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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.

		 W sobotę, 23 stycznia, ( 14 dni od publikacji) weszła 
w życie zmiana ustawy o systemie oświaty, zgodnie z którą 
„obowiązek szkolny dziecka rozpoczyna się z początkiem roku 
szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy  
7 lat (…)” Tym samym trwająca ponad 6 lat reforma ob-
niżająca wiek rozpoczęcia obowiązku szkolnego została  
w ciągu dwóch tygodni odwrócona. Samorządy stanęły przed 
tym faktem w trakcie roku budżetowego, nie otrzymując 
od rządu adekwatnego wsparcia finansowego. W Mińsku Ma-
zowieckim stanęliśmy przed dylematem – jak zorganizować 
opiekę przedszkolną dla 300 sześciolatków, które od 1 wrze-
śnia 2016 miałyby rozpocząć naukę w I klasach?    
Mogliśmy ogłosić konkursy dla przedszkoli niepublicznych  

i tam przenieść nasze sześciolatki lub zorganizować grupy przedszkolne w szkołach pod-
stawowych. Oczywiście, najprościej byłoby zrzucić z siebie problem i przenieść dzieci 
do przedszkoli prywatnych, w ogromnej większości w okolice Klonowej (jedynie tam 
prywatne przedszkola dysponują dużą liczbą wolnych miejsc). Postanowiliśmy podjąć 
wyzwanie i zorganizować dla sześciolatków opiekę przedszkolną w szkołach podstawo-
wych. Z założenia będą to wyznaczone szkoły dla poszczególnych przedszkoli, jednak 
w praktyce będą to zapewne docelowe szkoły, w których po roku dzieci trafią do klas 
pierwszych. Decyzję o tym, do której szkolnej zerówki posłać dziecko, podejmą rodzice, 
a my, w miarę możliwości, zrobimy wszystko, żeby sprostać oczekiwaniom. 
 W szkolnych zerówkach dzieci oprócz podstawowej opieki będą miały zapewnio-
ne dodatkowe zajęcia z muzyki, plastyki i oczywiście angielskiego. Oferta będzie zapewne 
bogatsza niż w dotychczasowym przedszkolu. Ponadto zapewnimy opiekę logopedy, pie-
lęgniarki szkolnej czy w razie potrzeby psychologa. Grupy 10-godzinne otrzymają przed-
szkolne wyżywienie. Gdyby 6-latki zgodnie z planem poszły do I klasy, samorząd otrzymałby  
z subwencji oświatowej za 4 miesiące obecnego roku ok. 900 000 zł. W zamian otrzy-
mamy od rządu „zwiększoną” dotację przedszkolną w sumie ok. 130 000 zł. Tak więc 
musimy spodziewać się spadku dochodów budżetowych w tym roku o ponad 750 000 zł  
(4 m-ce 2016 r.). W skali całego roku ten ubytek wynieść może nawet ponad 2 500 000 zł.
 Zmiana w ustawie wymagała od samorządu decyzji o modyfikacjach organiza-
cyjnych w mińskich placówkach oświatowych. Ich brak skutkowałby nieprzyjęciem dzieci  
3 i 4-letnich. 
 Szanowni Państwo. Zmiany często budzą niepokój, a w szczególności gdy dotyczą 
naszych dzieci. Prosimy Państwa o cierpliwość i dialog, ponieważ dla nas to również nieła-
twe zadanie. Jednocześnie zapewniamy, że mińskie szkoły podstawowe są przygotowane  
i otwarte na dzieci 6-letnie jako uczniów I klas. Jeśli taka będzie Państwa wola, bez-
piecznie rozpoczną tam naukę. Zachęcamy do zapoznania się z ofertą naszych szkół oraz 
do rozmów z wychowawcami w przedszkolach. Pomogą Państwu podjąć decyzję najwła-
ściwszą dla przyszłości edukacyjnej Waszego dziecka. 

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

Pisemne zgłoszenia adresowane do Przewodniczącego Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
należy składać w Biurze Obsługi Interesanta Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konsty-
tucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki na odpowiednim formularzu. 

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

Z wnioskiem o nadanie tytułów mogą występować m.in.:
1) instytucje i przedsiębiorcy działający na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, 
2) organizacje pozarządowe,
3) co najmniej 25 pełnoletnich mieszkańców Mińska Mazowieckiego reprezentowanych 
przez inicjatora wniosku.
Wniosek powinien zawierać następujące dane:
1) dane wnioskodawcy,
2) dane o kandydacie: imię/imiona, nazwisko, data i miejsce urodzenia, adres zamieszka-
nia, a w przypadku osoby prawnej: dane rejestrowe, przedmiot działalności,
3) życiorys kandydata (nie dotyczy osoby prawnej),
4) uzasadnienie wniosku. 
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Na dworze mróz i śnieg, a w gimna-
zjum przy Budowlanej – palmy, tan-
cerki hula, gorąca samba i kwiatowe 
girlandy. Tak radośnie świętowano 18 
stycznia otwarcie hali sportowej przy 
Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana 
Pawła II w Mińsku Mazowieckim.

Gimnazjum kierowane przez dyrekto-
ra Grzegorza Wyszogrodzkiego jest 
ostatnią miejską placówką, przy której 
powstała nowoczesna baza sportowa. 
Warto było czekać kilkanaście lat – od 
pierwszego wniosku i projektu po re-
alizację tej inwestycji za ponad 7,3 mln 
zł. Jak mogli przekonać się goście uro-
czystości otwarcia hali – obiekt istotnie 
spełnia wszelkie nowoczesne normy  
i oczekiwania. Pełnowymiarowe boiska do 
siatkówki, koszykówki, tenisa ziemnego  
i piłki ręcznej; możliwość jednoczesnego 
korzystania z boisk treningowych przez 
trzy grupy (dzięki kotarom dzielącym 
salę), a do tego profesjonalnie wyposa-
żona siłownia i sala fitness. Dodatkowym 
walorem hali jest też scena teatralna, do-
skonała akustyka i dostosowanie obiektu 
także dla osób niepełnosprawnych.

Uroczystość otwarcia sali rozpoczęła 
się od symbolicznego przecięcia wstęgi, 
którego dokonali: Elżbieta Lanc (Członek 
Zarządu Województwa Mazowieckiego), 
Marcin Jakubowski (burmistrz miasta), 
Andrzej Cudny (prezes firmy „Remex”), 
Agnieszka Duszczyk (przewodnicząca 
Rady Rodziców), Grzegorz Wyszogrodzki 
(dyrektor gimnazjum) oraz Klaudia Pietra-
szek (przewodnicząca samorządu szkol-
nego).

Goście witani już na korytarzu przez 
tancerki, w wakacyjno-hawajskim wy-
stroju wnętrz rozpoczęli spotkanie od 
obejrzenia pokazu tańca samby. Radość  
i gorące rytmy towarzyszyły wszystkim 
przez całą uroczystość. Gratulacje dy-
rektorowi Wyszogrodzkiemu, nauczycie-
lom, uczniom i całej społeczności lokalnej 
składali: Czesław Mroczek (Poseł na Sejm 
RP), Kamil Wichrowski (asystent Teresy 
Wargockiej, wiceminister edukacji naro-
dowej), Elżbieta Lanc (Członek Zarządu 
Województwa Mazowieckiego), Dorota 
Sokołowska (Mazowiecki Kurator Oświa-
ty), Mariusz Kozera (z-ca Dyrektora Mazo-
wieckiego Zarządu Dróg Wojewódzkich), 
Antoni Tarczyński (Starosta Miński), Mar-
cin Jakubowski (burmistrz miasta), Marian 
Makowski (przewodniczący rady miasta), 

Robert Gałązka (przewodniczący komisji 
oświaty), Dariusz Kulma (wiceprzewod-
niczący rady miasta), dyrektorzy szkół  
i instytucji prowadzonych przez miasto, 
Stanisław Mejszutowicz (przewodniczący 
mińskiego oddziału ZNP) i wielu innych 
gości. Odczytany został także list, który 
skierował do społeczności szkoły Mini-
ster Sportu i Turystyki, Witold Bańka. Na 
widowni nie zabrakło także Mirosława 
Krusiewicza (Dyrektora Departamentu 
Edukacji Publicznej i Sportu w Urzę-
dzie Marszałkowskim), z-cy burmistrza 
Krzysztofa Michalika, burmistrza seniora 
Zbigniewa Grzesiaka, radnych, pracow-
ników urzędu, dyrektorów szkół, instytu-
cji, księży, przedstawicieli służb mundu-
rowych, sponsorów, rodziców, uczniów  
i nauczycieli. Szczególnie ciepło wyra-
żano się o wykonawcach obiektu, czyli 
firmie „Remex” oraz wszystkich, którzy 
czuwali nad właściwym wykonaniem in-
westycji. Żeby na sali nie zdarzały się 
kontuzje, obiekt poświęciło czterech 
księży – proboszcz parafii NNMP ks. Je-
rzy Mackiewicz, dyrektor Szkół Salezjań-
skich ks. Ryszard Woźniak, proboszcz 
mińskiej parafii mariawickiej kapłan Jan 
Opala oraz ks. Marcin Wojtczak.

Podczas uroczystości przyznano tytuł 
„Przyjaciela Szkoły” Marcinowi Jaku-
bowskiemu (burmistrzowi miasta), Ra-
dzie Miasta VI kadencji, która zatwier-
dziła budowę sali oraz radnym stale  
i systematycznie współpracującym ze 
szkołą: Wandzie Izabelli Rombel, Walde-
marowi Mireckiemu i Dariuszowi Kulmie. 
Burmistrz wręczył statuetki najlepszym 
szkolnym sportowcom. Otrzymali je ci 
uczniowie, którzy w ubiegłym sezonie 

Otwarcie nowej hali sportowej 
przy Gimnazjum Miejskim nr 2
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sportowym osiągali sukcesy na pozio-
mie powiatu i regionu: Paulina Czekała, 
Kamila Karwowska, Adrianna Bielak, Ju-
lia Rodzoch, Klaudia Pietraszek, Izabela 
Szymanowska, Agnieszka Grabarczyk, 
Patrycja Milewska, Anna Krawczak, Ju-
lia Karwowska, Maja Sysiak, Katarzyna 
Dąbrowska, Maria Piątkowska, Hubert 
Kusak, Maciej Karłowicz, Mateusz Bemb-
nowicz, Daniel Dąbrowski, Bartosz Maj.

Po oficjalnej części goście przybrani  
w kwiatowe girlandy obejrzeli scenki ka-
baretowe z budowy i z plaży, posłuchali 
piosenek w wykonaniu grupy wokalno-
instrumentalnej oraz podziwiali występy 
taneczne w układzie z szarfami i w ukła-
dzie jazzowym. Przepytano również gości 
z wiedzy o sporcie. W quizie można było 
wygrać owocowe nagrody, a na koniec 
goście powtarzali układ taneczny przygo-
towany przez grupę fitness.

– Tyle sukcesów szkolnych, sportowych, 
artystycznych i „wszelkich”, ile było rado-
ści, zabawy i wzruszeń dzisiaj – wpisała 
do kroniki Elżbieta Sieradzińska, dyrektor 
Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Po wycieczce po wnętrzach nowej hali 
sportowej i hawajskim poczęstunku go-
ście wychodzili wyraźnie zadowoleni. 
Spotkanie utrzymane w wakacyjnym kli-
macie sprzyjało radosnemu świętowaniu 
ważnego wydarzenia w historii szkoły 
przy Budowlanej.

Teraz zostało tylko rozwijać talenty, a to 
gimnazjum papieskie umie robić świetnie.
 

Iza	Saganowska
fot.	z	arch.	UM	MM
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Umowa o współpracy z UKSW 20 stycznia 2016 r. na Uniwersyte-
cie Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Warszawie  nastąpiło uroczyste pod-
pisanie Umowy Ramowej o Współpra-
cy przy realizacji wieloletniego projektu 
wydawniczego z okazji zbliżającego się 
600-lecia nadania praw miejskich miastu 
Mińsk Mazowiecki.

