy tancerze otrzymali drobny upo-
minek, a zwycięzcy otrzymali wartościowe 
nagrody oraz puchary ufundowane przez 
sponsorów: Stowarzyszenie „Ad Astra”, 
SJO oraz Radę Rodziców przy ZSM nr 2. 
Jednak mamy nadzieję, iż oprócz tych 
wspaniałych nagród każdy z tancerzy oraz 
ich profesjonalnych trenerów wyniósł coś 
jeszcze, mianowicie przesłanie towarzy-
szące całemu przedsięwzięciu, że „Taniec 
jest lustrem w którym możemy zobaczyć  
i poznać samego siebie”. Organizatorki 
dziękują za ciepłe słowa od uczestników. 
Wyrazy uznania sprawiły, iż mówią one: 
”Do zobaczenia za rok!” 

Agnieszka Kurel, ZSM nr 2
fot. z arch. szkoły

II Powiatowy Turniej Taneczny „Wytańczyć marzenia”
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„Czytanie najlepszą nauką”
(A. Puszkin)

Czytanie jest jedną z najważniejszych 
umiejętności człowieka. Każdy z nas na-
bywa ją w trakcie edukacji. Szwedzka Aka-
demia Literatury Dziecięcej opracowała 
17 zalet czytania książek dla dzieci. Aby 
młody człowiek mógł korzystać z książ-
ki w sposób twórczy, trzeba pomóc mu  
w dochodzeniu do samodzielnego wyboru 
tekstu. Początkowo źródłem przeżyć emo-
cjonalnych dla ucznia jest sytuacja czyta-
nia, a dopiero w dalszej kolejności treść 
czytanej książki.
 Czytanie jest procesem neuronal-
nym, polegającym na rozwiązywaniu proble-
mów w umyśle czytelnika. A czym jest czyta-
nie w SP 6 w Mińsku Mazowieckim? Jednym  
z priorytetów realizowanych w Szkole Pod-
stawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza jest troska 
o poziom czytelnictwa. Rola książki w życiu 
młodego czytelnika jest niekwestionowana. 
Dzięki niej uczeń ma możność poznawania 
otaczającej rzeczywistości, poszerzenia 
wiedzy o świecie, poznania mechanizmów, 
które nim rządzą. Dziecko uczy się odróż-
niać dobro od zła, książka rozwija uczucia  
i zdolność do empatii. Czytanie to podstawo-
wa umiejętność ucznia, potrzebna dziecku 
do poznawania siebie i drugiego człowieka. 
Czytając, dziecko może ocenić sytuację  
i ustosunkować się do niej. 
 Wychowawcy oddziałów przed-
szkolnych (p. Jolanta Czyżkowska,  
p. Aneta Syryjczyk) funkcjonujących   
w naszej szkole dbają o to, by rozbudzić  
w dziecku zainteresowania książką, by czy-
tanie stawało się dla niego przyjemnością. 
Realizując to zadanie, uczęszczają z pod-
opiecznymi na zajęcia biblioteczne, a także 
wykorzystując każdą wolną chwilę, stara-
ją się głośno czytać swoim wychowankom.  
W tym celu starannie dobierają literaturę, 
która zaspakaja potrzeby odbiorców i daje 
im poczucie zadowolenia. Czytanie to pro-

ces twórczy, kreuje wyobraźnię i fantazję.  
Bohaterowie literaccy budują w dzieciach 
odwagę do wyrażania uczuć. Czas spędzony  
z książką powinien być przyjemnością.  
 Zgodnie z teorią uczenia się po-
przez doświadczenie odbiorca dąży do po-
wtarzania kontaktów lekturowych. Wła-
ściwie dobrana książka kształtuje nawyki 
czytelnicze. Realizację tego zadania pogłę-
bia biblioteka szkolna, która wspiera i uła-
twia proces nauki czytania. Uczeń w naszej 
szkole otoczony jest odpowiednimi książka-
mi, ma je zawsze pod ręką. Codzienne głośne 
czytanie utworów literackich przez nauczy-
cieli rozbudza w dzieciach zainteresowanie 
książką, uczy myślenia, wzbogaca słownic-
two. Gotowość do czytania nie pojawia się 
nagle, lecz kształtuje powoli, praktycznie od 
początku życia. Dziecko, przekraczając pro-
gi szkoły, pojawia się w nieznanej mu dotąd 
sytuacji. Każde doświadczenie jest dla sze-
ściolatka bardzo ważne. Klasy „0” mają za 
zadanie wyrównywanie szans edukacyjnych 
i przygotowanie ucznia do dalszego kształ-
cenia. Nie jest jednak regułą, że przyszły 

pierwszoklasista nie potrafi czytać i pisać.  
W SP 6 znaczna grupa słuchaczy oddzia-
łów „0” nieźle radzi sobie z umiejętnością 
czytania. Sprawia to ogromną radość nie 
tylko rodzicom, ale również Dyrekcji Szko-
ły i uczącym ich nauczycielom. Rozważna 
postawa kochających opiekunów na pewno 
pomoże tym uczniom, którzy jeszcze umie-
jętności czytania nie posiedli, w szybszym 
przyswojeniu tej sztuki. Czym jest dla dziec-
ka „pierwsza samodzielnie wypożyczona 
książka” w szkolnej bibliotece? Jak mówią 
Agnieszka Carrasco-Żylicz i Paulina Wilk: 
Czymś naturalnym, tak samo jak zabawa czy 
bieganie. 
 Dzięki efektywnej pracy nauczy-
cieli i rodziców wielu uczniów oddziałów „0” 
naszej szkoły już nie musi mówić: „Poczytaj 
mi, mamo!”. 18 lutego 2015 r. miała miejsce 
w naszej szkole lekcja biblioteczna połączo-
na z aktem ślubowania czytelnika. Uroczy-
stość tę z pewnością zapamiętają na zawsze 
jej uczestnicy. „Zerówkowicze” mogli nie 
tylko zwiedzić szkolną bibliotekę, ale rów-
nież zapoznać się z zasadami jej funkcjono-
wania, ze sposobem ustawienia księgozbioru, 
poznać regulaminy obowiązujące w czytelni 
i w wypożyczalni i oczywiście wypożyczyć 
pierwszy w życiu wolumen. Na pamiątkę 
tego wydarzenia uczniowie otrzymali kolo-
rowe zakładki do książek, wykonane przez 
starszych czytelników. Nie mogło zabraknąć 
również pamiątkowego zdjęcia. Nauczyciele 
SP 6 są przekonani, że jedną z najważniej-
szych rzeczy, których powinna uczyć szko-
ła, jest uświadomienie uczniom, czym jest 
nauka. Szkoła to wielka przygoda, w którą 
wyruszamy razem – uczniowie, nauczyciele  
i rodzice. Dobry start edukacyjny ma ogrom-
ny wpływ na funkcjonowanie ucznia w szko-
le. Sukces odniesiony w początkowym okre-
sie nauki często decyduje o całym procesie 
kształcenia. Wszyscy pragniemy, aby nasi 
wychowankowie byli kreatywni. Każdy uczeń 
traktowany jest w naszej szkole poważnie, 
gdyż jego potencjał jest ogromny, a nasza 
rola to pobudzanie i wspieranie uczniów.

Opracowała: Bożena Swatko
fot. z arch. szkoły

„Czytanie najlepszą nauką”
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- Cieszymy się, że wszystkie mińskie 
gimnazja odpowiedziały na nasze za-
proszenie i zgłosiły swoje drużyny do 
udziału w II Mińskim Święcie Języka 
Polskiego pod hasłem ”Moda na polski”. 
Oprócz gimnazjalistów są z nami przed-
stawiciele Rady Miasta, a to oznacza, 
że wiedza o języku polskim i poprawne 
posługiwanie się językiem ojczystym są 
tematami ważnymi dla mińszczan – tak 
dyrektor Gimnazjum Miejskiego nr 2 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowiec-
kim - pan Grzegorz Wyszogrodzki witał 
gości zgromadzonych w budynku szkoły 
w piątek, 20 lutego, czyli w przeddzień 
Międzynarodowego Dnia Języka Ojczy-
stego.

Gimnazjum papieskie po raz drugi zapro-
siło do wspólnej polonistycznej zabawy 
młodzież z mińskich gimnazjów. Gospo-
darze z radością przywitali przedstawi-
cieli wszystkich 5 mińskich gimnazjów 
wraz z opiekunkami. Swoją obecno-
ścią zaszczycili nas również pan Robert  
Gałązka (Przewodniczący Komisji Oświaty 
i Wychowania), pan Kazimierz Markow-
ski (Przewodniczący Komisji Komunalnej  
i Ochrony Środowiska) i przyjaciółka 
szkoły - pani Wanda Izabella Rombel. 
Organizatorzy zadbali też o to, żeby 
uczniowskie odpowiedzi były sprawdzane 
przez profesjonalne i obiektywne jury. 
Przewodniczącą jurorów zgodziła się 
zostać pani profesor Violetta Machnic-
ka (kierownik Instytutu Filologii Polskiej 
na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humani-
stycznym w Siedlcach). W tej niełatwej 
pracy wspierali ją mińszczanie - pani 
Elżbieta Sieradzińska (dyrektor Miejskiej 
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Biblioteki Publicznej) i pan Dariusz Mól 
(dziennikarz, współtwórca mińskiej kul-
tury). Zanim gimnazjaliści przystąpili do 
rywalizacji konkursowej, mogli wysłuchać 
krótkiego, ale niezwykle mądrego i jed-
nocześnie zabawnego wykładu pani pro-
fesor, która pokazywała zgromadzonym 
absurdy językowe na poważnie i z humo-
rem. Dzięki przystępnej formie i zabaw-
nym przykładom podawanym przez panią 
profesor wszyscy uczestnicy konkursu  
w świetnych humorach rozpoczęli zma-
gania z językiem polskim. Gimnazjali-
ści musieli wykazać się nie tylko wiedzą  
z zakresu szeroko rozumianej polonistyki, 
ale także umiejętnościami praktyczny-
mi takimi jak korzystanie ze słowników 
czy odnajdowanie i poprawianie błędów  
w tekście. Ważna była również orientacja 
w świecie kultury – zarówno tej mińskiej, 
jak i ogólnopolskiej. Pomiędzy poszcze-
gólnymi rundami konkursu uczniowie pre-
zentowali efekty swojej dodatkowej pra-
cy, czyli odczytywali przygotowane przez 
siebie wiersze/rymowanki pt. „Język 
polski jest Ą-Ę”. Wszystkie utwory zostały 
nagrodzone gromkimi brawami, a ucznio-
wie dzięki swemu dodatkowemu zaanga-
żowaniu zyskali dodatkowe punkty.