Umowę pomiędzy Uniwersytetem Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie 
a Miastem Mińsk Mazowiecki podpisa-
li: Jego Magnificencja Rektor ks. prof. 
dr hab. Stanisław Dziekoński i Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jaku-
bowski.

W uroczystości uczestniczyli także pra-
cownicy uniwersytetu z ks. prof. dr. 
hab. Waldemarem Graczykiem na czele,  
Dyrektorem Instytutu Nauk Historycz-
nych, pod którego kierownictwem będą 
trwały prace nad opisaniem dziejów na-
szego miasta. 	(red.,	fot.	z	arch.	UM)

Zmarł dr Zbigniew Szubiński
29 grudnia w wieku 85 lat odszedł „na 
wieczną wartę” dr Zbigniew Szubiński - 
żołnierz Szarych Szeregów Zawiszaków, 
ps. Żbik, uczestnik Powstania Warszaw-
skiego. Za liczne zasługi uhonorowany 
tytułem „Zasłużony dla Miasta Mińsk Ma-
zowiecki”.

Zbigniew Szubiński - absolwent Akademii 
Medycznej we Wrocławiu (1957), doktor 
nauk medycznych (1969). W latach 1959-
1967 pracownik AM w Szczecinie, 1967-
1973 Szpitala Powiatowego w Sierpcu, 
1973-1980 Szpitala Powiatowego w Miń-
sku Mazowieckim, 1980-2000 PKP Obwód 
Lecznictwa Kolejowego nr 2 w Warszawie. 
Od 1980 w „Solidarności”, w 1981 członek 
Zarządu i Prezydium oraz rzecznik praso-

Z ŻYCIA MIASTA

We wtorek, 26 stycznia, z inicjatywy 
burmistrza Marcina Jakubowskiego od-
było się spotkanie informacyjne dla se-
niorów z Mińska Mazowieckiego. 

W toku konsultacji, których partnerem jest 
Fundacja „Zaczyn” realizowany jest plan 
powołania w naszym mieście Rady Se-
niorów. Z wnioskiem o powołanie takiego 
ciała zgłosiło się w ubiegłym roku Stowa-
rzyszenie Radość Trzeciego Wieku. Poza 
przedstawicielami organizacji ze statutową 
działalnością na rzecz seniorów we wtor-
kowym spotkaniu uczestniczyły też osoby 
niezrzeszone, a zainteresowane tym te-
matem. Sprawna i merytoryczna dyskusja 
zaowocowała projektem statutu przyszłej 
Rady. Omówiono też tryb zgłaszania się 
kandydatów oraz wyboru Radnych Se-
niorów. O kolejnych krokach na drodze 
do utworzenia Rady Seniorów w Mińsku 
Mazowieckim informować będziemy na 
bieżąco.

A.	Cichoń,	fot.	z	arch.	UM

W drodze do Rady Seniorów

wy MKZ w Mińsku Maz. 13 XII 1981 – 1987 
działacz podziemnego MKZ w Mińsku Maz. 
W IV 1982 aresztowany, osadzony w AŚ 
Warszawa-Mokotów, zwolniony w VII 1982 
ze względu na zły stan zdrowia. Sprawę 
umorzono w VII 1983 na mocy amnestii.

Od 1989 członek KZ w PKP-OLK nr 2  
w Warszawie, 1992-2002 wiceprzewod-
niczący. Od 2000 na emeryturze, był pra-
cownikiem Niepublicznego Samodzielnego 
Zespołu Opieki Zdrowotnej Melisa w Miń-
sku Maz. W 2009 r. Prezydent Lech Ka-
czyński odznaczył Zbigniewa Szubińskiego 
za działalność opozycyjną Krzyżem Kawa-
lerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Oprac.	na	podst.:	www.encyklopedia-solidarnosci
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Z ŻYCIA MIASTA

Z udziałem publiczności w niedzielę, 17 
stycznia, w Miejskim Domu Kultury od-
była się Bitwa Miast i Gmin, czyli I Po-
wiatowy Test Wiedzy Historycznej, który 
na żywo transmitowany był online przez 
organizatora – Lokalnie.TV. 

W Teście udział wzięły 4 drużyny, w któ-
rych skład wchodzili: kapitan (wójt, bur-
mistrz) oraz 2 zawodników. Do rywalizacji 
stanęły tego dnia 4 drużyny: miasta Mińsk 
Mazowiecki, miasta Sulejówek, gminy 
Dębe Wielkie oraz gminy  Halinów. Bur-
mistrza Marcina Jakubowskiego wspie-
rali swoją wiedzą radny Mariusz Dzienio 
oraz nauczyciel z mińskiej SP2 Konrad 
Abramowski. Test polegał na sprawdze-
niu wiedzy z zakresu historii Polski XX  
i XXI wieku. Całość podzielono na 5 rund 
oraz finał. W każdej rundzie znalazło się 
tez pytanie z historii lokalnej. Ostatecznie, 
po zaciętym boju i kilku uwagach zgłasza-
nych do jury, Bitwę Miast i Gmin wygrał 
Halinów, czego serdecznie gratulujemy. 
Zwycięska drużyna otrzymała nagrodę 

pieniężną z przeznaczeniem na dowolny 
cel charytatywny związany z reprezento-
waną przez nią miejscowością. Mińska 
drużyna zajęła III miejsce, zdobywając 43 

punkty na 50 zadanych pytań. Zabawa 
była przednia, a kibicom dziękujemy za 
gorący doping.

(red.,	fot.	z	arch.	lokalnie.tv)

Historyczna Bitwa Miast i Gmin

26 stycznia w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej odbyło się spotkanie, na które 
mieszkańców zaprosił burmistrz Marcin 
Jakubowski. Przy pełnej sali (ok. 150 
osób) blisko 2,5 godziny rozmawiano 
na tematy różne, ale tym, który zdomi-
nował spotkanie, był temat 6-latków  
i kontynuacji przez nich nauki w od-
działach zorganizowanych na terenach 
szkół podstawowych. Rodzice odnosili 
się w swoich pytaniach do listu, który 
burmistrz do nich skierował oraz postu-
lowali za modyfikacją zapowiedzianych 
planów. 

Czas znalazł się również na inne sprawy, 
którymi zainteresowani są mieszkańcy. 
Burmistrz przedstawił założenia budże-

tu na 2016 rok, wskazując procentowy 
podział zaplanowanych wydatków w po-
szczególnych działach. Poinformował też, 
że na wyposażenie sali multifunkcyjnej  
w MSA trzeba ogłosić ponowny przetarg 
z uwagi na błędy w dotychczas złożonych 
ofertach, a takich miasto nie chciało do-
puścić do realizacji. Burmistrz potwierdził 
zamiar budowania nowego Przedszkola 
Miejskiego nr 5 „Tęczowa Dolina” w ra-
mach pożyczki z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska (program Lemur), 
która będzie umorzona w 40%, jeśli speł-
nimy standardy energooszczędności.

Mieszkańcy usłyszeli również o przygo-
towywanym do konsultacji społecznych 
projekcie komunikacji miejskiej (3 linie, 6 

kierunków), o strefie płatnego parkowania 
i innowacyjnych z myślą o mińszczanach 
zmianach w planie zagospodarowania 
przestrzennego. Pytania zadawane z sali 
dotyczyły m.in. barier architektonicznych 
dla niepełnosprawnych, nowych ulic czy 
odbioru śmieci z osiedli. Frekwencja i róż-
norodność tematów pokazały, że takie 
spotkania są potrzebne i wiele mieszkań-
com wyjaśniają, więcej niż słowo pisane. 
Dziękujemy wszystkim za przybycie.

Jednocześnie przypominamy, że bur-
mistrz przyjmuje mieszkańców Urzędzie 
Miasta w każdą środę od godz.12 do 17. 
Zapis video całego spotkania dostępny 
jest na www.minsk-maz.pl.

(red.,	fot.	z	arch.	UM)

Spotkanie z Burmistrzem
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W środę, 6 stycznia, po raz drugi ulicami  
Mińska Mazowieckiego przeszedł barw-
ny  Orszak Trzech Króli. Mimo mrozu 
mińszczanie licznie zgromadzili się na 
Placu Starego Rynku, aby wziąć udział 
w przemarszu.

Świętowanie rozpoczęto wspólnym ko-
lędowaniem poprowadzonym przez 
młodzież z Gimnazjum Miejskiego nr 2 
im. Jana Pawła II. Około godziny 13.40 
orszak wyruszył i przeszedł ulicami mia-
sta do szopki znajdującej się w Szkołach 
Salezjańskich, aby oddać pokłon nowo-
narodzonemu Chrystusowi. Przemarsz 
poprzedziła msza południowa w koście-
le Narodzenia Najświętszej Maryi Panny. 
Po jej zakończeniu mieszkańcy otrzymali 
kolorowe korony oraz śpiewniki. Dzieci z 
naszej szkoły wraz z opiekunami dostali 
od swoich nauczycieli peleryny w kolo-

rze czerwonym, nakrycia głowy, tarcze 
oraz miecze. Na czele barwnego orszaku 
widniała Gwiazda Betlejemska, a za nią 
szli członkowie Grupy Rekonstrukcyjnej 
Towarzystwa Pamięci 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich, ks. proboszcz oraz ministran-
ci z parafii NNMP i św. Mikołaj. Wśród 
mińszczan podążali trzej królowie ze swo-
ją asystą symbolizujący trzy kontynenty: 
Europę (kolor czerwony) - król Kacper 
(Marcin Szczepański), Azję (kolor zielony) 
- król Melchior (Robert Ślusarczyk) i Afry-
kę (kolor niebieski) - król Baltazar (Parfait 
Mpelo).

Jedną z atrakcji orszaku były żywe zwie-
rzęta. Piękne kucyki wiozły dzieci na swo-
ich grzbietach, uparty osiołek dźwigał 
św. Mikołaja, a w szopce obok Świętej  
Rodziny dzięki uprzejmości i życzliwo-
ści ośrodka „Ekwos” czekała owieczka 

Orszak Trzech Króli
z kucykiem oraz króliki. Natomiast naj-
większe wrażenie zrobił wielbłąd, z któ-
rym dzieci bardzo chętnie robiły sobie 
zdjęcia. Podczas przemarszu uczestnicy 
wspólnie świętowali i kolędowali. Po dro-
dze przy Miejskiej Bibliotece Publicznej 
przedstawiona została scenka biblijna 
„U Heroda”. Na kolejnym odcinku trasy 
anioły i diabły stoczyły walkę dobra ze 
złem. Około godziny 14.40 orszak dotarł 
do Szkół Salezjańskich, gdzie serdecznie 
wszystkich powitał ks. Dyrektor Ryszard 
Woźniak. Następnie wysłuchaliśmy frag-
mentu Ewangelii, po którym trzej Mędr-
cy ze Wschodu złożyli pokłon dzieciąt-
ku Jezus oraz przekazali Mu  dary. Rolę 
Świętej Rodziny odegrali państwo Renata 
i Adam Trześkowscy z córeczką Kasią. 
Uczestnicy przemarszu wraz ze szkolnym 
zespołem „Kreska” pod kierownictwem  
p. Jakuba Maguzy śpiewali wspólnie kolę-
dy. Wszyscy mogli  napić się ciepłej her-
baty oraz zjeść grochówkę, przygotowa-
ną przez harcerzy 

W tym roku po raz pierwszy podczas or-
szaku została przeprowadzona kwesta na 
rzecz Światowych Dni Młodzieży. Wielu 
wolontariuszy pod okiem p. Michała An-
tosiewicza zbierało datki do puszek.