Okazało się, że II Mińska „Moda na pol-
ski” zgromadziła elitę gimnazjalnych po-
lonistów, ponieważ o wynikach konkursu 
zdecydowały niewielkie różnice punkto-
we. Najlepiej ze wszystkimi poleceniami 
poradzili sobie przedstawiciele Gimna-
zjum Salezjańskiego im. Św. Jana Bosko 
i to oni zajęli I miejsce, na II znaleźli się 
gospodarze, czyli uczniowie z Gimnazjum 
Miejskiego nr 2. O III miejsce postarali się 

gimnazjaliści z dwóch szkół: Gimnazjum 
Miejskiego nr 3 i Gimnazjum im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej. Organizatorzy i jurorzy 
zdecydowali się na przyznanie III miejsca 
ex aequo, dzięki temu, że współcześni 
młodzi ludzie potrafią świetnie liczyć  
i dbać o swoje dobro. Drobna pomyłka pi-
sarska po stronie organizatorów ostatecz-
nie sprawiła, że można było nagrodzić 
większą grupę uczniów, a skoro człowiek 
uczy się przez całe życie, zgromadzeni  
w szkole poloniści stwierdzili, że na-
stępnym razem do pomocy przy liczeniu 
punktów należy zaprosić jakiegoś mate-
matyka. Wszyscy nagrodzeni uczniowie 
otrzymali „Nowe słowniki gwary uczniow-
skiej”. Dzięki hojności Rady Rodziców 
przy Gimnazjum Miejskim nr 2 również 
dla poszczególnych szkół zostały przygo-
towane nagrody przydatne na lekcjach 
języka polskiego: kolekcja filmów będą-
cych adaptacjami lektur gimnazjalnych, 
plansze interaktywne i multimedialne 
szkolne słowniki języka polskiego.

Za dwa lata czeka nas III edycja konkur-
su. Z przyjemnością ponownie spotkamy 
się w papieskim gimnazjum ze wszystki-
mi miłośnikami języka polskiego. Mamy 
nadzieję, że kolejna odsłona mińskiej 
„Mody na polski” będzie miała miejsce  
w pięknej, obecnie budowanej sali gim-
nastycznej. Już dziś zapraszamy do 
wspólnej polonistycznej zabawy w lutym 
2017 roku.

Agnieszka Kożuchowska,  
nauczycielka jęz. polskiego

fot. z arch. szkoły

Polak jest modny!
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Kalinowa wystawa
 Aktorka i piosenkarka Kalina Ję-
drusik miała wiele wcieleń, a każde z nich 
oszałamiało. Była wyrazista, nie tylko na 
tle PRL-owskiej szarzyzny. W 85. rocznicę  
urodzin artystki MDK zaprosił na wystawę 
poświęconą najbardziej lirycznej pie-
śniarce Kabaretu Starszych Panów. 
 Na wystawie znalazły się m.in. 
portret Kaliny autorstwa Lucyny Legut, 
które przez lata wisiał w salonie Dygatów, 
portfel, korale z muszli, domino, krzyżyk 
z rubinami - „kultowy” ozdobnik dekoltu 
Kaliny. Istotnym elementem wystawy były 
fotografie z planów filmowych, fotosy  
z teatru oraz zdjęcia prywatne artystki. 
Wszystko to zebrane wokół pamiątko-
wego globusa, stołu, dywanu  i wiklino-
wego fotela, z którego leniwie przelewa 

się  miękki, wełniany sweter, pamiątka 
po Jędrusik, ale też po Marylin Monroe, 
będącej jego wcześniejszą właścicielką. 

Villas jeszcze raz
 25 marca w MDK z cyklu Giganci 
Piosenki odbył się koncert piosenek Vio-
letty Villas. Oprócz największych prze-
bojów artystki takich jak „Pocałunek 
ognia”, czy „Nie ma miłości bez zazdro-
ści”, licznie zgromadzona publiczność 
usłyszała największe przeboje muzyki 
światowej: „Strangers in the night ” czy 
„Libiamo ne lieti calici” z opery Traviata. 
Na scenie wystąpili Barbara Król, sopran, 
Kamil Król, tenor, na skrzypcach towarzy-
szyła im Katarzyna Bielińska. Kierownic-
two muzyczne koncertu zapewnił Paweł 
Rozbicki, a dyrektor MDK Piotr Siła połą-
czył wszystko słowem.

 
Ponieważ koncert spotkał się z bardzo po-
zytywnym odbiorem, zostanie on zorgani-
zowany ponownie. Zapraszamy 25 marca 
na godz. 19 – Villas na bis. 

Pierrotów dwóch
 Z cyklu Teatr w Pałacu 15 lutego 
odbył się spektakl pantomimy opowiada-
jący o przygodach jednej z najbardziej 
znanych postaci w dziejach teatru – Pier-
rota.
 W naszym spektaklu opowie-
dziane zostały zaskakujące przygody 
Pierrota, jego pasje, radości, zaurocze-
nia i rozczarowania. Pierrotów dwóch to 
podróż przez sny i marzenia, przez świat 
wyobraźni, w którym jeśli tylko zdobę-
dziemy się na odrobinę radosnej naiwno-
ści, wszystko będzie możliwe. 

 Spektakl opowiedziany był za 
pomocą mowy ciała, gestów i mimiki. 
Zrozumiały dla wszystkich. Był jak powrót 
do dawnych czasów, gdy dorośli widzowie 
pragnęli znaleźć chwilę wytchnienia,  
a dzieci zobaczyć coś absolutnie nowego. 
 Tak więc zapominając, że od 
narodzin Pierrota minęło kilkaset lat, ar-
tyści Teatru Mimo z Wilanowa Bartłomiej 
Ostapczuk i Paweł Kulesza sięgnęli do tej 
postaci chcąc ukazać coś za czym wszy-
scy tęsknimy i wierząc, że wciąż jesteśmy  
w stanie śmiać się równie szczerze jak 
kiedyś.

Skąd nasz ród
 Pod takim tytułem zainauguro-
waliśmy cykl warsztatów genealogicz-
nych, które prowadzi dr Andrzej Nowik. 
Gdzie szukać źródeł genealogicznych, jak 
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czytać księgi metrykalne, jak czytać księ-
gi hipoteczne, jak poznać dzieje swojej 
nieruchomości – to tylko z niektóre z po-
ruszanych na zajęciach tematów. 
 Spotkania odbędą się jeszcze 12 
i 26 marca oraz 16 kwietnia. Każdy warsz-
tat składa się z wykładu, dyskusji i ćwi-
czeń praktycznych. Koszt zajęć to 5 zł.

Orange z gwiazdami
 Po raz kolejny Mińsk odwiedziło 
Kino Orange. Najmłodsi widzowie obej-
rzeli film „Paddington”, ci starsi „Carte 
Blanche”, oscarową „Idę”, wyprzedany 
na pniu „50 twarzy Greya” oraz „Ziarno 
prawdy”. 

 Projekcje odbyły się 20 lutego. 
Jednak niewątpliwym wydarzeniem było 
spotkanie z twórcami filmu „Carte Blan-
che” - Tomaszem Ziętkiem, wschodzącą 
młodą gwiazdą polskiego kina oraz reży-
serem Jackiem Lusińskim. 
 „Carte Blanche” to wzruszają-
ca opowieść o nauczycielu historii, który 
stopniowo traci wzrok. Scenariusz oparty 
jest na prawdziwej historii Macieja Biał-
ka, nauczyciela lubelskiego liceum. Film 
poświęca sporo uwagi relacjom historyka 
z uczniami.

Pokręcone dekoracje
 Quilling to technika z rodza-
ju papieroplastyki, w której tworzy się 
ozdoby z wąskich pasków papieru zwinię-
tych w kształt spirali i odpowiednio ufor-
mowanych przez zagniecenie zewnętrz-
nych warstw papieru. Wbrew pozorom nie 
jest to sztuka trudna. A dowodem na to 
są prace dzieci uczestniczących w warsz-

tatach quillingu zorganizowanych przez 
MDK. Już po pierwszych zajęciach efek-
tem pracy były piękne pisanki. W planach 
są jeszcze ozdobne kartki i świąteczne 
dekoracje. 
 Zapraszamy na rodzinne warsz-
taty quillingu 7, 14 i 21 marca. Koszt za-
jęć 10 zł od osoby.

Agnieszka Boruta, fot. z arch MDK
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Szachy w pałacu

W dniu 21.02.2015 roku w Miejskim 
Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim 
odbyły się dwa turnieje szachowe. 
Pierwszy – Mistrzostwa Miejskiego Domu 
Kultury – został rozegrany na dystansie 6 
rund, tempem 30 minut do namysłu dla 
każdego zawodnika i pozwalał na zdo-
bycie IV kategorii szachowej. W szranki 
turniejowe stanęło 29 młodych szachi-
stów – przedszkolaków, uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjów z powiatu 
mińskiego, którzy zostali sklasyfiko-
wani w czterech kategoriach: krasnali, 
dziewcząt, chłopców szkół podstawo-
wych i chłopców z gimnazjów. 

Zwycięzcami w poszczególnych katego-
riach zostali:

Kategoria krasnali:
1. Michał Stradczuk – Przedszkole Miejskie nr 3 
w Mińsku Mazowieckim 
2. Bruno Wójcicki – Niepubliczne Przedszkole 
„Funny Kids” w Mińsku Mazowieckim
3. Damian Szewczyk – Niepubliczne Przedszko-
le „Funny Kids” w Mińsku Mazowieckim

Kategoria dziewcząt:
1. Maria Zaborowska – Salezjańska Szkoła Pod-
stawowa w Mińsku Mazowieckim
2. Weronika Lisowska – Salezjańska Szkoła Pod-
stawowa w Mińsku Mazowieckim
3. Wiktoria Stradczuk – Szkoła Podstawowa nr 6 
w Mińsku Mazowieckim

Kategoria chłopcy szkoły podstawowe:
1. Nikodem Jachimowicz – Szkoła Podstawowa 
w Wierzbnie

2. Kacper Królak – Szkoła Podstawowa 
w Jakubowie
3. Janusz Kędziorek – Szkoła Podstawowa 
nr 6 w Mińsku Mazowieckim

Kategoria chłopcy gimnazja:
1. Jakub Wołosiewicz – Gimnazjum nr 2 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim
2. Olaf Kamiński – Gimnazjum im. Polskiej Ma-
cierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim
3. Norbert Gąsior – Gimnazjum im. Orła Białe-
go w Jakubowie

Pięciu uczestników turnieju podwyższyło lub 
zdobyło kategorie szachowe.

IV kategoria szachowa:
Anna Ceran – Szkoła Podstawowa 
w Jakubowie;
Urszula Dworzyńska – Szkoła Podstawowa 
w Mrozach;
Radosław Trąba – Gimnazjum im. Orła Białego 
w Jakubowie.
V kategoria szachowa:
Beata Rybałtowska – Szkoła Podstawowa nr 2 
w Mińsku Mazowieckim;
Miłosz Piwowarek – Szkoła podstawowa nr 2 
w Mińsku Mazowieckim.

 Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
otrzymali medale i nagrody rzeczowe, 
a zdobywcy pierwszych miejsc dodat-
kowo puchary. Dla wszystkich uczestni-
ków przewidziano słodki poczęstunek 
oraz czekolady. Fundatorem nagród  
i słodyczy był Miejski Dom Kultury. 

Drugi – Zimowy Turnieju Blitza – był tur-
niejem towarzyszącym Mistrzostwom 
MDK. Rozegrany został systemem koło-
wym na dystansie 5 podwójnych rund 
tempem 3 minuty do namysłu z doda-
waniem 2 sekund po każdym posunięciu. 
Zwyciężył Jakub Suliborski przed Arturem 
Suliborskim i Arkadiuszem Abramowskim 
– zawodnicy Mińskiego Towarzystwa Sza-
chowego.

Wielką atrakcją turnieju były zakupione 
w ostatnim czasie przez Mińskie Towa-
rzystwo Szachowe – szachy plenerowe, 
które oblegane były przez najmłodszych 
uczestników szachowych zmagań.

                                         Krzysztof Parol  
                                     fot. z arch. MTSZ
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Tegoroczny karnawał dla Regionalne-
go Zespołu Pieśni i Tańca „Dąbrówka” 
działającego przy Szkole Podstawowej 
nr 2 w Mińsku Mazowieckim rozpoczął 
się pracowicie.
            Szesnastego stycznia młodsze 
grupy taneczne i grupa wokalna wraz 
z kapelą i zespołem tanecznym „Duet”  
przygotowały dla społeczeństwa naszego 
miasta uroczysty koncert z okazji Dnia 
Babci i Dnia Dziadka.
 Wypełniona wspaniałymi gość-
mi największa sala sportowa w budynku 
szkolnym była świadkiem łez wzruszenia 
i radości naszych widzów. Jakże nie cie-
szyć się z faktu, że tak liczna widownia 
po ponad godzinnym koncercie nie ruszy-
ła z miejsca do drzwi wyjściowych, tylko 
stojąc biła brawa, jakby czekała na ciąg 
dalszy koncertu.
 Zaprosiliśmy więc szacowną pu-
bliczność na kolejny koncert „Dąbrówki” 
do mińskiego Pałacu w dniu 16 lutego, 
którego tematem były „Walentynki na lu-
dowo”.
           Uważamy, że tytuł naszego kon-
certu, choć nawiązuje do święta zakocha-

nych szczególnie popularnego zwłaszcza 
na zachodzie Europy, jest przede wszyst-
kim zachętą do zwrócenia się ku pięk-
nym, rodzinnym tradycjom i obyczajom, 
co staramy się eksponować w naszych 
programach.
 Wszak  „miłość  dla  wszystkich  
jednaka”,  jak  powie  poeta,  za  nic  
ma  wiek, granice i pochodzenie. Przyna-
leżąc od wielu lat do Zespołu i prezentu-
jąc Dąbrówkowy program nietrudno   jest 
zauważyć, że miłość to częsty motyw  
w polskiej kulturze ludowej. Sięgamy 
więc często do tych nieprzebranych skar-
bów, gdzie radość miesza się ze smutną 
refleksją, szczęście z cierpieniem, a mą-
dry ludowy humor pozwala zachować wła-
ściwy dystans do tego, co w życiu ulotne, 
nietrwałe i przemijające.
            Tą mądrością ludową i pięknem 
nacechowane były piosenki znane, ale  
i po raz pierwszy śpiewane na sce-
nie przez starszą grupę wokalną, takie  
jak: „Słowik”, „Lipka”, „Czeremcha”, 
„Poczkaj, poczkaj”, „Matuś moja, ma-
tuś”, „Myśleliście, kmiecie”, „Dziewczy-
ny życie”, oraz „Czerwone jabłuszko”  

i „Wiązanka śląskich melodii” wykonane 
przez młodszą grupę wokalną.
             Publiczność żywo reagowała 
na zmiany w prezentowanym programie. 
Jedno nie ulegało zmianie – uśmiech na 
twarzach widzów. Co sprawiło, że w taki 
stan wprowadziliśmy  naszych  wspania-
łych  gości,  że  nie  czuliśmy  tej  kurtyny  
między  sceną, a widownią, a widzieliśmy 
tylko uśmiechnięte twarze, często nucą-
ce śpiewane przez Zespół melodie?  Może 
kameralne warunki, w jakich odbywał się 
koncert? Czy uśmiechnięte buzie człon-
ków zespołu w pięknych, barwnych stro-
jach tańczących mazura lub mazowiec-
kiego oberka „A czemu żeś nie poszedł”? 
A może jednak to, że poprzez muzykę, 
taniec i śpiew ocalamy od zapomnienia 
nasze mazowieckie korzenie, które są tak 
bliskie i drogie naszemu sercu.
          Nie mamy jednoznacznej odpowie-
dzi na te pytania, ale jednego jesteśmy 
pewni – dumy z przynależności do naszej 
Dąbrówkowej gromady.

ZESPÓŁ  DĄBRÓWKA
fot. z arch. zespołu

     
    Z e -
spół Dąbrówka

Dąbrówkowy karnawał
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KULTURA

WILLA DOKTORA HUBERTA
- 5 sal wystawowych prezentujących dzieje 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich
- 1 mała sala wystawowa wraz z korytarzem prezen-
tująca pamiątki po 2 Brygadzie Obrony Terytorialnej.

WILLA HRABINY ŁUBIEŃSKIEJ
- 5 sal wystawowych: główna sala wystawowa prze-
znaczona na wystawy czasowe; 

- mała sala wystawowa również przeznaczona na 
wystawy czasowe z kolekcją rzeźb w glinie Louisa 
Długosza i kolekcją rzeźb w drewnie przedstawiają-
cych patronów mińskich kościołów i kaplic autorstwa 
Stanisława Łempickiego; 

- sala poświęcona dziejom Ochotniczej Straży Pożar-
nej w Mińsku Mazowieckim; 

- salon fortepianowy z obrazami i grafikami przedsta-
wiającymi architekturę starego Mińska Mazowieckie-
go, drzewem genealogicznym rodu Mińskich, zbiorem 
mińskich medali autorskich wydanych po 1990 roku; 

- hol główny z ekspozycją: herbów właścicie-
li Mińska Mazowieckiego, pamiątek po dworku 
Andriollego, wykopalisk archeologicznych, sza-
fą pancerną Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki  
z 1937 roku i pamiątkową tablicą poświęconą harcer-
ce Toli z Rawskich Dobrowolskiej;

-na 1 piętrze mieszkanie Janiny i Józefa Sylwestrowi-
czów (dwa pokoje, kuchnia i łazienka) prezentujące 
stałą wystawę „Jak żyli nauczyciele w II RP?” 

- w Muzeum działa gabinet biblioteczno - naukowy 
zlokalizowany na 1 piętrze; 
- w 2014 roku Muzeum rozpoczęło pracę nad stworze-
niem kolejnej stałej ekspozycji „Pracownia zegarmi-
strzowska Lucjana i Władysława Dąbrowskich w Miń-
sku Mazowieckim”. Otwarcie pracowni usytuowanej 
na 1 piętrze willi nastąpi w I kwartale 2015 roku.

Łączna wartość eksponatów muzealnych wynosi  
575.076,35 zł z czego zakupu dokonano na kwotę 
434.588,69 zł,  natomiast darowizny otrzymano na 

kwotę 140.487,66 zł (w momencie utworzenia Mu-
zeum w 2005 roku wartość muzealiów przekazanych 
przez Urząd Miasta wynosiła 24.050 zł).

Łączna ilość osób, które skorzystały z propozycji mu-
zealnych (wystawy, imprezy i projekty zewnętrze, 
spotkania autorskie) wyniosła około 66 430 osób.

Ilościowe podsumowanie działań muzealnych:
Wystawy 87
Koncerty 46
Książki 11
Wydawnictwa ze współudziałem MZM   15
Pocztówki 15
Katalogi 6
Wydawnictwa CD i DVD    13
Imprezy i projekty zewnętrze  98
Spotkania autorskie  15

PUBLIKACJE KSIĄŻKOWE I KATALOGI
- wydane przez Muzeum Ziemi Mińskiej:
1. Ziemia Mińska na drodze do niepodległości 1914 
– 1921
2. Polacy w walce o wolność 1904 – 1922
3. Rok 1920 na ziemi mińskiej
4. Księga miejsc pamięci narodowej powiatu miń-
skiego
5. Broszura: Prezydent Ryszard Kaczorowski
6. Prezydent Ryszard Kaczorowski Honorowy Obywa-
tel Miast i Ziem Rzeczypospolitej
7. Impresje architektoniczne Marka Chabrowskiego 
(2 wydania)
8. Sacrum ziemi mińskiej (w fotografii Rafała Szcze-
pankowskiego)
9. Monografia J. Grobelny „Pierwszy w Żegocie”
10. Mińskie Zeszyty Muzealne (zeszyt 1,2,3)
11. Życie polityczne, społeczno – gospodarcze i kul-
turalne powiatu mińskomazowieckiego w latach 1918 
– 1939
12. Katalog wystawy „Ulotne Płatki Wiśni” – wystawa 
drzeworytów japońskich
13. Katalog wystawy „Projekt Fijałkowski” – wystawa 
twórczości prof. Stanisława Fijałkowskiego
14. Katalog wystawy „Secesyjne rozkosze salonowe” 
– wystawa prezentująca artystyczną i użytkową wy-
twórczość secesyjną

15. Katalog wystawy „Afryka magiczna” – wystawa 
totemów, masek, mumii itd. z obszaru Afryki Rów-
nikowej
16. Katalog wystawy „Muzykalia…instrumenty mu-
zyczne nie z tej epoki” – wystawa ze zbiorów Pawła 
Hruszwickiego
17. Kalendarz roczny ścienny z okazji wystawy „Sza-
bla w dziejach Europy”

- wydane przy współudziale Muzeum:
1. Historia kościoła pod wezwaniem Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny
2. Ziemia Andriollego świdermajerem znaczona
3. Wspomnienia mińskomazowieckie
4. Słownik biograficzny Żołnierze Niepodległości (tom 
1,2,3,4)
5. W służbie Bogu i  Ojczyźnie
6. Szwoleżerowie, ułani i strzelcy konni w fotografii 
Narcyza Witczak - Witaczyńskiego
7. Mazowiecka Brygada Kawalerii w wojnie 1939
8. Wielka księga kawalerii polskiej 1918 – 1939  
-  7 Pułk Ułanów
9. Łazikotek pląsotek od Chmielewa do Grębiszewa