Serdecznie dziękujemy wszystkim orga-
nizatorom  oraz  osobom, które włączyły 
się w przygotowania oraz troszczyły się 
o bezpieczeństwo uczestników  w czasie 
przemarszu. Dziękujemy także wszystkim 
mińszczanom  za przybycie oraz aktyw-
ne uczestnictwo w orszaku. Już teraz 
zapraszamy za rok i mamy nadzieję, że 
będziemy mogli wspólnie spędzić czas 
oraz radośnie świętować Uroczystość 
Objawienia Pańskiego.

Marta	Niedźwiedzka,	fot.	salezjanieminsk.pl

W związku ze znacznym obniżeniem 
temperatury mińscy strażnicy miejscy w 
całym mieście prowadzą kontrole pusto-
stanów, altan, kanałów ciepłowniczych 
i innych miejsc, gdzie mogą przebywać 
osoby bezdomne. Sprawdzają, czy nie 
potrzebują one pomocy, udzielają infor-
macji o możliwościach wsparcia socjal-
nego, a w razie konieczności pomagają 
w dotarciu do noclegowni. Jeśli zachodzi 
konieczność, udzielana może też być  po-
moc medyczna. 

Podstawowym założeniem pracy Stra-
ży Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki na 
rzecz bezdomnych jest przewożenie ich 
do placówek udzielających pomocy oraz 
monitorowanie miejsc pobytu takich osób. 
Przez kilka najbliższych miesięcy dyżur-
ni Straży Miejskiej będą na bieżąco mo-

nitorować wolne miejsca w konkretnych 
ośrodkach po to, by zapewnić sprawny  
i skuteczny przepływ informacji, a w razie 
potrzeby transport osobom bezdomnym. 
Dyżurny Straży Miejskiej czeka pod bez-
płatnym numerem telefonu alarmowego  
986 na informacje od mieszkańców o miej-
scach gromadzenia się takich osób.

Strażnicy miejscy będą także uświada-
miać osoby bezdomne o występujących 
zagrożeniach związanych z niewłaściwym 
sposobem ogrzewania użytkowanych po-
mieszczeń w sezonie zimowym. Nie tylko 
niska temperatura czy wilgoć stanowią 
zagrożenie dla życia lub zdrowia ludzkie-
go. Również niewłaściwe obchodzenie się  
z urządzeniami grzewczymi może spowo-
dować zaczadzenie lub poparzenie. 

Informacje Straży Miejskiej

Widząc osobę, która jest przemarznięta, 
wychłodzona lub nieprzytomna nie wahaj-
my się wezwać pomocy lekarskiej, zawia-
domić funkcjonariuszy Straży Miejskiej lub 
Policji. Każda informacja o osobach, które 
w zimne dni pozostają bez dachu nad gło-
wą może zapobiec tragedii i uratować ludz-
kie życie. 

oprac.	na	podst.	mat.	prasowego	
Straży	Miejskiej	Miasta	Mińsk	Mazowiecki
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Uroczyste obchody Powstania Styczniowego
Jak co roku w rocznicę wybuchu po-
wstania styczniowego spotkaliśmy 
się w  gościnnych progach ZSM nr 2.  
Po uroczystej mszy świętej w parafii  
pw. Narodzenia Najświętszej Marii Panny  
zaproszeni goście wraz ze społecznością 
szkolną udali się pod pomnik przy ulicy 
Siennickiej, by uczcić pamięć bohaterów. 
Tam też złożono wiązanki kwiatów. Ciąg 
dalszy uroczystości odbył się w murach 
ZSM nr 2, gdzie uczniowie tej placówki 
przygotowali uroczysty apel.

Wśród gości znaleźli się Poseł na Sejm 
RP Czesław Mroczek, Marian Makow-
ski Przewodniczący Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki, Starosta Miński Antoni Jan 
Tarczyński, Kamil Wichrowski Asystent 
Wiceminister Edukacji Narodowej Teresy 
Wargockiej, Piotr Stępień Dyrektor Biu-
ra Poselskiego Posła na Sejm RP Daniela 
Milewskiego, Zastępca  Burmistrza Mia-
sta Mińsk Mazowiecki Krzysztof Michalik,  
a także przedstawiciele kombatantów Jó-
zef Orliński, przewodniczący mińskiego 
oddziału Światowego Związku Żołnierzy 
AK, Tadeusz Włodarczyk prezes Zarządu 
Oddziału Związku Kombatantów RP i By-
łych Więźniów Politycznych przedstawi-
ciel oddziału Związku Sybiraków Ryszard 
Skwieciński, Józef Jedynak przewodniczą-
cy oddziału Związku Inwalidów Wojennych 
w Mińsku Mazowieckim, oraz Przewodni-
czący Powiatowej Rady do Spraw Komba-
tantów Tomasz Górny.

Miejsce uroczystości jest szczególne i ści-
śle związane z historią powstania 1863 r. 
Powstanie nie ominęło naszego miasta  
i jego najbliższych okolic. Mińsk w tym 
czasie należał do powiatu stanisławow-
skiego, który był skutecznie kontrolowany 
przez załogę twierdzy modlińskiej i silny 
garnizon w Warszawie i miejscowy.

Działały też większe i mniejsze odziały 
zbrojne – zaczęły powstawać one już na 
przełomie stycznia i lutego 1863 r. Do-
wódcami powstańczymi byli: Ziemomy-
sław Kuczyk, Ignacy Mystkowski, Józef 
Jankowski, Adam Zieliński, Józef Leniec-
ki, Jan Matliński, Władysław Czarkowski, 
Władysław Strzyżewski, Adam Bertram, 
Władysław Krzeszewski, Józef Kamiński, 
Kazimierz Kobyliński i Marcin Borelowski 
– naczelnik wojskowy województwa pod-
laskiego. Początkowo odnoszono dość 
znaczące sukcesy. 

Niestety sukces  miał w konsekwencji do-
prowadzić do porażki. Komendant garni-
zonu kałuszyńskiego wezwał na pomoc 
generała Dreyera z Siedlec. Przeciwko 
Borelowskiemu wyruszyło około tysiąca 
żołnierzy. Takiej sile powstańcy nie mogli 
stawić oporu, dlatego Lelewel wycofał się 
na południe od Kałuszyna.

Jednak 23 czerwca Rosjanie dogonili par-
tię powstańczą pod wsią Róża niedaleko 
Stoczka.Mińszczanie po rozbiciu oddzia-
łu starali się przedostać do domów przez 
Wielgolas i Parysów. Dragoni włodzimier-
scy stacjonujący w Mińsku dowiedzieli się 
o tym i około dwudziestu schwytali.  Zostali 
oni powieszeni przez Moskali na drzewach 
rosnących wzdłuż ulicy Siennickiej. 

Pamięć o tych wydarzeniach jest pieczo-
łowicie kultywowana przez społeczność 
szkoły i corocznie przypominana miesz-
kańcom miasta i powiatu.

Uczniowie pod kierunkiem Pani Beaty 
Wójcickiej, Joanny Cygan i Barbary Szmidt 
przygotowali wzruszającą inscenizację. 

Oprawę muzyczną zapewnił Pan Stanisław 
Halagiera a scenografia była dziełem Pani 
Agnieszki Szostak.

W asyście sztandarów wspominano ten 
zryw patriotyczny, który choć tragiczny  
w swej wymowie,  pozwolił wychować całe 
pokolenia ofiarnych patriotów. W 50 lat po 
egzekucji członków powstańczego Rządu 
Narodowego, 6 sierpnia 1914 r., z Krako-
wa wyruszyła do walki z rosyjskim zaborcą 
1. Kompania Kadrowa Strzelców, wśród 
których było wielu synów lub wnuków po-
wstańców styczniowych. Jej żołnierzom 
dane było już w 1918 r. być świadkami na-
rodzin niepodległej Rzeczypospolitej.

Joanna	Cygan
fot.	z	arch.	UM	MM
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18 grudnia 2015 w Ministerstwie Edukacji 
Narodowej odbyła się uroczystość wręcze-
nia nagród Ministra. Szefowa MEN  Pani 
Anna Zalewska nagrodziła 31 nauczycieli z 
Mazowsza. W całej Polsce nagrody trafiły 
do 122 osób. Było to możliwe dzięki jej de-
cyzji o zwiększeniu tegorocznej kwoty na 
ten cel. 

W piątek Minister Edukacji osobiście wrę-
czyła nagrody 31 nauczycielom z wojewódz-

twa mazowieckiego. Wśród nagrodzonych 
znaleźli się nauczyciele z Powiatu Mińskie-
go: dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych 
im. Janiny Porazińskiej w Ignacowie Janina 
Brzeszkiewicz oraz dyrektor Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 im. Powstańców War-
szawy w Mińsku Mazowieckim Tomasz Pło-
chocki.
 To dla mnie wzruszające przeżycie, 
a jednocześnie dowód na mój szacunek dla 
nauczycieli i ich osiągnięć. Minister Edukacji 

Nagroda Ministra Edukacji Narodowej
podkreśliła, że nauczyciel to szczególny czło-
wiek. – To człowiek, który musi mieć nie tyl-
ko kompetencje, ale też wiele umiejętności: 
edukowania, wychowywania, ale również jest 
psychologiem, menedżerem, organizatorem 
wycieczek. To mediator, nie tylko w dys-
kusjach z uczniem, nie tylko w dyskusjach  
o uczniu – powiedziała Anna Zalewska. 
 W spotkaniu wzięły też udział: 
Sekretarz Stanu w MEN Teresa Wargocka, 
Podsekretarz Stanu w MEN Marzenna Drab 
oraz Mazowiecka Kurator Oświaty Dorota 
Sokołowska.
 W trakcie piątkowej uroczystości 
szefowa MEN złożyła nauczycielom tak-
że życzenia bożonarodzeniowe. „Abyście 
te wyjątkowe święta spędzili z rodziną. Aby 
troski waszych uczniów, z którymi borykacie 
się na co dzień, plany, ewaluacje i sprawoz-
dania zostały w domu. Wasi mężowie, wasze 
żony, wasi partnerzy, partnerki zasługują na 
to, żeby poczuć bliską osobę przy sobie – 
mówiła minister Anna Zalewska. Znajdźcie 
tę rodzinną równowagę, tę harmonię, po to, 
by z nowymi siłami wracać do szkoły. Mam 
nadzieję, że polskie społeczeństwo doceni 
kim są nauczyciele. To, że bez nich nie moż-
na zbudować społeczeństwa. To społeczeń-
stwo zależy od Was. Bądźmy razem na świę-
ta. Wszystkiego dobrego – dodała.

Tomasz	Płochocki,	fot.	z	arch.	ZSZ	nr	2

Uczniowie klasy II d Liceum Ogólnokształcące-
go o profilu humanistyczno-lingwistycznym w 
Zespole Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazo-
wieckim (Kinga Bartnicka, Kamila Widła, Alicja 
Wincenciuk, Sebastian Chłopik oraz Przemysław 
Malesa), pod kierunkiem nauczyciela języka pol-
skiego Lidii Uchman, realizują projekt społeczny 
„Humaniści przemycają wiedzę”, organizowany 
w ramach ogólnopolskiej olimpiady „Zwolnieni 
z teorii” – start-upu społecznego Social Wolves. 

Cele projektu:
• zwiększenie świadomości językowej wśród mło-

dzieży, dotyczącej etymologii oraz poprawności 
językowej;
• popularyzacja poprawnej polszczyzny  
w przystępny, ciekawy i humorystyczny sposób;
• przybliżenie wybranych zagadnień z historii  
Polski;
• zachęcenie uczniów do twórczych działań zwią-
zanych z popularyzacja wiedzy;
• stworzenie uczniom możliwości nawiązania 
kontaktów z językoznawcami, nauczycielami  
i rówieśnikami w celu wymiany doświadczeń;
• doskonalenie umiejętności planowania działań, 
współpracy i odpowiedzialności.