WYDAWNICTWA PŁYTOWE MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ 
1. Album 2 płytowy CD będący zapisem przebiegu 
koncertów jakie miały miejsce w Muzeum Ziemi Miń-
skiej na przełomie czerwca  i lipca oraz listopada i 
grudnia 2009 roku w związku z Rokiem Chopinowskim
2. Missa de Angelis DVD (rejestracja prawykonania 
utworu muzycznego skomponowanego przez miesz-
kańca Mińska Mazowieckiego kompozytora Grzegorza 
Duchnowskiego)
3. Missa de Angelis CD
4. Płyta DVD z koncertu w Muzeum Ziemi Mińskiej 
podczas trwania wystawy „Secesyjne rozkosze salo-
nowe” w wykonaniu uczniów Mińskiej Szkoły Arty-
stycznej
5. Płyta DVD DeHa 06 – rejestracja ulicznych przed-
stawień teatralnych
6. Płyta DVD DeHa 07 - rejestracja ulicznych przed-
stawień teatralnych
7. Płyta DVD z odsłonięcia pomnika Ks. Jerzego  
Popiełuszki oraz Mszy św.
8. Płyta DVD z zapisem przebiegu IV kryterium ulicz-
nego im. Feliksa Rawskiego (współwydanie)

10 lat 
Muzeum Ziemi Mińskiej 

DZIAŁANOŚĆ MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM W LATACH 2005 – 2015 W UJĘCIU STATYSTYCZNYM

WILLA HRABINY ŁUBIEŃSKIEJ, fot. Andrzej Kawka
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9. Płyta DVD z zapisem przebiegu V kryterium ulicz-
nego im. Feliksa Rawskiego (współwydanie)
10. Płyta DVD z koncertu Miejskiej Orkiestry Dętej   
i Orkiestry Młodzieżowej z Lacey oraz pokazu rycer-
skiego w Muzeum Ziemi Mińskiej
11. Płyta DVD z inscenizacji kostiumowo – historycz-
nej Zaślubiny Andriollego (2 wydania)

NAJWIĘKSZE IMPREZY ORGANIZOWANE (współorgani-
zwane) PRZEZ MZM
- DeHa Dzień Himilsbacha
- I Festiwal Himilsbacha
- Zaślubiny Andriollego
- Targ Wielkanocny „Stragan Sendomierski”
- Święto 7 Pułku Ułanów Lubelskich
- Dzień Katyński 
- Rajd Pojazdów Zabytkowych po Ziemi Mińskiej
- Noc Muzeów 
- Kryterium Uliczne im. Feliksa Rawskiego
- Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w jeździe po 
10-metrowej szynie kolejowej
- Turniej Rycerski Jana z Gościańczyc o srebrną pod-
kowę w Mińsku Mazowieckim
- Bieg po szablę sierż. Dobrowolskiego
- Wspomnienie Mińskiego Dnia Wolności i wybuchu 
Powstania Warszawskiego 1944 roku. Mińszczanie 
śpiewają (nie)zakazane piosenki”
-  Zlot Pojazdów Zabytkowych 
- Bieg Białych Kołnierzyków 
- Targ Janowy 
- Koncert 11 Listopada – z okazji Święta Niepodle-
głości 
- Targ Bożonarodzeniowy

SPOTKANIA DYSKUSYJNE Z ZAPROSZONYMI GOŚĆMI W 
RAMACH KLUBU IDEI
O. Jacek Salij – dominikanin, prof. teologii dogma-
tycznej, wykładowca UKSW
Paweł Zalewski – eurodeputowany
Wawrzyniec Smoczyński – szef działu zagranicznego 
tygodnika „Polityka”
Aleksander Smolar - prezes fundacji im. Stefana Ba-
torego
Zbigniew Nosowski – redaktor naczelny katolickiego 
tygodnika „Więź”
Ks. Andrzej Luter – duszpasterz dziennikarzy
Prof. Karol Modzelewski – historyk, działacz opozycji 
w okresie PRL
Jan Lityński – polityk, działacz opozycji w okresie PRL
Prof. Andrzej Friszke – historyk, autor bestseleru 
„Anatomia buntu”

7. Tablica pamiątkowa budynku Poczty Polskiej 
8. Tablica pamiątkowa pałacu i parku Dernałowiczów
9. Obelisk poświęcony Feliksowi Rawskiemu

Miejsce upamiętniające postać sierż. Henryka Dobro-
wolskiego (kamień + tablica).

Miejsce upamiętniające postać Hipolita Nowina –  
Konopki, pierwszego burmistrza Mińska Mazowieckie-
go z 1944 r.

Na stanie Muzeum Ziemi Mińskiej znajduje się rów-
nież ławeczka Jana Himilsbacha.

MUZEUM ZORGANIZOWAŁO DWIE SESJE POPULARNO – 
NAUKOWE  O ZASIĘGU OGÓLNOPOLSKIM
1. Sesja popularno -  naukowa w związku z obcho-
dami Święta Hallerowskiego zorganizowana przy 
współpracy z Muzeum Niepodległości w Warszawie  
i Stowarzyszeniem Wspólnota Polska pod patronatem 
Marszałka Sejmu Bronisława Komorowskiego
2. Konferencja popularno – naukowa: „Polacy Żydom. 
Żegota i postać Juliana Grobelnego”. Konferencja 
została zorganizowana jako wspólny projekt Muzeum 
Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim  i Światowego 
Związku Żołnierzy Armii Krajowej, a funkcję prze-
wodniczącego Komitetu Honorowego objął Profesor 
Władysław Bartoszewski.

UDZIAŁ MUZEUM W PROJEKTACH INSTYTUTU PAMIĘCI 
NARODOWEJ
1. Realizacja ogólnopolskiego projektu pod nazwą 
„Patroni naszych ulic”. Muzeum Ziemi Mińskiej  
w Mińsku Mazowieckim w porozumieniu z Instytutem 
Pamięci Narodowej i przy współpracy ze  Związkiem 
Harcerstwa Polskiego Mińsk Mazowiecki dostarczyło 
książkowe monografie do mieszkańców ulic: J. Piłsud-
skiego, gen. K. Sosnkowskiego i gen. K. Okulickiego
2. Poszukiwania i archiwalna rejestracja miejsc,  
w których komunistyczny aparat bezpieczeństwa 
więził polskich patriotów.

Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim zosta-
ło odznaczone:
- medalem za zasługi dla Związku Inwalidów Wojen-
nych RP
- złotym medalem „Opiekuna miejsc pamięci naro-
dowej”
- medalem „Pro Patria”

MZM

Henryk Wujec – polityk, fizyk, działacz opozycji  
w okresie PRL,  doradca Prezydenta RP
Seweryn Blumsztajn – dziennikarz , działacz opozycji 
w okresie PRL
Janina Paradowska – dziennikarz
Jacek Żakowski – dziennikarz
oraz
Janusz Ekiert - polski muzykolog, pisarz, krytyk mu-
zyczny, publicysta, autor audycji radiowych i telewi-
zyjnych poświęconych muzyce

Muzeum Ziemi Mińskiej jest autorem internetowego 
opracowania biogramów zamordowanych w Katyniu 
Mińszczan p.t.: „Golgota Wschodu Mińszczan”.

Na zlecenie Muzeum zostały wykonane 2 wirtualne 
wycieczki po MZM Dział 7 PUL dostępne w 
Internecie.

POMNIKI
1. Pomnik Związku Inwalidów Wojennych RP., 90. 
Rocznica powstania Związku Inwalidów Wojennych 
2. 13 popiersi dowódców 7 Pułku Ułanów Lubelskich:
- płk Bronisław Mokrzycki
- płk Eugeniusz Święcicki 
- rtm. Lech Jerzy Głuchowski 
- płk Veli Bek Jedigar 
- ppłk Marian Skrzynecki 
- płk Leonard Jerzy Łodzia-Michalski 
- gen. brygady Julian Filipowicz 
- ppłk Jan Tyczyński 
- ppłk Kazimierz Stamirowski 
- ppłk Jan Lewandowski 
- gen. brygady Zygmunt Piasecki 
- gen. dywizji Janusz Julian Głuchowski 
- gen. broni Kazimierz Sosnkowski

3. Podczas trwania wystawy poświęconej „Kopijni-
kom – Węgierskim pomnikom pamięci”,   w ogrodzie 
MZM Dział 7 PUL odsłonięto też pierwszy na wschód 
od Warszawy kopijnik.
  
TABLICE INFORMACYJNO – HISTORYCZNE
1. Tablica poświęcona Polskiej Organizacji Wojskowej
2. Tablica poświęcona Halinie Chorobińskiej
3. Tablica poświęcona generałowi Józefowi Hallerowi
4. Tablica poświęcona ks. Józefowi Dziągowi
5. Tablica poświęcona prezydentowi Ryszardowi Ka-
czorowskiemu
6. Tablica pamiątkowa budynku Związku Nauczyciel-
stwa Polskiego

WILLA DOKTORA HUBERTA, fot. Andrzej Kawka
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Konkurs Wildlife Photographer of 
the Year 2014 jest największym  
i najbardziej prestiżowym w świecie,  
w dziedzinie fotografii przyrodniczej. 
Przedstawiane tutaj prace wybrano 
spośród ponad 41 tys. zdjęć (niemal 
wyłącznie cyfrowych), nadesłanych 
przez ponad 4 tys. fotografów, z po-
nad 90 krajów. Wystawa, poprzez 
prezentację wybitnych fotografii, 
ukazuje wspaniałość, dramaturgię  
i rozmaitość życia na Ziemi oraz in-
spiruje coraz to nowe pokolenia do 
tworzenia wizjonerskich  i pełnych 
ekspresji fotograficznych interpreta-
cji Natury. Wystawę można było oglą-
dać w Muzeum Ziemi mińskiej do 25 
lutego.

Wystawa Wildlife Photographer of the Year 2014

Zielony smok - Will Jenkins

Przepływając - Matthew Smith

Podwodny blask - Christian Vizl

KULTURA

Mysz. księżyc i komar - Alexander Badiajew

Nocne skradanie się - Javier Aznar Gonzalez de Ruedo
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UPRZEJMIE INFORMUJEMY, ŻE GŁÓWNYM PUNKTEM OBCHODÓW 
X LECIA MUZEUM ZIEMI MIŃSKIEJ BĘDZIE OTWARCIE STAŁEJ EKSPOZYCJI  
POŚWIĘCONEJ  ZAKŁADOWI ZEGARMISTRZOWSKO-OPTYCZNO-JUBILERSKIEMU  
LUCJANA I WŁADYSŁAWA DĄBROWSKICH 

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,

www.ulani-minskmaz.home.pl

KULTURA

fot. Adam Łuczak
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Zimowe 
„Hece w bibliotece”!
 Wyczekiwane przez dzieci fe-
rie zimowe są czasem odpoczynku od 
szkolnych obowiązków, ale też okazją 
do świetnej zabawy. Przekonali się o tym 
Ci, którzy zdecydowali się spędzić swoje 
wolne dni w naszej bibliotece. 
 W dniach 19 - 31 stycznia w Od-
dziale dla Dzieci odbyło się wiele wspa-
niałych wydarzeń, przygotowanych z my-
ślą o najmłodszych czytelnikach. Jedną 
z atrakcji była Kinoteka. W czasie tego-
rocznych ferii w poniedziałki i czwartki, 
o godz. 10:00 i 14:00 wyświetlono aż 10 
seansów filmowych, w tym 2 seanse dla 
młodzieży - o godz. 17:00. 
 Pod hasłem „Książkowe hece  
w bibliotece” 20 stycznia dzieci uczest-
niczyły w spotkaniu na temat roli pasji  
w życiu człowieka, które poprowadzi-
ła Ewa Szadyn - autorka książek i wielka 
miłośniczka koni. Natomiast 27 stycznia 
miały miejsce warsztaty plastyczne zorga-
nizowane przez „Punkt Miejskich Palet”. 
 Podczas ferii nie zabrakło wspa-
niałych teatrzyków. 21 i 28 stycznia odby-
ły się następujące przedstawienia: „Przy-
gody niebieskiego smoka” w wykonaniu 
teatru „Echo” oraz „Złota Kaczka” zapre-
zentowana przez teatr „Czarodziej”. Na-
tomiast indywidualne umiejętności aktor-
skiej improwizacji maluchy miały okazję 
sprawdzić podczas „Warsztatów Dramy” 
w piątek - 23 stycznia.  
 Stałym lokatorem i wiernym 
przyjacielem naszej biblioteki jest Panda 
Minka, w związku z tym 24 stycznia dzieci 
wraz z rodzicami zmierzyły się z zada-
niem ułożenia puzzli, na których pojawi 

się obrazek tego sympatycznego misia. 
„Puzzlowe hece w bibliotece” okazały się 
świetną rozrywką - nie tylko dla najmłod-
szych!
 Warto wspomnieć, że ferie  
w bibliotece to również edukacja. O bez-
piecznym zachowaniu podczas ferii 20 
stycznia opowiadali dzieciom strażacy,  
a 28 stycznia - funkcjonariusz policji. 
 Ukoronowaniem ferii zimowych 
w naszej bibliotece był Bal Karnawałowy, 
poprowadzony przez Wodzireja Arka. 30 
stycznia przy dźwiękach muzyki i w oto-
czeniu kolorowych świateł dzieci bawiły 
się fantastycznie. Zgodnie z tradycją, 
wybrano Króla i Królową Balu. Powyższe 
tytuły otrzymała para - Olek i Ola. 

 Na zakończenie ferii - 31 stycz-
nia odbyły się „Warsztaty kulinarne”  
z eko - gotowania, na których królowa-
ły warzywa i owoce w postaci zdrowych 
słodkości. Zajęcia poprowadził „Punkt 
Miejskich Palet”.
 Pod hasłem „Hece w bibliotece” 
każdy uczestnik tegorocznych, zimowych 
wydarzeń bibliotecznych mógł znaleźć 
coś dla siebie i choć na chwilę zapomnieć 
o kartkówkach i klasówkach. 

Wystawa 
„Patrz Sercem” 
w Galerii Małego Księcia
 Z myślą o najmłodszych czy-
telnikach biblioteka otworzyła Galerię 
Małego Księcia, w której cyklicznie będą 
prezentowane wystawy dla dzieci. Za-
daniem tego wyjątkowego miejsca jest 
rozbudzanie dziecięcej wyobraźni i nauka 
obcowania ze sztuką. 23 stycznia odbył 
się wernisaż pierwszej wystawy - „Patrz 
Sercem” Małgorzaty Lucyny Kłoszewskiej. 
Prace stanowią cykl obrazów inspirowa-
nych „Małym Księciem” Antoine de Saint 
– Exupéry. 

Energetyzujące spotka-
nie z Monika Chodyrą
 Jak odbudować zachwianą 
pewność siebie i postępować w życiu 
asertywnie? Skąd czerpać energię do 
działania? Jaka jest współczesna de-
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finicja kobiecości? Odpowiedzi na po-
wyższe pytania szukaliśmy wspólnie 
19 lutego w bibliotece podczas spo-
tkania z Moniką Chodyrą - socjologiem 
i coachem. Spotkanie związane było  
z promocją książki „Energia Kobiet”, któ-
rą Pani Monika opracowała wraz z Graży-
ną Borkowską i Agnieszką Kublik. Autorki 
przeprowadziły obszerne i nieszablonowe 
wywiady z wyjątkowymi kobietami, które 
nie bały się realizować swoich osobistych 

i zawodowych aspiracji. Dwunastu boha-
terkom wywiadów, wśród których znalazły 
się m. in. Krystyna Janda, Monika Pyrek  
i Kayah, to życie pokazało, jak być ko-
bietą szczęśliwą i spełnioną. Zapraszamy 
do zaczytania się i zarazem ostrzegamy 
- energia płynącą z tej pomarańczowej 
książki jest zaraźliwa! 

Premiera „Trzydziestej 
pierwszej” Katarzyny 
Puyńskiej

 Z uwagi na tegoroczną rocznicę 
125 Urodzin Agathy Christie, nasza biblio-
teka rozpoczęła serię spotkań z autorami 
powieści tego gatunku. Drzwi do zagad-
kowej „Kryminalnej Biblioteki” zostały 
oficjalnie otwarte 24 lutego - w dniu pre-
miery książki „Trzydziesta pierwsza” Ka-
tarzyny Puzyńskiej. Spod pióra tej pisarki 
wyszły już trzy mistrzowskie kryminały, 
tworzące znakomitą sagę o policjantach 
z Lipowa. Rozmowa z autorką została 
zaaranżowana jako policyjne przesłucha-
nie, które odbyło się w otoczeniu dekora-
cji imitującej wnętrze komisariatu. I jak 
przystało na literacką premierę kryminal-
ną, na sali pojawił się również rewolwer 
i melonik, a po spotkaniu każdy uczestnik 
mógł przejść wraz z autorką po czerwo-
nym dywanie.

Zapowiedzi:

• 11 marca, o godzinie 18:30 naszym 
gościem będzie Krystyna Gucewicz - au-
torka książki „Jeszcze wczoraj miałam 
raka”. Serdecznie zapraszamy!
• 18 marca, o godzinie 18:30 odbędzie się 
spotkanie z Bartoszem Stróżyńskim - fo-

tografem i autorem albumu „AntArktyka. 
Podwodne zauroczenie”. Zapraszamy!
• 24 marca zapraszamy wszystkie dzieci 
na spotkanie z Krzysztofem Koźbiałem, 
twórcą książki „Tajemnicza Polana. Czar-
na chmura”.
• W dniach 27 – 28 marca będziemy go-
ścić w bibliotece „Mińską Gildię Fantasty-
ki” w ramach wydarzeń organizowanych 
pod hasłem „Fantastyczna Biblioteka”. 
Zapraszamy!

MBP,  fot. z arch. biblioteki
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Familiada na lodowisku

RELACJE Z MOSIR 

1 lutego  na Lodowisku Miejskim przy 
ul. Wyszyńskiego 56 w Mińsku Mazo-
wieckim odbyła się 4 Familiada na Lo-
dowisku. W tegorocznej edycji wzięła 
udział rekordowa jak dotychczas liczba 
drużyn – 18, które rywalizowały w 5 
konkurencjach na czas bądź zdobywały 
punkty.

W tym roku również kibice mogli wziąć 
udział w tym wydarzeniu i dopingować 
swoich, zmagających się m.in. ze sla-
lomem w kole i na sankach, tańcem  
z woreczkiem na głowie, czy konkurencją 
z krążkiem i kijem hokejowym.  Wśród 
drużyn znalazły się dwie, w których 
składzie było dziecko w wieku gimna-
zjalnym, dlatego postanowiliśmy nagro-
dzić te pary wręczając im puchary oraz 
nagrody rzeczowe w postaci talonów 
do sklepu. Nagrody te wyślizgał Paweł  

i Klaudia Roman oraz Katarzyna i Wikto-
ria Wójcik. Wśród pozostałych szesnastu 
drużyn, które w składzie miały dziecko 
ze szkoły podstawowej, najlepsi okaza-
li się Piotr i Rafał Padzik, zaraz przed 
Iwoną i Karoliną Jurek oraz Zbigniewem 
i Aleksandrą Olak. Wśród zawodników 
został przeprowadzony konkurs z nagro-
dami, w którym trzy drużyny wygrały 
talony do mińskiej pizzerii. Dziękujemy 
za wspaniałą zabawę i emocje, które 
ocieplały tą zimową imprezę. Zawodnicy 

wykazali się entuzjazmem i zaangażo-
waniem przy proponowanych zabawach 
za co serdecznie dziękujemy. Dodamy, 
że nagrodziliśmy wszystkich uczestników 
biletami rodzinnymi na lodowisko, które 
z ogromną przyjemnością wręczał dyrek-
tor MOSiR Pan Robert Smuga.

Karolina Stokowska
fot. z arch. MOSiR
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I runda Mityngu Pływackiego

Milena Bakuła (I m-ce stylem dowolnym 
na 50m, II m-ce stylem zmiennym na 
100m, III m-ce stylem motylkowym na 
50m)
Katarzyna Szczepańska ( II m-ce stylem 
grzbietowym na 50 m )
Natalia Serwatko ( III m-ce stylem grzbie-
towym na 50m )

w kategorii III ( 1997- 2001):
Natalia Kuć ( I m-ce stylem dowolnym na 
50m, II m-ce stylem motylkowym na 50m, 
II m-ce stylem zmiennym na 100m )
Sylwia Stupnicka (I m-ce stylem dowol-
nym na 100m, II m-ce stylem grzbieto-
wym na 50 m, III m-ce stylem zmiennym 
na 100m)
Mikołaj Komorek (I m-ce stylem zmien-
nym na 100m, III m-ce stylem klasycznym 
na 50 m, III m-ce stylem dowolnym na 
100m)
Wiktoria Wójcik (II m-ce stylem klasycz-
nym na 50m, III m-ce stylem zmiennym 
na 100m)
Aleksandra Radomińska (III m-ce stylem 
grzbietowym na 50 m, III m-ce stylem 
motylkowym na 50m)
Michalina Ulicka (II m-ce stylem dowol-
nym na 100 m)
Mikołaj Kupidura (II m-ce stylem dowol-
nym na 50m)
Olga Olszewska (III m-ce stylem dowol-
nym na 100m)
Arkadiusz Marczak (III m-ce stylem zmien-
nym na 100m)
Karol Wydra (III m-ce stylem klasycznym 
na 100m)

15 lutego na mińskim basenie rozegra-
no I rundę Mityngu Pływackiego. To już 
trzecia edycja rywalizacji pomiędzy 
najlepszymi pływakami z naszego regio-
nu. W zawodach konkurowali zawodnicy  
z czterech klubów sportowych z Mińska 
Mazowieckiego, Sokołowa Podlaskiego, 
Garwolina oraz Ostrowi Mazowieckiej. 
Organizatorem wydarzenia był Klub 
Sportowy BARAKUDA oraz Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazo-
wieckim.