Zaplanowane działania:
1) prowadzenie i aktualizacje profilu związanego  
z tematem projektu na Facebooku;
2) organizacja spotkania ze znanym językoznaw-
cą;
3) wykonanie cyklicznej gazetki na korytarzu po-
pularyzującej zagadnienia związane z językoznaw-
stwem oraz polską historią;
4) prezentacja projektu na forum szkoły;
5) dokumentowanie i popularyzacja wykonanych 
działań;
6) przygotowanie naklejek z chwytliwymi hasłami i 
regułami językowymi;
7) organizacja konkursu w ramach projektu dla 
młodzieży z Mińska Mazowieckiego.

Patronaty: Burmistrza Marcina Jakubowskiego, 
Starosty Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskie-
go, Miejskiej Biblioteki Publicznej, Zespołu Szkół 
Ekonomicznych, Studium Języków Obcych, Firmy 
Edukacyjno-Wydawniczej „Elitmat”, Stowarzysze-
nia Kulturalno-Oświatowego Ścieżki Nieskończo-
ności, Domu Naturalnego Rozwoju.
Patronat medialny: Tygodnik Mazowiecki „Nowy 
Dzwon”, dwutygodnik edukacyjny „Cogito”.
Przedsięwzięcie wspiera finansowo firma RO-
BOCLEAN Poland.

O projekcie na stronach: www.facebook.pl/hu-
manisciprzemycajawiedze oraz  www.instagram.
com/humanisci_przemycaja_wiedze

fot.	z	arch.	ZSE

Humaniści przemycają wiedzę
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Zrealizowano kolejne inwestycje drogowe

We wtorek, 29 grudnia, w obecności sta-
rosty mińskiego Antoniego J. Tarczyń-
skiego, wiceprzewodniczących Rady 
Miasta Dariusza Kulmy i Łukasza Lipiń-
skiego, radnych: Waldemara Mireckie-
go, Kazimierza Markowskiego, Macieja 
Cichockiego, Roberta Gałązki, Piotra 
Wojdygi, Jerzego Gryza i Barbary Redy, 
prezesa Zarządu Dróg Miejskich Anto-
niego Tułodzieckiego, wykonawcy robót 
Mirosława Krysiuka oraz mieszkańców 
dzielnicy burmistrz Marcin Jakubowski 
dokonał uroczystego otwarcia ulic Naru-
towicza i Rodziny Łubieńskich.
 
ul. Narutowicza
Termin realizacji: 20 sierpnia – 30 listo-
pada 2015 r.
Wartość inwestycji wraz z nadzorami: 
920 765,22 zł
Wykonawca: R.D.B. Roboty Drogowe 
Brukarskie Mirosław Krysiuk

W ramach inwestycji wykonano m.in.: 
jezdnię o długości 135 m (od granicy pasa 
drogowego ul. Grzeszaka do ślepego za-
kończenia w kierunku zachodnim), chod-
nik, ciąg pieszo-jezdny o długości 280 m 
(od granicy pasa drogowego ul. Grzesza-
ka do ślepego zakończenia w kierunku 
wschodnim) oraz oznakowanie pionowe 
i poziome. Przebudowano zjazdy indywi-
dualne, przepust na rowie odwadniającym 
na przepust z blachy falistej, napowietrz-
ną linię energetyczną niskiego napięcia  
i wodociąg. Wybudowano sieć kanalizacji 
deszczowej.

ul. Rodziny Łubieńskich
Termin realizacji: 23 września – 16 grud-
nia 2015 r.
Wartość inwestycji wraz z nadzorami: 
727 994,47 zł
Wykonawca: R.D.B. Roboty Drogowe 
Brukarskie Mirosław Krysiuk

W ramach inwestycji wykonano m.in.: 
jezdnię o nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej, obustronne chodniki z betono-
wej kostki brukowej, zjazdy do posesji, 
oznakowanie poziome i pionowe. Wy-

budowano sieć kanalizacji deszczowej. 
Jednocześnie dokonano przebudowy  
ul. Dąbrówki polegającej na budowie ka-
nalizacji deszczowej, odtworzeniu kon-
strukcji nawierzchni, wykonaniu zatoki au-
tobusowej, chodnika i ścieżki rowerowej 
po południowej stronie. 

Na ul. Łupińskiego wybudowano nową 
sieć kanalizacji deszczowej i odtworzono 
konstrukcję nawierzchni.

(red.,	fot.	z	arch.	UM)

Do wakacji 2016 powstanie bezpieczne skrzyżowanie Boczna/Litewska/Toruńska! 
- wyniesione skrzyżowanie wraz z przejściami dla pieszych
- urządzenia bezpieczeństwa ruchu drogowego w postaci wygrodzeń łańcuchowych typu U-12b
- ograniczenie prędkości w obrębie skrzyżowania do 30 km/h

(red.,	fot.	z	arch.	UM)

Nowe bezpieczne skrzyżowanie
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W poniedziałek 11 stycznia odbyło się 
spotkanie z pracownikami CBK PAN 
(Centrum Badań Kosmicznych Polskiej 
Akademii Nauk). Wzięli w nim udział za-
interesowani astronomią  licealiści i gim-
nazjaliści Szkół Salezjańskich w Mińsku 
Mazowieckim.

Pierwszą prezentację, dotyczącą Saturna, 
jego pierścieni oraz sondy Cassini przed-
stawił nam dr Paweł Wajer z Pracowni Dy-
namiki Układu Słonecznego i Planetologii 
CBK. Opowiadał o historii obserwacji Sa-
turna, od XVII, kiedy to Galileusz zauważył 
dziwne zjawisko wokół planety. Następnie 
w 1655 roku Christian Huygens odkrył je-
den z księżyców Saturna, Tytana. Cztery 
kolejne księżyce: Dione, Reę, Tetydę, Ja-
peta odkrył Giovani Cassini. 

Później dr Paweł Wajer przedstawił nam 
misję NASA i ESA z ubiegłego wieku,  
a mianowicie Pioneer 11 i program 
Voyager. Misja XXI wieku, czyli Cassi-

ni-Huygens pozwoliła na odkrycie i po-
twierdzenie ośmiu wcześniej nieznanych 
naturalnych satelitów Saturna.

Kolejnym punktem spotkania była pre-
zentacja pani geolog dr Natalii Zalewskiej, 
która pracuje także w Instytucie Lotnictwa 
w Warszawie. Pani doktor jest specjalist-
ką w zakresie badań geologicznych Marsa 
prowadzonych na podstawie badań sate-
litów Mars Express i Mars Reconnaissan-
ce Orbiter. Temat różnił się więc nieco od 
poprzedniego, ponieważ „przenieśliśmy 
się” o dwie planety bliżej Słońca. Na Mar-
sie, który jest nazywany czerwoną plane-
tą, warunki atmosferyczne są najbardziej 
podobne do ziemskich, mimo znacznych 
różnic chociażby  ciśnienia czy tempera-
tury (spada do -87oC w zimę i dochodzi 
do -5oC w lecie).  

Następnie zobaczyliśmy najwyższy 
szczyt Marsa, czyli Olympus Mons 
(Góra Olimp), który ma 21 000 m  
n.p.m. Obejrzeliśmy również zdjęcia  
z kamery HiRISE (Naukowy Eksperyment 
Przetwarzania Obrazu Wysokiej Rozdziel-
czości), ważący 65 kg, instrument jest te-
leskopem zwierciadlanym. HiRISE zawie-
ra 0,5 metrowe zwierciadło główne, jest 
największym teleskopem optycznym, jaki 
kiedykolwiek wysłano poza orbitę Ziemi.

Już po raz szósty, 4 stycznia w Szkole 
Podstawowej im św. Dominika Savio  
w Mińsku Mazowieckim odbył się wie-
czór kolędowy, którego atrakcją były 
jasełka przygotowane przez rodziców  
uczniów klas I-VI PSSP, pod kierunkiem 
mamy ucznia klasy VI, Anny Niemczak.

Wszystkich zebranych powitał Dyrektor 
Szkoły ks. Ryszard Woźniak, który po-

prowadził krótką modlitwę. Następnie  
w grocie betlejemskiej, którą zaprojek-
towała mama ucznia klasy 1 B - Joanna  
Łopacka, rozegrały się wydarzenia zwią-
zane z narodzeniem Pana Jezusa. 

Świętej Rodzinie znajdującej się w sta-
jence hołd oddali: Archanioł Gabriel, 
Aniołowie, Gwiazda Betlejemska, trzej 
królowie, pasterze, owieczki, owczarek, 

Kolejnym elementem było przedstawienie 
analogicznej bazy marsjańskiej w USA  
w stanie Utah. Pani dr Natalia Zalewska 
była jedną z sześciu osób światowej zało-
gi, która w 2005 roku brała udział w  misji 
zorganizowanej przez Mars Society. Mo-
gliśmy się dowiedzieć, jak wygląda przy-
kładowa baza kosmiczna  od wewnątrz,  
a także zobaczyć jak wyglądają podsta-
wowe czynności wykonywane przez czło-
wieka w skafandrze kosmicznym.

Pracownicy CBK PAN zachęcali nas rów-
nież do udziału w konkursie dotyczącym 
propagowania wiedzy o misji Cassini. 
Więcej informacji na ten temat  dostęp-
nych  jest  na stronie: 

http://cassini.cbk.waw.pl/

Maciej	Małetka,	uczeń	klasy	II
Salezjańskiego	Liceum	Ogólnokształcącego

	im.	ks.	A.	Czartoryskiego		w	Mińsku	Mazowieckim

Kosmiczne spotkanie

niewidomy Dawid, niedźwiedź, który okazał  
się diabłem oraz reżyser. Aktorzy wystąpili 
w wykonanych przez siebie kostiumach.

Na zakończenie p. Anna Niemczak  po-
dziękowała wszystkim uczestnikom  Jase-
łek za współpracę i poświęcenie swojego 
czasu. Zrobiono również wspólne pamiąt-
kowe zdjęcie aktorom. Potem wszyscy 
uczestnicy mogli wspólnie śpiewać kolę-
dy przy akompaniamencie Daniela Gałąz-
ki (gitara), oraz ucznia klasy VI, Juliusza 
Kopcińskiego (skrzypce). Podczas śpie-
wania kolęd również można było skorzy-
stać z przygotowanych śpiewników.

W czasie trwania wieczoru kolęd uczest-
nicy mogli skorzystać z poczęstunku 
ufundowanego przez Radę Rodziców. 
Wieczór dostarczył wszystkim niezapo-
mnianych wrażeń.

Udokumentowany został przez Andrzeja 
Kota. Był okazją do integracji zarówno 
uczniów, rodziców, jak i nauczycieli.

Anna	Niemczak,	
fot.	z	arch.	Szkół	Salezjańskich

Jasełka u Salezjanów
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17 stycznia roku uczniowie Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstań-
ców Warszawy w Mińsku Mazowieckim 
zapoczątkowali  obchody 1050. roczni-
cy chrztu Polski. W samo południe w Pa-
rafii pw. św. Jana Chrzciciela w Mińsku 
Mazowieckim zaprezentowali widowi-
sko historyczno religijne nawiązujące do 
narodzin Jezusa Chrystusa – „jasełka”. 
Zgodnie z tradycją w przedstawieniu 
wystąpiły  postacie: Maryi, Trzech Króli, 
aniołów oraz najważniejsi bohaterowie  
z ponad tysiącletniej historii naszego 
państwa.

Inicjatorem przedstawienia, do którego 
tekst napisał Krzysztof Szczypiorski był 
Proboszcz parafii ks. Marian Sobieszek. 
Mimo zimna w nowo powstającym koście-
le, młodzież podeszła do gry aktorskiej 
w bardzo ambitny sposób, prezentując 
niezwykłe umiejętności aktorskie. Przed-
stawienie zostało ciepło przyjęte przez 
zaproszonych gości i zostało nagrodzone 
gromkimi brawami. Jasełka przygotowali 
nauczyciele Zespołu pani Joanna Wój-
towicz i Janusz Zduńczyk. W Jasełkach 
uczestniczyli: Edward Kloch dyrektor Biu-
ra Poseł na Sejm RP, Sekretarza Stanu w 
Ministerstwie Edukacji Narodowej Pani 

Teresy Wargockiej, dr Janusz Kuligowski 
z Kancelarii Prezydenta RP. Podczas Ja-
sełek Polskich z okazji rocznicy 1050. lecia 
chrztu Polski,  dyrektor Biura Poselskie-
go Edward Kloch oraz dyrektor Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Warszawy Tomasz Płochocki ogłosili kon-
kurs religijno-historyczny pod Patrona-
tem MEN z tej właśnie okazji, skierowany  
do dzieci i młodzieży powiatu mińskiego.