W niedzielny poranek na naszym basenie 
pojawiło się niemal 200 zawodników. Naj-
młodsi mieli niespełna 7 lat !

W klasyfikacji drużynowej KS Barakuda 
zajął pierwsze miejsce. Bardzo cieszymy 
się z tego wyniku i wierzymy, że utrzy-
mamy prowadzenie w kolejnych rundach. 
Na szczególne wyróżnienie zasługują nasi 
najlepsi zawodnicy:
w kategorii I (2005 i młodsi):
Aleksandra Posiewka ( I m-ce stylem do-
wolnym na 25m, III m-ce stylem grzbieto-
wym na 25m, III m-ce stylem klasycznym 
na 25m,)
Piotr Drozdowski ( I m stylem grzbieto-
wym na 25 m)

w kategorii II ( 2002-2004):
Radosław Marczak ( I m-ce stylem dowol-
nym na 50m, I m-ce stylem dowolnym 
na 100m, I m-ce stylem motylkowym na 
50m)
Wojciech Tomusiak ( I m-ce stylem kla-
sycznym na 50m, I m-ce stylem klasycz-
nym 100m)

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratu-
lujemy startów! Czekamy na kolejne suk-
cesy i II rundę Mityngu Pływackiego, która 
odbędzie się 26 kwietnia w Garwolinie.

Anna Komorek 
fot. z arch. KS Barakuda
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Dobre wieści o mińskich kolarzach na-
deszły w miniony weekend z podwar-
szawskiej Jabłonny. Mimo że do począt-
ku sezonu startowego zostało jeszcze 
półtora miesiąca to młodzież z Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji pokazała, 
że przygotowania do wiosennych waż-
nych startów idą w dobrym kierunku  
a wykonana zimą praca przyniesie 
oczekiwany rezultat.

Niedzielny zimowy wyścig „Mazovia Nor-
thtec MTB” przyciągnął na start łącznie 
około 370 kolarzy i był pierwszym spraw-
dzianem formy dla podopiecznych trene-
ra Jacka Tomkiewicza. Na 20-kilometro-
wym dystansie bezkonkurencyjna była  
w swojej kategorii wiekowej Iza Wier-
cioch pokonując o minutę utytułowaną 
Aleksandrę Lach z „UKK Huragan Woło-
min”. 

W barwach Klubu Kolarskiego V-MAX „na 
śnieżnej trasie” bardzo ładnie jechał 
przez długi czas 14-latek Jakub Soszka 
jednak defekt techniczny zmrożonego 
napędu pozbawił go szansy walki o po-
dium. Kolejny zimowy sprawdzian „mło-
dego V-MAXU” już w kolejny weekend w 
Karczewie k.Otwocka.

Młody V-MAX już w akcji

Wiadomym jest, że cała krajowa kolar-
ska czołówka swoje karty wyłoży na stół 
dopiero w kwietniu ale każde zwycię-
stwo w okresie przygotowawczym ma dla 
młodych zawodników olbrzymie znacze-
nie psychologiczne. Fot. Iza Wiercioch  
(I miejsce)

14 lutego na Lodowisku Miejskim 
odbyła się impreza Walentynkowa.  
Ta okoliczność zachęciła do świętowa-
nia sześć par, które miały do pokona-
nia 5 konkurencji rekreacyjnych. Ce-
lem zmagań było wspólne świętowanie  
z MOSiR tego wyjątkowego dnia.

 Pierwszą z konkurencji był sla-
lom zakończony dmuchaniem balona (ba-
lon zawierał dobrą wróżbę dla par), ko-
lejna konkurencja to zakładanie ring na 
pachołki ułożone w kształcie serca. Trze-
cie zadanie to łowienie serduszek z tafli 
lodowiska, kolejne to kolacja we dwoje 
czyli jedzenie pączków bez oblizywania  
i ostatnia, która przysporzyła wiele emo-
cji czyli rzucanie do tablicy pełnej ser-
duszek.
 Pierwsze miejsce w kategorii  
I zdobyli Państwo Anna i Piotr Padzikowie, 
którzy wyślizgali sobie nagrodę główną 
czyli masaż dla dwojga, natomiast kate-
gorię II wygrali Pan Piotr i Karolina Ce-
lińscy-Mysław. Warto dodać, iż miłym 
akcentem imprezy są również wspaniałe 
upominki ufundowane przez MOSiR, któ-
re każda z par otrzymała po zakończeniu 
zmagań z rąk organizatorów.

Mnóstwo pozytywnych emocji i gorąca 
atmosfera rozgrzewała nie tylko zawod-
ników, ale również organizatorów, dla 
których najwspanialszym podziękowa-
niem były przygotowane przez uczest-

Walentynki 2015
ników walentynkowe naklejki z napisem  
„KOCHAM MOSiR”.
 Serdecznie dziękujemy za 
wspólnie spędzone chwile i życzymy Pań-
stwu dużo miłości – do siebie i do nas :)

Karolina Stokowska, fot. z arch. MOSiR

Jacek Tomkiewicz, fot. z arch. KK V-MAX
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Reprezentanci Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Judo KONTRA wspaniale 
zainaugurowali sezon sportowy 2015 
roku. 14 lutego w Mysiadle k. Warszawy 
uczestniczyli w XI Ogólnopolskim Tur-
nieju Judo Młodzików. W pięknym stylu 
zdobyli 4 złote medale.

 W turnieju uczestniczyły 2 
młodziczki i 2 młodzików - rocznik 
2001/2002 wygrywając wszystkie walki 
przed czasem na Ippon. Łącznie wygrali 
12 walk, nie przegrywając żadnej.
 Złoty medal w kategorii wago-
wej 40kg zdobyła Aleksandra Polkowska. 
3 walki wygrane na Ippon. Złoty medal w 
kategorii wagowej 57kg zdobyła Domini-
ka Adamczyk. 3 walki wygrane na Ippon.
Złoty medal w kategorii wagowej 60kg 
- Jakub Kretowicz. 4 walki wygrane na 

Ippon. Złoty medal w kategorii wagowej 
73kg - Patryk Pszonka. 3 walki wygrane na  
Ippon.

Trener Zdzisław Wiącek, III DAN
fot. z arch. Judo Kontra

Złoto na XI Ogólnopolskim Turnieju Judo Młodzików

Pięć drużyn, dobry futbol, wielkie emo-
cje, grad bramek i zdrowa, sportowa ry-
walizacja - tak w skrócie można opisać 
zmagania piłkarzy rocznik 2002 pod-
czas Halowego Turnieju Piłki Nożnej, 
który odbył się 24 lutego 2015 roku. 
Honorowy patronat nad Turniejem ob-
jął pan Marcin Jakubowski - burmistrz 
naszego miasta.

 Młodzi zawodnicy stworzyli zna-
komite widowisko, nie brakowało zacię-
tych pojedynków i pięknych bramek.
 W organizację zawodów aktyw-
nie włączyli się trenerzy i nauczyciele 
wychowania fizycznego, którym składamy 
bardzo serdeczne podziękowanie. 
 Dla najlepszych graczy Burmistrz 
Miasta ufundował wspaniałe puchary, me-
dale i statuetki. Dekoracji zwycięzców 

dokonała pani Diana Rokicka – kierownik 
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzę-
du Miasta.

Klasyfikacja końcowa Halowego Turnieju 
Piłki Nożnej:
1 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 2
2 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 5
3 miejsce – Szkoła Podstawowa w Kału-
szynie
4 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 6
5 miejsce – Szkoła Podstawowa nr 1

Wyróżnieni zostali:
Najlepszy piłkarz Turnieju – Paweł Osica 
Szkoła Podstawowa nr 5

Najlepszy bramkarz Turnieju – Jakub So-
bolewski Szkoła Podstawowa nr 2

Najlepszy zawodnik Turnieju – Jakub Pał-
dyna Szkoła Podstawowa nr 1

Najlepszy zawodnik Turnieju – Miłosz Gór-
ski Szkoła Podstawowa nr 2

Najlepszy zawodnik Turnieju – Adrian Li-
piński Szkoła Podstawowa nr 5

Najlepszy zawodnik Turnieju – Grzegorz 
Tomczak Szkoła Podstawowa nr 6

Najlepszy zawodnik Turnieju – Jakub Pał-
dyna Szkoła Podstawowa w Kałuszynie

Uczestnikom i zwycięzcom gratulujemy  
i zapraszamy na następną edycję Halowe-
go Turnieju Piłki Nożnej w Zespole Szkół 
Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim. 

Iwona Dróżdż, wicedyrektor ZSM Nr 1
fot. z arch. UM

Halowy Turniej Piłki Nożnej dla chłopców - rocznik 2002
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  „Ten co uczynił Drogę swym codziennym
 życiem nosi głowę nisko, 
lecz spogląda wysoko
jest skromny w mowie i ma dobre serce,
miarowym krokiem podąża ku doskonałości”
     
                    (Mas. Oyama)

 22 lutego na hali sportowej 
Zespołu Szkół Miejskich nr 2 odbyło 
się wspaniałe widowisko. Mińsko-Mazo-
wiecki Klub Karate Kyokushinkai już po 
raz szósty zorganizował Turniej Karate. 
Klub Karate Kyokushinkai, pod kierow-
nictwem sensei Macieja Wójcickiego 
(1.dan) oraz sensei Tomasza Bartnickie-
go (3.dan), działa na terenie naszego 
powiatu od trzydziestu lat, jest organi-
zacją z tradycjami, przez której szeregi 
przewinęły się setki trenujących. Klub 
oprócz terenu naszego miasta, od kil-
ku lat działa z powodzeniem w filiach: 
m.in. w Halinowie (gdzie treningi pro-
wadzi sensei Jarosław Fruba 2. dan), 
w Kołbieli, Człekówce, Grzebowilku, 
Okuniewie, Strachówce, Ładzyniu  
i w Rudzienku.

 Doroczny turniej można nazwać 
ukoronowaniem rocznej pracy klubu. 
Ta wspaniała impreza przyciąga małych 
sportowców, ich rodziców i wielu zacie-
kawionych kibiców. W zawodach wzięło 
udział ponad stu karateka. 
 Organizatorzy zapewnili widzom 
prawdziwie sportowe emocje. Impre-
za rozpoczęła się o godz. 10.00 walka-
mi eliminacyjnymi oraz konkurencjami 
kata. Młodzi adepci sztuki karate walczyli  
z ogromnym poświęceniem i zaangażowa-
niem. 
 Około godz. 12.00, po walkach 
eliminacyjnych, gdy już było wszystko 
jasne, kto przeszedł do półfinału, nastą-

piło oficjalne otwarcie zawodów, którego 
w imieniu Burmistrza Miasta p. Marcina 
Jakubowskiego, dokonała Kierownik Wy-
działu Promocji, Kultury i Sportu p. Diana 
Rokicka.
 Prezes Mińsko-Mazowieckiego 
Klubu Karate Kyokushinkai sensei Maciej 
Wójcicki przywitał wszystkich zgroma-
dzonych, gości, zawodników i publicz-
ność. Wdzięczni za wieloletnią współ-
pracę i pomoc, członkowie zarządu klubu 
wręczyli panu Tomaszowi Paudynie spe-
cjalną pamiątkową statuetkę. Specjalne 
podziękowania Zarząd MKKK skierował 
także do Burmistrza Miasta pana Marcina 
Jakubowskiego, który wsparł turniej i ob-
jął nasze zawody swoim patronatem.
 Gdy turniej uznano za otwarty, 
organizatorzy zaprosili wszystkich, do 
obejrzenia pokazu, jaki przygotował sen-
sei Jarosław Fruba. Publiczność była za-
ciekawiona i oczarowana umiejętnościa-
mi karateków. 
 Bardzo miłym i podniosłym wy-
darzeniem jest wręczenie pomarańczo-

wych pasów za pierwszy zdany egzamin. 
Emocje jednak sięgnęły szczytu, gdy nad-
szedł czas na walki półfinałowe i finało-
we. Publiczność gorącym dopingiem za-
grzewała do walki swoich faworytów. To 
co najpiękniejsze po walkach karate – to 
fakt, że zarówno wygrany, jak i przegrany 
zawsze pięknie dziękują sobie za stoczo-
ny pojedynek.
 Pełna tabela zwycięzców i pięk-
ne zdjęcia do obejrzenia na stronie www.
mkkk.pl. Wszyscy uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy, finaliści zaś meda-
le, puchary oraz upominki od sponsorów.
 Turnieje organizowane przez 
Mińsko–Mazowiecki Klub Karate Kyoku-
shinkai, wpisały się na stałe w kalendarz 
imprez naszego miasta i powiatu, dlatego 
zapraszamy za rok do kibicowania spor-
towcom.
 Zarząd Mińsko-Mazowieckiego 
Klubu Karate Kyokushinkai pragnie złożyć 
gorące podziękowania panu Tomaszowi 
Paudynie Dyrektorowi Studium Języków 
Obcych oraz jego pracownikom, pani Bar-
barze Redzie za ufundowanie pucharu dla 
Najlepszego Zawodnika turnieju, państwu 
Renacie i Mirosławowi Kamińskim,a także 
wszystkim sponsorom, dzięki którym za-
wody mogły się odbyć. 
 Sensei Maciej Wójcicki, sensei 
Tomasz Bartnicki i sensei Jarosław Fru-
ba słowa podziękowań kierują także do 
Członków i Zawodników mińskiego klu-
bu karate oraz Rodziców, którzy zaan-
gażowali się w pomoc przy organizacji 
turnieju. Przed Zarządem MKKK kolejne 
wyzwania: w marcu będą organizatorami 
Mazowieckiej Ligi Karate Kyokushin, a 18 
kwietnia zorganizują uroczyste obchody 
trzydziestolecia działalności Klubu na te-
renie naszego miasta. 

M-MKK KYOKUSHIN, fot. z arch. klubu

VI TURNIEJ KARATE KYOKUSHIN O PUCHAR 
MIŃSKO-MAZOWIECKIEGO KLUBU KARATE KYOKUSHIN 
POD PATRONATEM BURMISTRZA MIŃSKA MAZOWIECKIEGO

SPORT
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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 Bur-
mistrza 
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

MKRPA INFORMUJE

Informacja dotycząca Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki 

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że przystąpiono do  przygotowania Planu Gospodar-
ki Niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki.  Celem opracowania planu jest wskazanie potencjalnych  
kierunków dla działań rozwojowych w zakresie ograniczenia niskiej emisji dla obszaru Miasta Mińsk Mazowiecki, a tym 
samym poprawy jakości powietrza.
 Ponadto informuję, że w najbliższych dniach otrzymacie Państwo specjalnie opracowane i przygo-
towane do wypełnienia ankiety. Dane uzyskane z ankiet są jednym z podstawowych źródeł informacji o skali  
i stopniu zanieczyszczenia powietrza w naszym Mieście.
 Wypełnione ankiety należało będzie zwrócić do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji  
3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki w godzinach pracy urzędu.
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Stawka miesięczna za odpady komunalne
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że zgodnie z uchwałą Nr XLIV/433/14 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 22 wrze-
śnia 2014 r. Dz. Urz. Woj. Mazow., od 1 stycznia 2015 r. stawka miesięcznej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 
dla właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, jeżeli odpady te są zbierane i odbierane w sposób selektywny, 
wynosi 7 zł od jednego mieszkańca.  

Jednocześnie przypomina się, o obowiązku regulowania ww. opłaty – bez wezwania – raz na kwartał, w każdym roku kalendarzowym 
w terminie do:
15 marca za I kwartał,
15 czerwca za II kwartał,
15 września za III kwartał,
15 grudnia za IV kwartał.
Wpłat z tytułu przedmiotowej opłaty należy dokonywać na indywidualny numer rachunku bankowego, wskazany we wcześniej 
otrzymanym zawiadomieniu lub w kasie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.   

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

INFORMACJA
Wydziału Spraw Obywatelskich na dzień 31 grudnia 2014 roku

miasto Mińsk Mazowiecki

Stan mieszkańców
Mieszkańcy zameldowani na pobyt stały                                38 828
w tym:      mężczyźni                                                           18 270
                  kobiety                                                              20 558
Mieszkańcy zameldowani na pobyt czasowy                            1 204

Rejestracja w 2014 roku:
Mieszkańcy zameldowani spoza miasta                                      728
Mieszkańcy wymeldowani poza miasto                                       554
Ilość sporządzonych aktów urodzenia mieszkańców miasta         518
Ilość sporządzonych aktów małżeństwa mieszkańców miasta      366
Ilość sporządzonych aktów zgonu mieszkańców miasta               332
                                                                                                                                           Kierownik Wydziału Spraw Obywatelskich

                                                                            mgr inż. Magdalena Zagórska

Posprzątaj po swoim psie
PONIŻEJ LOKALIZACJA 20 SZT. DYSTRYBUTORÓW TOREBEK NA PSIE  NIECZYSTOŚCI 
NA TERENIE MIŃSKA MAZOWIECKIEGO (stan na dzień 31.12.2014r.)     

  1) ul. gen. Sosnkowskiego (przy budynku PEC),
  2) ul. Z. Kazikowskiego (przed parkiem przy PKS),
  3) skwer z fontanną przy rondzie gen. J. Hallera,
  4) przy skwerze gen. Z. Piaseckiego (od strony ul. Piłsudskiego),
  5) na Placu Jana Kilińskiego (od strony ul. Warszawskiej),
  6) skwer Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego ( przy ul. Bankowej),
  7) park miejski - wejście od strony ul. Warszawskiej,
  8) park miejski - wejście od strony ul. Budowlanej,
  9) ul. Parkowa – przed bramą główną do parku ,
10) ul. Armii Ludowej przy Miejskiej Szkole Artystycznej,
11) ul. S. Okrzei przy skrzyżowaniu z ul. T. Kościuszki,
12) ul. Dąbrówki  - przy rondzie,
13) Placu Lotników Polskich – od strony ul. Górki,
14) skwer przy ul. Kołowej,
15) ul. I PLM Warszawa (naprzeciwko szpitala),
16) ul. Dąbrówki przy skrzyżowaniu z ul. Braci Śniadeckich,
17) ul. Boczna (skrzyżowanie z ul. Bagnistą),
18) ul. 11 Listopada  przy parkingu przy skrzyżowaniu z ul. Warszawską,
19) ul. Wyszyńskiego przy skrzyżowaniu z ul. Kopernika,
20) ul. Łupińskiego przy budynku numer 250/78.
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O G Ł O S Z E N I E

Działając na podstawie  art. 13 ust.1, art. 25 ust.1 i ust.2, art. 28 ust.1 i ust.2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 39 ust. 1, 
art. 40 ust. 1 pkt. 1 i ust. 3, art. 41 ust. 2 , art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 2 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce 
nieruchomościami  (Dz. U. z 2014 r.  poz. 518 z późn. zm) § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1 i ust. 7, § 13 oraz § 14 ust. 3 rozporządzenia Rady  
Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  
(Dz. U.   Nr 207, poz. 2108 z późn. zm.) - o g ł a s z a m:
d r u g i p r z e t a r g  u s t n y  n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż działki gruntu nr 1911/1 o pow. 1527 m2 zabudowanej przeznaczonymi do rozbiórki: drewnianym budynkiem mieszkalnym  
i murowanymi budynkami  gospodarczymi, położonej w Mińsku Mazowieckim  przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, stanowiącej wła-
sność Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie  z księgą wieczystą SI1M/ 00015100/4.

Oferowana do sprzedaży działka gruntu  nie jest obciążona żadnymi długami ani nie stanowi przedmiotu innych zobowiązań.
Pierwszy przetarg odbył się w dniu 27 października 2014 r. i zakończył się wynikiem negatywnym.

Warunki  drugiego przetargu:
- cena  wywoławcza:
-1.600.000  zł (słownie: jeden milion sześćset tysięcy złotych),
- wadium:
-160.000  zł (słownie: sto sześćdziesiąt tysięcy złotych),
- postąpienie:
- o wysokości postąpienia decydują uczestnicy drugiego przetargu, przy czym nie może być ono niższe niż 16.000 zł (1%  ceny wywoław-
czej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).  
Przeznaczenie terenu:
• teren mieszkalnictwa wielorodzinnego i  intensywnego mieszkalnictwa jednorodzinnego z  dopuszczeniem  usług  nieuciążliwych  towa-
rzyszących  zabudowie  mieszkaniowej na nie więcej niż 40% terenu.
Sposób zagospodarowania:
• wysokość zabudowy – maksymalnie 5 kondygnacji i nie więcej niż 17 m od poziomu  terenu do najwyższego punktu budynku, piąta 
kondygnacja bądź w wysokim dachu,  bądź wyraźnie wycofana od lica elewacji; nowe budynki nie niższe niż 10 m od poziomu terenu do 
najwyższego punktu budynku,
• maksymalna wysokość poziomu parteru (dla zabudowy zlokalizowanej wzdłuż ulic) – 0,50 m  od poziomu terenu,
• ukształtowanie dachów – nawiązujące  do dachów zabudowy sąsiedniej, z preferencją dachów wysokich tzn. o spadku połaci w stosunku 
do poziomu powyżej  30o,
• powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 50%  powierzchni terenu,
• linia zabudowy – wzdłuż ulicy nieprzekraczalna w odległości 5,0 m od linii rozgraniczającej tej drogi,
• obsługa komunikacyjna – z istniejącego publicznego układu komunikacyjnego.