Oczywiście w Jasełkach uczestniczy-
li parafianie z Księdzem Proboszczem  
Marianem Sobieszkiem, dzieci, młodzież  
i nauczyciele.

ZSZ	nr	2,	fot.	z	arch.	szkoły

W piątkowe popołudnie 8 stycznia  
w Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana 
Pawła II zorganizowane zostało rodzinne 
czytanie wierszy zimowo-świątecznych 
pod hasłem „Czytanie łączy pokolenia”.

Panie bibliotekarki – Katarzyna Duczek  
i Anna Borkowska zaprosiły do udziału 
w akcji wszystkich chętnych – rodziców, 
babcie, dziadków, rodzeństwo uczniów, 
nauczycieli, dyrekcję szkoły oraz samych 
gimnazjalistów. W bibliotece szkolnej 
dostępny był wybór wierszy o tematyce 
świątecznej i zimowej, ale jeśli ktoś chciał 
zaprezentować inne utwory, to miał taką 
możliwość. Chętnych do rodzinnego, wie-
lopokoleniowego czytania nie zabrakło. 

Wielu występujących miało tremę, ale 
każdorazowe gromkie brawa ośmielały 
każdego, kto pojawiał się na scenie. Do 
akcji włączyli się między innymi: mama 
Maćka z 2f – Urszula Golba oraz Zygmunt 
Juszczuk z synem Przemkiem – uczniem 
kl. 1b. Piękne wiersze czytała też Wanda 
Izabella Rombel – babcia Maćka z 2e. 
Wiele braw otrzymała również dyrekcja 
gimnazjum – Grzegorz Wyszogrodzki, Ur-
szula Ćwiek i Izabela Saganowska, która 
wystąpiła w podwójnej roli (wicedyrektora 
i mamy Kuby z 3d). Po angielsku o zimie  

i o świętach czytały Brewczyńska w parze 
z Kareną Paździoch z 1b. Widzowie doce-
nili też urocze trio – panią Kołodziejczyk 
z dziećmi (córeczką Alą i synem Jankiem) 
oraz duet – panią Kożuchowską z synem 
Maćkiem. Wybrane wiersze czytała też 
liczna grupa uczniów, którym nie brakuje 
ani talentu, ani odwagi scenicznej. Świą-
teczną atmosferę budowały występy in-
strumentalne uczniów z klasy 1g. Można 
było wysłuchać pianisty – Artura Kłocze-

wiaka, gitarzysty – Kuby Brzozowskiego 
i grającego na flecie poprzecznym Olafa 
Kondery.  

Spotkanie zakończyło się wspólnym ko-
lędowaniem, któremu przewodziły dziew-
czyny z zespołu ARS NOVA. Wspólne 
czytanie i słuchanie poezji połączyło po-
kolenia w papieskim gimnazjum.

GM2,	fot.	z	arch.	szkoły

Czytanie łączy pokolenia

Jasełka po Polsku
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Pod takim tytułem 5 stycznia 2016 roku  
w przeddzień święta Trzech Króli w miń-
skim Domu Kultury uczniowie Zespołu 
Szkół nr 2 przy ulicy Siennickiej zapre-
zentowali jasełka bożonarodzeniowe.  
W pałacu widownię zapełnili nauczyciele, 
rodzice, młodzież i dzieci oraz inni goście.

Już po raz drugi dzięki uprzejmości dyrek-
tora MDK-u pana Piotra Siły i życzliwości 
jego pracowników możliwe było poka-
zanie sztuki nawiązującej do atmosfery 
świątecznej na pałacowej scenie. Tema-
tyka spektaklu wyreżyserowanego przez 
nauczycielki Anetę Frączkiewicz i Beatę 
Wójcicką poruszała problem samotności 
wielu ludzi w te radosne, jak powszechnie 
się przyjęło, święta. Młodzież, wcielając się 
w role zapracowanych dorosłych, opusz-
czonego dziecka i staruszki oraz pozosta-
wionych samych sobie nastolatków, zwra-
cała uwagę na brak miłości w dzisiejszych 

czasach oraz alienację społeczną, w jakiej 
znaleźli się bohaterowie spektaklu. Życiu 
ludzi na Ziemi przyglądał się Mały Książę, 
który zgodnie z przesłaniem słynnej ksią-
żeczki Antoine’a de Saint-Exupery’ego 
stwierdził, że dorośli muszą się jeszcze 
wiele nauczyć, by osiągnąć szczęście. 
 
Nowoczesne jasełka łączyły się z elemen-
tami tradycji i wymagały zadumy nad tym, 
jakie wartości dzisiaj są najważniejsze dla 
ludzi. Piękne kreacje sceniczne stworzyli 
młodzi „aktorzy”, uczniowie podstawówki 
i gimnazjum m.in.: Kacper Kuca, Angelika 
Wichrowska, Ada Rek, Lila Rossa, Kami-
la Sałata, Julka Pawłowska, Julka Ładno, 
Mateusz Grabik, Kasia Osińska, Ala Mi-
siura, Iza Gawrych, Michał Grodzki, Ania z 
Ih, Przemek Józwik, Julka Laudy i Klaudia 
Janczak oraz Filip Frączkiewicz. Pięknie 
zaprezentowały się anioły i pasterze. Opra-
wę muzyczną stanowiły kolędy i piosenki 

świąteczne opracowane przez Stanisława 
Halagierę. Na uwagę zasługuje również 
urocza dekoracja sceny przygotowana 
przez Agnieszkę Szostak. Dzięki obejrza-
nemu spektaklowi widzowie mieli okazję 
przypomnieć sobie atmosferę minionych 
nie tak dawno świąt, wzruszyć się i pomy-
śleć o własnych priorytetach. Przedsta-
wienie było pięknym  misterium i wielkim 
przeżyciem zarówno dla publiczności, jak  
i dla występujących. Gratulujemy wspania-
łego popisu. 

Beata	Wójcicka,	fot.	z	arch.	ZSM	2	                                                                               

W dniach 4-13 grudnia 2015 roku 
uczniowie Zespołu Szkół Miejskich nr 2 
jako jedyni w Mińsku Mazowieckim mieli 
okazję wzięcia udziału w akcji „Maraton 
Pisania Listów” Amnesty Internatio-
nal. Akcja została przygotowana przez 
dwóch nauczycieli języka angielskiego 
w tej szkole – p. Pawła Parchomenko i p. 
Agnieszkę Kurel. 

Maraton odbywa się co roku w ramach 
świętowania Międzynarodowego Dnia 
Praw Człowieka (10 grudnia). Wysyłane są 
wtedy apele do władz oraz listy solidar-
ności do osób, których prawa są łamane. 
Im więcej listów zostanie napisanych, tym 
większa szansa, że uda się poprawić los 
danego bohatera lub bohaterki. W Polsce 
listy pisane są w setkach miejsc w całym 
kraju - w szkołach, klubach, kawiarniach, 
instytucjach kultury. Rezultaty Maratonu 

są widoczne od razu. Już w jego trakcie 
wraca wiele dobrych wiadomości - ludzie 
są uwalniani z więzień, władze reagują na 
apele, złe prawo jest zmieniane. Listy są 
ogromnym wsparciem dla bohaterów i ich 
bliskich - dają im siłę i nadzieję w walce  
o swoje prawa.

W ramach akcji uczniowie Zespołu za-
poznali się z postacią Zunara – jednego  
z tegorocznych bohaterów Maratonu, któ-
ry został wybrany przez lokalnych organi-
zatorów. Oto krótka informacja dotycząca 
Zunara: Zulkiflee Anwar „Zunar” Ulhaque 
jest zagrożony wyrokiem długoletnie-
go więzienia za potępienie na Twitterze 
uwięzienia malezyjskiego lidera opozycji 
Anwara Ibrahima. Zunar jest politycznym 
rysownikiem znanym z satyrycznych ata-
ków na korupcję rządu i oszustwa wybor-
cze. Postawiono mu dziewięć zarzutów 

na podstawie ustawy o działalności wy-
wrotowej, drakońskiego, przestarzałego 
prawa z 1948 roku, odkopanego, aby za-
pewnić rządowi rozległe uprawnienia do 
aresztowania i zamykania jego krytyków. 

To nie pierwszy raz, kiedy Zunar naraził 
się malezyjskim władzom. Od 2009 roku, 
czyli od pierwszego nalotu policji na jego 
biura, był zastraszany, aresztowany i wię-
ziony.  Na przykładzie sytuacji, która spo-
tkała Zunara uczniowie dyskutowali na te-
mat wolności słowa i jej granic. Uczniowie 
Gimnazjum Miejskiego nr 3 bardzo chęt-
nie brali udział w debacie, prezentując 
przy tym swoje umiejętności argumenta-
cji i pokazali, że pomimo różniących nas 
zdań można ze sobą rozmawiać w spo-
sób merytoryczny i kulturalny. Uczniowie 
przekonali się jak w praktyce można wy-
korzystać znajomość języka angielskiego. 
To właśnie dzięki nauce tego języka jeste-
śmy w stanie komunikować się z całym 
światem i reagować na taką sytuację jak 
w przypadku Zunara. 

Była to dopiero pierwsza edycja Mara-
tonu w Zespole Szkół Miejskich nr 2, ale 
już można ją uznać za niezwykle udaną, 
ponieważ udało nam się napisać aż 175 
listów! Niedawno Amnesty International 
podało do publicznej wiadomości, że  
w tym roku w Polsce padł rekord – napi-
sano aż 270 235 listów! Niezwykle się cie-
szymy, że i nasza szkoła dołożyła cegiełkę 
do tego sukcesu. 

Organizatorzy	lokalnego	Maratonu,
	 Paweł	Parchomenko,	Agnieszka	Kurel

fot.	z	arch	ZSM	nr2

„Maraton Pisania Listów”

„Zatrzymaj się człowieku”
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Góra groszy uczniów ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim po-
nownie największa na Mazowszu! 

15 grudnia 2015 roku cieszyliśmy się  
z ogromnego sukcesu – po raz trzeci 
udało nam się uzbierać największą górę 
groszy na Mazowszu. Tego dnia gości-
liśmy przedstawicielkę Towarzystwa 
„Nasz Dom”, która w czasie uroczyste-
go apelu przekazała dyplom z gratula-
cjami za zebranie największej kwoty na 

Góra groszy

Mazowszu w XV edycji akcji. Świętowały  
z nami Zofia Markowska - Radna Miasta 
Mińsk Mazowiecki oraz pani Bożena Ma-
cheta - inspektor do spraw oświaty Urzę-
du Miasta. 

Uczniowie klas I - III zebrali w ubiegło-
rocznej edycji 1379,51 zł, a uczniowie 
klas IV-VI -1897,11 zł. Łącznie udało się 
zgromadzić 3276,62 zł. Najhojniejszy po 
raz kolejny okazał się Michał Tril z VIf, 
który „dorzucił” do szkolnej góry grosza 

Tuż przed świętami postanowiliśmy 
zakasać rękawy i zabrać się do pracy. 
Ucieszyło nas, że sami potrafimy upiec 
piernikowe ludziki i że one wszystkim 
smakowały.

Z zaprzyjaźnionym muzykiem Marci-
nem Gomulskim  (gitara)  kolędowaliśmy   
u żłóbka i własnoręcznie przygotowali-
śmy pachnące ozdoby. Sami też zagrali-
śmy na instrumentach perkusyjnych.

Nie zapomnieliśmy też a akcji charyta-
tywnej dla schroniska w Celestynowie. 
Warto dodać, że tym razem, ponad po-
łowa przedszkolaków przyłączyła się  
do pomagania bezdomnym zwierzakom.

A kiedy nadszedł dzień uroczystej wigi-
lii w przedszkolu, zrealizowaliśmy nasz 
projekt pt. „Jasełka”. Po raz pierwszy   
w historii placówki to rodzice wcielili się 
w aktorskie role. Poszło im znakomicie. 

Oprócz tradycyjnych świątecznych ry-
mów rodzice wykazali się tanecznymi 
talentami tak, że nawet Święty Mikołaj 

W świątecznej atmosferze

bił im gromkie brawa...Tak oto połączyli-
śmy tradycję z nowoczesnością i pozna-
liśmy magię świąt. Teraz wiemy, że warto 

351,48 zł. Dziękujemy wszystkim ofiaro-
dawcom w imieniu dzieci doświadczo-
nych przez los.

Po części oficjalnej zebrani w sali gim-
nastycznej wzięli udział w lekcji otwartej 
przeprowadzonej przez opiekunkę izby 
regionalnej, panią Agnieszkę Skalską, 
która przybliżyła obecnym zwyczaje i tra-
dycje bożonarodzeniowe Mińska Mazo-
wieckiego i okolic.

W roku szkolnym 2015/2016 zbieramy 
pieniądze po raz czternasty, aby pomóc 
dzieciom wychowującym się poza wła-
sną rodziną i przebywającym w rodzinach 
zastępczych, rodzinnych domach dziec-
ka, pogotowiach opiekuńczych, domach 
dziecka oraz innych placówkach opie-
ki zastępczej. Mamy nadzieję, że dzięki 
wsparciu uczniów naszej szkoły, ich ro-
dzin uda się nam po raz czwarty zebrać 
największą górę groszy na Mazowszu,  
a może i w Polsce! Jeden grosz to niewie-
le, ale gdy połączymy nasze siły, możemy 
bardzo wiele zmienić w życiu dzieci, które 
nie mogą się wychowywać we własnych 
rodzinach. 

Renata	Miszczak,	fot.	z	arch.	SP	nr	2

stwarzać wspaniałe rzeczy dla innych, bo 
to właśnie one znaczą tak wiele…

Irena	Wielgo-Kulbacka,	fot.	z	arch.	PM	nr	1
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Rysunek Andriollego  
w Muzeum Ziemi Mińskiej

Wieczorem 12 stycznia w Muzeum Zie-
mi Mińskiej została otwarta wystawa „5. 
Międzynarodowy Konkurs na Rysunek 
im. M. E. Andriollego, Nałęczów 2015”. 
Organizowany przez Burmistrza Nałę-

Muzeum Ziemi Mińskiej

czowa, Nałęczowski Ośrodek Kultury  
i Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa 
konkurs w swej piątej edycji przyciągnął 
75 artystów z 5 państw europejskich. Na 
wystawie ukazanych jest około 100 prac 
55 autorów.

Muzeum Ziemi Mińskiej po raz drugi ma 
przyjemność prezentować te wyjątkowe 

rysunki (w roku 2013 gościło prace z 3 
edycji konkursu). Idea tego przedsięwzię-
cia związana jest z faktem współpracy 
kilku ośrodków, które kultywują pamięć 
o Michale Elwiro Andriollim. To właśnie w 
mińskim kościele pw. NNMP w roku 1875 
wielki polski ilustrator poślubił Helenę Tar-
nowską, z którą zamieszkał w wybudowa-
nym przez siebie dworku w Stasinowie .

Tegoroczne prace charakteryzuje różno-
rodność, wielokierunkowość oraz wyraź-
ny trend do stosowania eksperymentów 
w operowaniu medium, co jest dowo-
dem na ciągły rozwój tej dziedziny sztuki 
i świadczy o potrzebie jej eksponowania. 
„W tym tkwi największy sens konkursu, 
który okazuje się forum wymiany poszu-
kiwań i doświadczeń, ale z drugiej strony 
potwierdza autonomiczny status technik 
rysunkowych i ich głębokie zakorzenienie 
w świecie sztuki.” (Piotr Majewski, Wstęp 
do katalogu wystawy)

Obecna wystawa będzie również prezen-
towana m.in. w Rzeszowie, Lublinie, Rzy-
mie i Stanach Zjednoczonych. Wystawa 
czynna jest do 10 lutego.

Monika	Roguska,	fot.	z	arch.	MZM
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Judo na Komodo. Andrey Gudkov. Rosja. Rekinowy surfer. Thomas P. Peschak. Niemcy_RPA

Śnieżny zając. Rosamund Macfarlane. Wielka Brytania. Postrzępiony spokój. Floris van Breugel. USA.

Poranek czapli. Zsolt Kudich. Węgry. Napić się, czy nie. Carlos Perez Naval. Hiszpania.
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

KULTURA

Śladem Bronisława Grąbczew-
skiego – spotkanie z Maxem Ce-
gielskim i Mikołajem Długoszem

14 stycznia do „Biblioteki Podróży” za-
witali niecodzienni goście – Max Cegiel-
ski i Mikołaj Długosz. Spotkanie promo-
wało książkę „Wielki Gracz. Ze Żmudzi 
na Dach Świata”. Głównym bohaterem 
książki jest Bronisław Grąbczewski, który 
będąc synem powstańca styczniowego, 
rozpoczął służbę w carskiej armii. W la-
tach osiemdziesiątych stał się znaczącym 
uczestnikiem Wielkiej Gry, czyli szpiegow-
skiej rywalizacji Rosji i Wielkiej Brytanii na 
obszarze Azji Środkowej. Książka stano-
wi biografię Bronisława Grąbczewskiego  
i jednocześnie jest relacją z podróży jego 
śladami od Żmudzi aż po Pamir, którą 
odbyli wspólnie goście bibliotecznego 
spotkania. Celem ich wyprawy było znale-
zienie odpowiedzi na pytania nasuwające 
się po lekturze spisanych przez Bronisła-
wa Grąbczewskiego wspomnień, a także 
sprawdzenie, jak obecnie upływa życie na 
opisanych przez niego terenach. Spotka-
nie przybliżyło słuchaczom zagadkową 
postać wielkiego podróżnika i odkrywcy, 
jakim był Bronisław Grąbczewski, a re-
porterska relacja z podróży jego śladem  
wzbudziła zainteresowanie zgromadzonej 
publiczności. Podróżniczym opowieściom 
towarzyszył pokaz zdjęć autorstwa Miko-
łaja Długosza, które przybliżyły wyjątkowy 
klimat panujący na opisanych w książce 
terenach.

Gwiazdkowa Przygoda

12 stycznia Szkółka Teatralna, działająca 
przy Przedszkolu Niepublicznym „FUNNY 
KIDS” przedstawiła czytelnikom biblioteki 
spektakl „Gwiazdkowa Przygoda”. Młodzi 
artyści spisali się na medal, z zaangażo-
waniem odgrywając swoje role. Dziecię-

ca publiczność pozwoliła  się ponieść tej 
wyjątkowej opowieści, której bohatero-
wie udowadniają, jak ważne i cudowne 
są Święta Bożego Narodzenia. Autorką 
scenariusza jest Pani Marzena Białek, 
natomiast dekoracje wykonały Katarzyna 
Chłopik i Olga Bodecka. 
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

KULTURA

Warsztaty z EBU
9 stycznia w bibliotece odbył się kolejny 
zjazd Międzykulturowego Uniwersytetu 
Dziecięcego, powstałego dzięki współ-
pracy biblioteki z Fundacją Rozwoju Mię-
dzykulturowego EBU. Młodzi studenci, 
mają okazję poprzez interaktywną zaba-
wę, warsztaty plastyczne i ruchowe oraz 
specjalnie przygotowane wykłady posze-
rzać swoją wiedzę i zaspokajać dziecięcą 
ciekawość świata. Wszystkie zajęcia są 
dostosowane do wieku i możliwości naj-
młodszych. Kierunek, na jaki uczęszczają 
biblioteczni studenci nosi nazwę Kulturo-
znawstwo z elementami Filologii Hiszpań-
skiej, Francuskiej i Włoskiej. 

Biblioteka poleca…

… wspaniałą przygodę, jaką jest od-
krywanie rodzinnych tajemnic! Przy 
tworzeniu własnego drzewa genealo-
gicznego warto skorzystać z kompu-
terowych programów, które pomogą 
nie pogubić się w identyfikacji naszych 
przodków i kuzynów. Z myślą o począt-
kujących miłośnikach genealogii Czy-
telnia Regionalna MBP przygotowała 
specjalne stanowisko komputerowe 
oraz pakiet programów DRZEWO GE-
NEALOGICZNE. Dodatkowo każdy 
pasjonat genealogii może liczyć na po-
moc bibliotekarzy, a także skorzystać  
z fachowej literatury.

… tegorocznym maturzystom naukę  
w Czytelni. Znajdziecie tam bogate 
zasoby opracowań, serię Vademecum   
z wszystkich przedmiotów, podręczniki 
do matematyki wydane przez ELITMAT, 
słowniki, pomoc bibliotekarzy oraz wifi. 
Ponadto serdecznie zapraszamy wy-
chowawców i uczniów klas matural-
nych do udziału w lekcji bibliotecznej 
poświęconej aktualnej ofercie biblio-
teki. W programie lekcji przewidziane 
jest zapoznanie uczniów z gmachem 
biblioteki i jej ofertą kulturalno – edu-
kacyjną. Lekcja przygotuje młodzież do 
korzystania z zasobów Wypożyczalni, 
Czytelni oraz pracowni komputerowej, 
a także do posługiwania się katalogiem 
on - line. Uczniowie przygotowujący się 
do egzaminu maturalnego zapoznają 
się z zasobami Czytelni, z których mogą 
korzystać ucząc się przed egzamina-
mi z przedmiotów humanistycznych 
i ścisłych: matematyki, fizyki, chemii, 
biologii. Do ich dyspozycji mamy aktu-
alne repetytoria maturalne oraz opraco-
wania lektur. Czas lekcji to ok. 45 mi-
nut. Prosimy o zgłoszenia telefoniczne  
(0 - 25 740 51 04). 

Zapowiedzi:
- 3 lutego, o godz. 18:30 zapraszamy 
na spotkanie „Bezpieczna zima”, któ-
re są okazją do zdobycia i poszerzenia 
wiedzy z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy i postępowania w przypadku 
wystąpienia odmrożeń. Spotkanie jest 
otwarte, bezpłatne i  bez ograniczenia 
wiekowego;
- 12 lutego, o godz. 18:30 odbędzie się 
spotkanie z Maciejem Krupą i promocja 
książki „Kroniki Zakopiańskie”;
- zapraszamy dzieci na „Ferie w Bi-
bliotece”! W dniach 1.02. – 13.02. na 
najmłodszych Czytelników czekają te-
atrzyki, zajęcia plastyczne i ruchowe, 
ulubione filmy, a także… niespodzianki. 

Szczegóły znajdziecie na naszych pla-
katach, na stronie internetowej i Face-
booku biblioteki. 