Uzbrojenie przyległej ulicy publicznej w urządzenia infrastruktury technicznej:
nieruchomość usytuowana jest w strefie pełnego wyposażenia w sieci uzbrojenia  komunalnego, przy utwardzonej drodze publicznej.

I n n e    w a r u n k i:
- warunkiem przystąpienia do drugiego przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 14 
kwietnia  2015 roku na konto Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki Nr 33 9226 0005 0024 4185 2000 0050  urządzone w Banku Spółdzielczym  
w Mińsku Mazowieckim ; dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu.

Drugi przetarg  odbędzie  się w dniu  21 kwietnia  2015 roku  o godz.10.00 w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 
(sala nr  6).

 Informuje się, że osoba, która wygra drugi przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nieruchomości miejskiej:
- nabywa jej własność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami, ponosząc 
przy tym koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i ustanowieniem odrębnej własności nieruchomości, a wpłacone przez tę osobę 
wadium zalicza się na poczet ceny nabycia tej nieruchomości, zobowiązana będzie do zapłaty Sprzedającemu ceny sprzedaży ustalonej  
w drugimprzetargu wraz z należnym podatkiem VAT, nie później niż w przeddzień daty ustalonej na zawarcie notarialnej umowy sprzedaży.

 Według art.41 ust.2 cytowanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchylenie się od zawarcia umowy notarialnej 
powoduje przepadek wpłaconego wadium.
 Wadia wpłacone przez osoby przystępujące do drugiego przetargu, które nie wygrają go, zostaną im niezwłocznie zwrócone (także  
w przypadku: odwołania lub unieważnienia tego przetargu oraz zakończenia go wynikiem negatywnym).
 Zastrzega się możliwość odwołania drugiego przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana 
zostanie w sposób i w formie, jakie zastosowano do ogłoszenia o drugim przetargu.
 Szczegółowe informacje o warunkach drugiego przetargu udzielane będą zainteresowanym codziennie  w  godzinach urzędowania  
w  Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki   ul. Konstytucji 3 Maja 1 w pokoju nr 207, tel. 25 759 53 25 lub 25 759 53 23, do 14 kwietnia  
2015 r.  włącznie.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski 

I N F O R M A C J A
 Zawiadamiam, że w dniu 5 lutego 2015 r. ustaliłem, a w dniu 9 lutego 2015 r. podałem do publicznej wiadomości 
wykaz obejmujący stanowiska garażowe Nr Nr 1, 2, 9, 11, 14, 18, 19, 20, 22 i 23 ( część działki Nr 1381 i Nr 4622/11 przy  
ul. Granicznej), przeznaczone do oddania w dzierżawę.
 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na 
okres od dnia 9 lutego 2015 r. do 2 marca 2015 r.

Burmistrz Miasta
Mińsk Mazowiecki
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I N F O R M A C J A
 W terminie od 16 do 31 marca 2015 r. przeprowadzony zostanie nabór 
dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów przedszkolnych przy szkołach podsta-
wowych. Wszelkie informacje na ten temat uzyskacie Państwo na stronie interne-
towej Miasta Mińsk Mazowiecki www.minsk-maz.pl w zakładce Oświata. Znajdzie-
cie tam Państwo wykaz wszystkich placówek przedszkolnych funkcjonujących na 
terenie miasta oraz zasady i przebieg rekrutacji oraz kryteria naboru. 

 Rekrutacja odbywa się za pomocą systemu elektronicznego. Dzieci już 
uczęszczające do przedszkoli – w roku szkolnym 2015/2016 będą przyjmowane  
w procesie rekrutacji na podstawie składanych przez rodziców deklaracji konty-
nuacji edukacji przedszkolnej. 

Kryteria naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki (kryteria 
tzw. ustawowe)
– I etap postępowania rekrutacyjnego
1) wielodzietność rodziny kandydata;
2) niepełnosprawność kandydata;
3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata;
4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata;
5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata;
6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie;
7) objęcie kandydata pieczą zastępczą.

 Kryteria te mają jednakową wartość. Dokumenty niezbędne do potwier-
dzania kryteriów będą określone we wniosku o przyjęcie dziecka.
Kryteria naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów przedszkolnych 
w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki 
(uchwalone przez Radę Miasta Mińsk Mazowiecki uchwałą Nr III.28.2015 
z dnia 16 lutego 2015 r.)

– II etap postępowania rekrutacyjnego
1) Zadeklarowanie uczęszczania dziecka zobowiązanego do odbycia rocznego 
obowiązku wychowania przedszkolnego lub dziecka, które ma odroczony obowią-
zek szkolny, lub ma prawo do korzystania z wychowania przedszkolnego a Miasto 
ma obowiązek mu to zapewnić i ubiega się o przyjęcie do przedszkola lub oddziału 
przedszkolnego w szkole podstawowej położonej w odległości do 3 km od miejsca 
faktycznego zamieszkania dziecka
2) Uczęszczanie rodzeństwa kandydata do tego przedszkola (dotyczy roku szkol-
nego, na który prowadzony jest nabór);
3) Pozostawanie rodziców kandydata w zatrudnieniu lub prowadzenie przez nich 
działalności gospodarczej, lub pobieranie nauki w systemie dziennym;
4) Wychowywanie dziecka w rodzinie posiadającej dwoje dzieci;
5) Zadeklarowanie przez rodziców kandydata korzystania przez niego z 3 godzin 
pobytu w przedszkolu ponad podstawę programową;
6) Wskazanie przez oboje rodziców  w zeznaniu podatkowym Miasta Mińsk Mazo-
wiecki jako miejsca zamieszkania.

Kryteria te mają liczbę punktów określoną w uchwale Rady Miasta. Dokumenty 
niezbędne do potwierdzania kryteriów będą określone we wniosku o przyjęcie 
dziecka.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

 

Informacja o dyżurach 
Przedszkoli Miejskich 

w okresie wakacji 2015

1 - 10 lipca 2015r.
– Przedszkole Miejskie Nr 2 
  ul. Rodziny Nalazków 3
– Przedszkole  Miejskie Nr 5 
  ul. Konstytucji 3 Maja 11

Do PM Nr 2 w pierwszej kolejności 
przyjmowane będą dzieci uczęsz-
czające do PM Nr 2, 4 i 6, 
a do PM Nr 5 – uczęszczające do PM 
Nr: 1, 3, 5.

13 - 31 lipca 2015r.
– Przedszkole Miejskie 
  Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 10
– Przedszkole Miejskie Nr 6 
  ul. Warszawska 250/81

Do PM Nr 3 w pierwszej kolejności 
przyjmowane będą dzieci uczęsz-
czające do PM Nr 1, 3 i 5, 
a do PM Nr 6 – uczęszczające do PM 
Nr: 2, 4 i 6.

3 - 14 sierpnia 2015r.
– Przedszkole Miejskie Nr 1 
  ul. Kościuszki 22
– Przedszkole Miejskie Nr 4 
  ul. Tuwima 2

Do PM Nr 1 w pierwszej kolejności 
przyjmowane będą dzieci uczęsz-
czające do PM Nr: 1, 3 i 5, 
a do PM Nr 4 – uczęszczające do PM 
Nr 2, 4 i 6.

Zainteresowani rodzice dzieci 
uczęszczających w roku szkolnym 
2014/2015 do Przedszkoli Miejskich 
wszelkie formalności dotyczące za-
pisu dziecka załatwiają bezpośred-
nio w dyżurującej placówce.

Zapraszam do skorzystania z ofe-
rowanych przez przedszkola usług 
opiekuńczo – wychowawczych  
w okresie wakacyjnym.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

Nabór dzieci do przedszkoli miejskich i oddziałów 
przedszkolnych przy szkołach podstawowych
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RADA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI VII KADENCJI: Mariusz Dzienio, Michał Góras, Maciej Cichocki, Monika Skrzyńska, Izabela Stolarczyk, 
Łukasz Lipiński, Zofia Markowska, Dariusz Kulma, Robert Ślusarczyk, Marian Makowski, Dariusz Gąsior, Kazimierz Markowski, Teresa  
Szymkiewicz, Robert Gałązka, Barbara Reda, Piotr Wojdyga, Jerzy Gryz, Kamil Bodziony, Waldemar Mirecki, Krystyna Milewska-Stasinowska, 
Tomasz Płochocki ( kolejność jak na zdjęciu )

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, www.minsk-maz.pl/72,mim-gazeta-samorzadowa.html. 
Skład: Piotr Wojciechowski, fot. na okładce qmphotostudio, archiwum Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.
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.

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.

Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że korespondencję do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki można kierować na adres e-mail:
radamiasta@umminskmaz.pl lub Rada Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki,  pok. nr 115.  
W sprawach dotyczących Rady Miasta można kontaktować  się również pod nr. tel.: (25) 758 33 35, 759 53 39.
Przewodniczący Rady Miasta oraz Wiceprzewodniczący pełnią dyżury w każdy poniedziałek w godz. 13.00-14.00. 
Radni Miejscy pełnią dyżury, w każdą środę w godz. 15.00-17.00, tel. (25) 759 53 72  

Uchwały podjęte na III sesji Rady Miasta w dniu 16 lutego 2015r.
1.  Uchwała Nr III.23.2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015
2. Uchwała Nr III.24.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki  
     na lata 2015-2026
3.  Uchwała Nr III.25.2015 w sprawie utworzenia Zarządu Gospodarki Komunalnej w Mińsku Mazowieckim
4.  Uchwała Nr III.26.2015 w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Mińsk Mazowiecki
5. Uchwała Nr III.27.2015 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania  
     przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki
6.  Uchwała Nr III.28.2015 w sprawie określenia kryteriów naboru do publicznych przedszkoli oraz do oddziałów  
    przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki, na drugim etapie  
     postępowania rekrutacyjnego oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów 
7.  Uchwała Nr III.29.2015 w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania  
     bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2015 rok
8.  Uchwała Nr III.30.2015 w sprawie powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia do stanowienia o wysokości cen  
     i opłat na cmentarzu komunalnym w Mińsku Mazowieckim 
9. Uchwała Nr III.31.2015 w sprawie przystąpienia do realizacji projektu powszechnej nauki pływania  
     „Umiem pływać” 
10. Uchwała Nr III.32.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Programu „Rodzinny Mińsk” 
11. Uchwała Nr III.33.2015 w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2015 rok 
12. Uchwała Nr III.34.2015 w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na 2015 rok  
13. Uchwała  Nr III.35.2015 w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Mińsk Mazowiecki na 2015 rok 

Z PRACY RADY MIASTA
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