MBP,	fot.	z	arch.	biblioteki
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Z IMPREZ MDK
KULTURA

Świętować życie
 MDK 17 grudnia zaprosił na mo-
nodram „Colas Breugnon” w wykonaniu 
Stanisława Górki. Wystawiony na bis mo-
nodram na podstawie utworu Romaina 
Rollanda „Colas Breugnon” z piosenkami 
Georgesa Brassensa wyreżyserowany zo-
stał przez Tadeusza Wiśniewskiego.
 Utwór Rollanda jest historią 
starego stolarza, który zamyka istotny 
rozdział swojego życia, pełnego zabawy, 
beztroski, błaznowania, ale i niespełnień, 
rozczarowań. Jego wspaniała pogoda 
ducha daje wyraz temu, że wszystko jest 
sprawą interpretacji zdarzeń, ludzi, rze-
czy. Sposobem Colasa na życie jest do-
broduszność, kpina, lekceważenie – tro-
chę w nim błazna, nieco filozofa. Dzięki 
kobitkom i napitkom, umiejętności filozo-
fowania i gawędzenia, przezwycięża kry-
zysy. Colas jest piewcą życia.
 W jego postać wciela się Sta-
nisław Górka, który podaje jego historię  
w taki sposób, że chce się żyć i święto-
wać to życie wraz z nim. 

Pasja tańca i muzyki
 Argentyńskie tango to pasja, 
której bliskie doświadczenie stało się in-
spiracją do stworzenia muzyki pełnej kon-
trastów i ekspresji. Specyficzny rodzaj 
intymności oraz klimat tanga, w sposób 
szczególny wyraża się w wydaniu kame-
ralnym i takie też zaproponował 9 stycznia 
w MDK zespół Sentido del Tango. 
 Koncert „Świat Tanga” w wyko-
naniu zespołu w składzie: Piotr Kopietz 
- bandoneon, Mateusz Szemraj - gitara, 
Gabriela Machowska-Kopietz - fortepian 
oraz  Magdalena & Łukasz – pokaz tanga 
był niezwykłym doznaniem artystycznym.
 To, co zespół wyróżnia, to niepo-
wtarzalne brzmienie nierozłącznie związa-
nego z argentyńskim tangiem bandone-
onu, połączone z dźwiękami fortepianu 
i gitary. Podczas koncertu zespół zapre-
zentował autorskie opracowania klasycz-
nych tang argentyńskich, Tango Nuevo 
Astora Piazzolli, przedwojenne tanga pol-
skie oraz kompozycje własne. Do gościn-
nego udziału w koncercie, zespół zaprosił 
tancerzy, którzy wykonali pokaz tanga

Królowa Śniegu
 Dużo można opowiadać o tej 
małej, niezwykłej formie teatralnej, która 
miała miejsce 10 stycznia w MDK, bo róż-
niła się od typowego spektaklu. To nieco-
dzienne połączenie teatru kukiełkowego 
z grą dwójki aktorów, pięknej, wykona-
nej w całości własnoręcznie przez Annę 
Polarusz scenografii, zabawy konwencją 
teatralną z siłą wyobraźni, wreszcie bajki 
Andersena i improwizacji aktorów. 
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Z IMPREZ MDK
KULTURA

 Annie Polarusz w kreowaniu baj-
kowego świata pomagał Krzysztof Cybiń-
ski, akompaniament na żywo na gitarze 
elektrycznej zapewniał Mariusz Żółkiew-
ka. Pełen emocji, utrzymany w klimacie 
pięknej muzyki i marionetek spektakl po-
budził wyobraźnię małych i dorosłych wi-
dzów opowiadając niezwykłą historię cie-
płej miłości Kaja i Gerdy i zimnej miłości 
Czarodzieja i Królowej Śniegu.
 Spektakl nastawiony był na in-
terakcję z najmłodszymi, którzy bawili się 
doskonale, przeżywali wszystkie zwroty 
akcji, podpowiadali i pomagali bohate-
rom. 

Więcej niż jedna Diva
 Spektakl „Diva”, to podszyty 
humorem dramat dwóch aktorek – matki  
i córki, które spotykają się w dniu rozdania 
najważniejszej aktorskiej nagrody teatral-
nej, do której obydwie są nominowane. To 
zderzenie dwóch pokoleń, dwóch różnych 
podejść do życia, sztuki i zawodu akto-
ra. Wzruszająca podróż od śmiechu do 
łez, w której obie kobiety próbują sobie 
odpowiedzieć na to, co w życiu jest naj-
ważniejsze i czy wyrzeczenia, które trzeba 
ponieść w imię sukcesu, sławy i kariery, 
są tego warte. W tej kameralnej sztuce  
o matce – prawdziwej diwie teatralnej  
z niesamowitym dorobkiem i jej córce – po-
pularnej aktorce serialowej, wystawionej  
w MDK 14 stycznia, publiczność mogła 
podziwiać całą paletę barw sztuki aktor-
skiej i prawdziwy popis aktorski dwóch 
fantastycznych aktorek – Małgorzaty 
Bogdańskiej oraz Edyty Herbuś, których 
życiorys nieprzypadkowo pokrywa się  
z życiorysami ich scenicznych bohaterek.

Agnieszka	Boruta,	
fot.	z	arch.	MDK	,	Leszek	Siporski	minskmaz.com

Nowy Rok mieszkańcy Mińska przywitali pod Pałacem z zespołem Safari
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SPORT

RELACJE Z MOSIR 

W dniu 11 stycznia 2016 roku w niezwy-
kle gościnnej Wiązownie zostało pod-
pisane porozumienie pomiędzy Agen-
cją Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o.  
a Gminą Wiązowną, Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji, Klubem Biegacza 
Biała Biega oraz Yulo Run Team Siedlce 
na mocy którego w 2016 roku zostaną 
zrealizowane przedsięwzięcia wliczane 
w cykl Grand Prix Traktu Brzeskiego. 

Tegoroczna, druga już edycja Grand Prix 
Traktu Brzeskiego odbędzie się w pięciu 
miejscowościach, a do cyklu zaliczone 
zostały następujące biegi:

• Wiązowna – 28 lutego, dystans: 21,097 
km i 5 km
• Mińsk Mazowiecki – 29 maja, dystans: 
15 km i 5 km
• Biała Podlaska – 12 czerwca, dystans: 
15 km i 10 km
• Platerów – 26 czerwca, dystans: 10 km
• Siedlce – 28 sierpnia, dystans: 21,097 
km i 5 km (Finał GPTB)
Wszystkie biegi odbywają się po nawierzchni 
asfaltowej, a trasy posiadają atest PZLA. 

Formuła Grand Prix wymaga zaliczenia 
przez zawodnika każdego z dystansów, tj. 
5 km, 10 km, 15 km i 21,097 km podczas 
dowolnie wybranej imprezy. Za ukończe-
nie dodatkowego biegu, zostaną przyzna-
ne dodatkowe punkty.

Inicjatorem przedsięwzięcia jest Agencja 
Rozwoju Miasta Siedlce sp. z o.o., która 
w roku ubiegłym jak i obecnym jest Koor-
dynatorem działań. W tym roku do współ-
pracy zostali zaproszeni Gmina Wiązowna 
– piątka i półmaraton oraz Yulo Run Team 
Siedlce z „Biegiem przez Platerów”.

Pierwszy bieg już 28 lutego  
w Wiązownie, gdzie zapraszamy  

na piątkę i półmaraton.

MOSiR

PODPISANIE POROZUMIENIA W WIĄZOWNIE
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
ul. Wyszyńskiego 56

05-300 Mińsk Mazowiecki
  mosir@mosir.org.pl

 25 752 24 46
 8.00 - 16.00

Aquapark Miejski
ul. Wyszyńskiego 56

 25 756 32 57
 6.00 - 22.00

Stadion Miejski
ul. Sportowa 1
 25 759 37 13
 8.00 - 22.00

Korty Tenisowe
ul. Wyszyńskiego 30A

784 426 231

W
 pozostałe dni oboiw

iązuje dotychczasow
y harm

onogram
 pracy lodow

iska
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20 grudnia uczestniczyliśmy w „II Świątecz-
nym Turnieju w Łosicach”, gdzie rozegrali-
śmy trzy mecze. Kolejno: z drużyną rywa-
lizującą w rozgrywkach III ligi SPR Nowe 
Piekuty, reprezentacją gospodarzy oraz 
drużyną UKS Prus Siedlce.

Wszystkie spotkania były bardzo zacięte 
i stały na wysokim poziomie sportowym. 
Dostarczały wielu emocji nie tylko zawodni-
kom, ale również publiczności zgromadzo-
nej na hali sportowej, która niejednokrot-
nie udane zagrania nagradzała oklaskami.  
Ale po kolei …

LELIWA MIŃSK MAZOWIECKI – SPR Nowe 
Piekuty 20: 24 (11:14 )
Grę z faworytem całego turnieju zaczęliśmy  
z „ wysokiego C ”. Początek meczu w naszym 
wykonaniu był bardzo nerwowy, ale w mia-
rę upływu czasu zaczęliśmy grać jak równy  
z równym. Kilkoma dobrymi interwencjami  
w bramce popisał się Filip Mitrut, a sku-
tecznie akcje z prawego skrzydła wykańczał 
Łukasz Gałązka. Choć do przerwy przegry-
waliśmy trzema bramkami, w bojowych na-
strojach przystępowaliśmy do drugiej czę-
ści meczu.Wynik drugiej połowy otworzyli 
przeciwnicy, ale szybko odpowiedzieliśmy 
bramka kontaktową zdobytą przez Mateusza 
Chłopika oraz obroną Filipa. Graliśmy twar-
do w obronie, co zmusiło przeciwników do 
popełniania błędów technicznych, z których 
udało się nam wyprowadzić kilka skutecz-
nych kontrataków. Jednak nie wszystko się 
udawało. Nie mogliśmy zatrzymać siejącego 
spustoszenie w naszych szeregach lewo-
ręcznego rozgrywającego, który karcił nas za 
„ gapiostwo” w obronie. Staraliśmy się od-
powiedzieć dobrymi akcjami w ataku Tomka 
Szyszkowskiego oraz grającego trenera Mar-
ka Kalinowskiego (wywalczone rzuty karne ), 
lecz w połączeniu z 17 błędami techniczny-
mi, było to za mało i spotkanie zakończyło 
się wygraną SPR. Warto zaznaczyć dobrą 
zmianę w bramce Rafała Płatka, którego 
skuteczne interwencje w końcówce spotka-
nia pozwoliły na zniwelowanie strat. 

LELIWA MIŃSK MAZOWIECKI - ŁOSICE 
17:20  (8:9)
Po przegranej w pierwszym meczu i 20 minu-
towej przerwie przystąpiliśmy do kolejnego 
starcia. Zaczęliśmy znów bardzo niepewnie 
– od popełnienia kilu błędów w ataku. Na 
szczęście, drużyna gospodarzy nie wykorzy-
stała wszystkich szans na zdobycie bramki 
(dzięki dwóm interwencjom Rafała Płatka 
w naszej bramce). Po słabym początku,  
w ataku nasi rozgrywający uaktywnili na-
szego kołowego. Po dobrych podaniach od 
Tomasza oraz Mikołaja Popisa, Kacper do-
prowadził do remisu i walka zaczęła się na 
nowo. Dobre akcje w ataku i obronie prze-
plataliśmy popełnianiem prostych błędów 
technicznych, co zaburzało nieco płynność 
gry oraz wprowadzało niepewność w nasze 
szeregi. Na przerwę schodziliśmy z jedną 
bramką straty i wielką chęcią poprawy na-
szej gry, wiedzieliśmy, że stać nas na więcej 
i możemy wygrać ten mecz. Tym razem po-
czątek drugiej połowy należał do nas. Bram-
ki Tomasza i Gałązki podbudowały nasze 
morale i wiarę w zwycięstwo. Skuteczność 
naszych rozgrywających w połączeniu z do-
brą grą trenera na kole wyprowadziła nas na 
prowadzenie. Lecz wystarczyło kilka błędów 
i ekipa gospodarzy zaczęła odzyskiwać stra-
ty. Szybkie kontry nie pozwoliły na wykazanie 
się swoim kunsztem naszemu bramkarzowi 
Łukaszowi Przybyszowi. Łosice znów na 
prowadzeniu. Trochę optymizmu przyniosły 

bramki naszego kapitana Przemka oraz Ga-
łązki oraz bardzo dobra gra w obronie Dęb-
skiego, który powstrzymywał rozpędzonych 
rozgrywających przeciwników. Mimo tego 
nie udało się i tym razem dogonić rywala  
i zwyciężyć. Spotkanie zakończyło się dla 
nas przegraną.

LELIWA MIŃSK MAZOWIECKI – UKS PRUS 
SIEDLCE 20:23 (12:8)
Zmobilizowani i zmotywowani do odniesie-
nia pierwszego zwycięstwa przystąpiliśmy 
do ostatniego meczu. Było to widać na par-
kiecie. Gra toczyła się pod nasze dyktan-
do. Przeciwnicy po wykluczeniu z gry ich 
najlepszego zawodnika (krycie indywidu-
alne, za które był odpowiedzialny Chłopik) 
nie mogli poradzić sobie z nasza szczelna 
obroną. Kolejny raz skutecznością w ata-
ku błyszczał Gałązka i Chłopik. Defensywa 
oraz skuteczność rozgrywających pozwoliła 
nam na wypracowanie bezpiecznej przewagi  
i na przerwę schodziliśmy z czteroma bram-
kami zaliczki. Jednak przestój na początku 
drugiej połowy wiele nas kosztował. Młoda 
drużyna z Siedlec w kilka minut doprowa-
dziła do remisu, zdobywając łatwe bramki 
z kontry. Mimo to, odskoczyliśmy na dwie 
bramki, ale w naszych szeregach pojawiła się 
nerwowość i niepewność w ataku, co skrzęt-
nie wykorzystywał nasz rywal. Nawet bramki 
kontaktowe Prońko, Gałązki i Damiana nie 
załamały Siedlczan. Grali dalej skutecznie  
w ataku co pozwoliło im na uzyskanie trzech 
bramek przewagi i zwycięstwo w całym me-
czu. Po ostatnim gwizdku byliśmy załamani, 
było tak blisko uzyskania dobrego rezultatu 
jednak się nie udało. Trochę optymizmu wlali 
w nas nasi przeciwnicy, chwaląc za ogrom-
ny postęp jakiego dokonaliśmy przez ostatni 
czas (z niektórymi graliśmy miesiąc temu na 
turnieju w Siedlcach ). 
Brawa i słowa pochwały usłyszeliśmy rów-
nież od sztabu szkoleniowego choć trener 
Kalinowski zastrzegł, że to ostatni turniej, 
który kończymy na czwartym miejscu, więc 
zabieramy się ostro do pracy, bo jest jeszcze 
co poprawiać.

Relacje	sporządził	trener	Piotr	Ner,	fot.	z	arch.		klubu

Turniej piłki ręcznej w Łosicach
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W sobotę, 16 stycznia, w Mińsku Mazo-
wieckim odbyły się „Mistrzostwa Polski 
Sztuk Walk” pod federacją WKSF. Or-
ganizatorem tego wydarzenia był Kamil 
Chłopik – trener kadry narodowej full-
contact kickboxing wraz z zawodnikami  
klubu Walhalla Fight Club. 

Były to już czwarte Mistrzostwa Polski   
w Mińsku Mazowieckim organizowana 
przez KS Walhalla. Na turniej przybyło 320 
zawodników z 42 klubów z całej Polski  
w przedziale wiekowym od 5 do 41 lat. 
Zawodnicy rywalizowali ze sobą na 5 plan-
szach oraz ringu w  konkurencjach – walki 
semi-contact, light-contact, Kick – light, 
ju-jitsu oraz K1 - rules, a także formy z bro-
nią oraz układy stylowe. Podczas turnieju 
rozegrano blisko 500 walk oraz ok. 100 
układów formalnych z muzyką, z bronią 
oraz form tradycyjnych. Impreza była dużą 
możliwością na wymianę doświadczeń 
oraz poglądów pomiędzy zawodnikami  

i trenerami różnych sztuk i sportów walki. 
Niespodzianką był koncert zespołu DiAnti.

Mińsk Mazowiecki reprezentował klub  
Walhalla TEAM zdobywając następujące 
lokaty:
Piotr Bielak(junior) – I miejsce kick – light 
-70 kg, I miejsce pointfighting -185 cm
Mateusz Bielicki(junior)- I miejsce kick -  
light -75kg, I miejsce pointfighting -185 
cm, II pointfighting +185 cm
Adrian Cencora (junior) – I miejsce Kick-
light - 60 kg
Jakub Nalazek (junior)- II miejsce Kick-light 
– 65 kg
Cezary Komuda (junior) – II miejsce Kick 
Light – 80 kg
Justyna Sokół (senior) – II miejsce K1 rules, 
I miejsce Kick Light -60 kg
Marika Morelowska (dzieci 7-9) I miejsce 
kalaki
Jakub Sitnicki (dzieci 7-9) I miejsce kalaki

Szymon Kobza (dzieci 7-9) II miejsce Kalaki
Maja Mastalerz – (dzieci 7-9) II miejsce ka-
laki
Jakub Bonisławski - (dzieci do 7 lat) – I 
miejsce kalaki
Bartek Jedliński (dzieci 7-9 lat) – III miejsce 
kalaki
Maks Markiewicz (dzieci do 7 lat) – II miej-
sce kalaki

Podsumowując zawody, trener Kamil Chło-
pik powiedział: „Przygotowań	 do	 zawodów	
było	bardzo	dużo,	poczynając	od	sponsorów,	
a	kończąc	na	przywitaniu	znakomitych	zawod-
ników	podczas	turnieju.	Tradycyjnie	w	dniu	im-
prezy	wspomagali	mnie	zawodnicy	i	przyjaciele	
klubu	oraz	przyjaciele	i	rodzina.	Ale	najbardziej	
cieszę	się	z	moich	zawodników,	którzy	pokazali	
wspaniałą	formę	i	ducha	walki	co	jest	efektem	
wielu	godzin	treningu.”

oprac.	na	podst.	relacji	Kamila	Chłopika,	
fot.	www.amore-fotografia.pl

Mistrzostwa Polski Sztuk Walk
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           Bum na bieganie właśnie się rozpoczął 
i fala popularności dyscypliny widoczna jest 
wszędzie, również w naszym mieście - a to za 
sprawą prężnie rozwijającego się mińskiego 
Dreptaka. Do tej pory tworzyli zgraną, mocną 
grupę, a teraz kiedy dołączyło wielu nowych, 
ciekawych i inspirujących biegaczy, są jeszcze 
mocniejsi. Dla nich dopiero rozpoczyna się 
biegowa przygoda. Ale są i tacy, przed którymi 
dopiero pojawia się wizja założenia sportowe-
go obuwia i rozpoczęcia tej magicznej przygo-
dy. Czy warto biegać z Nimi? Wszystkich mo-
żesz oszukać, ale za ciasnych spodni i zdrowia 
nie oszukasz...  Rok 2016 przed Tobą, może 
czas podjąć wyzwanie?

Drogi czytelniku, drogi mińszczaninie bez zna-
czenia na którym etapie jesteś swojej przygo-
dy biegowej, czy truchtasz samotnie, czy ze 
słuchawkami na uszach, czy nadal leżysz na 
kanapie, w najlepszym wypadku z pilotem w 
ręce. Warto dostrzec ten potencjał, który jest 
tuż obok. Dreptaki to przeróżni ludzie o różnych 
charakterach, jedni są nieśmiali, inni nadrabia-
ją to z nawiązką; jedni mają motor w nogach, 
inni delektują się „slow joggingiem”. Jedno jest 
pewne połączyła ich pasja, pasja biegania.

Wraz z zakończeniem sezonu biegowego zrobi-
liśmy rachunek sumienia, sumienia biegowego. 
Rok 2015 był niezwykle udany dla zawodników 
Mińskiego Klubu Biegacza „Dreptak”. Stało się 
tak za sprawą fantastycznych wyników uzyski-
wanych przez ich biegaczy, którzy wielokrotnie 
potwierdzali swoją pozycję w ogólnopolskich 
biegach ulicznych i przełajowych.

Już 1 lutego 2015 roku Dreptak zorganizował 
biegowe spotkanie  z „biegowym guru” Jerzym 
Skarżyńskim – lekkoatletą, maratończykiem,  
a obecnie autorem książek poświęconych bie-
ganiu. Jak potrzebne było to spotkanie dla bie-
gaczy świadczyła wypełniona po brzegi sala 
konferencyjna w obiekcie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim oraz 
udział  ponad 40 zawodników w treningu poka-
zowym przeprowadzonym przez naszego go-
ścia na terenach Leśnictwa Stankowizna.

W ostatnią niedzielę maja Dreptak dołożył „ce-
giełkę” do organizacji ulicznych biegów „Ma-
zowiecka Piętnastka” - biegu, który cieszy się 
ogromną popularnością wśród międzynarodo-

wego środowiska biegaczy. Klub reprezento-
wało podczas biegu ponad 35 zawodników, zaj-
mując wysokie miejsca w klasyfikacji generalnej  
i kategoriach wiekowych.

Dobra forma mińskich biegaczy to zasługa 
przede wszystkim uruchomionego na począt-
ku kwietnia projektu wspólnych treningów bie-
gowych. W każdy wtorek i czwartek rozwijała 
się grupa biegowa, które pod okiem Zbyszka 
Lamparskiego mozolnie realizowała zamierze-
nia treningowe. Oferta skierowana została do 
wszystkich osób zaczynających swoją przygodę  
z bieganiem, jak również do osób już biegają-
cych. Czas pokazał jak słuszna i celna była to 
decyzja.

Miesiąc wrzesień i październik to organizacja 
cieszącego się coraz większą popularnością 2. 
Jesiennego Grand Prix Mińska Mazowieckie-
go w biegach Przełajowych. Tegoroczny cykl 
Grand Prix ukończyło przeszło 140 osób. Pro-
fesjonalna organizacja biegu oraz wyjątkowa at-
mosfera zostały docenione i Dreptakowe Grand 
Prix zostało nominowane do biegowego wyda-
rzenia roku w kategorii biegów do 200 uczest-
ników. Wyniki plebiscytu organizowanego przez 
Stowarzyszenie Festiwal Biegów znane będą na 
początku września 2016 roku. Pod koniec paź-

dziernika MKB Dreptak podał pod weryfikację 
formę mińskich biegaczy i zorganizował po raz 
drugi już test Coopera. W tegorocznej edycji 
sprawdzianowi swojego poziomu fizycznego 
poddało się ponad 30 osób.

Wielką popularnością i udziałem cieszyły się 
także organizowane w okresie letnim, w piąt-
kowe wieczory biegi z latarkami tzw. „Dreptak 
Night”.

Dzięki okazanemu wsparciu oraz współpracy  
z Miejskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji w Miń-
sku Mazowieckim udostępniona została bieżnia 
oraz sala do ćwiczeń dla członków mińskiego 
Dreptaka.

Obecnie Miński Klub Biegacza Dreptak zrzesza 
ponad 70 zawodniczek i zawodników. Zawod-
nicy Dreptaka uczestniczyli reprezentując klub  
i miasto Mińsk Mazowiecki w ponad 100 bie-
gach w Polsce i zagranicą. Do najciekawszych 
startów można zaliczyć udział w ultramarato-
nach: Bieg (Rzeźnika, Łemkowyna Ultra Trial;  
Zimowy Ultramaraton Bieszczadzki), mara-
tonach: Paryż, Berlin, Warszawa, Kraków, 
Gdańsk), półmaratonach: (Warszawa, Hajnów-
ka, Radzymin, Łowicz, Szklarska Poręba, Sie-
dlce, Wrocław, Radom, Wiązowna), biegi po 
schodach (Warszawa, Wrocław).

Rok 2015 to także pasmo poważnych sukcesów 
teamu Dreptaka w biegach drużynowych. Do 
najpoważniejszych drużynowych sukcesów Klu-
bu należy zaliczyć: VI miejsce w Orlen Warsaw 
Maraton, IV miejsce w sztafecie maratońskiej 
Ekiden, II miejsce w Adamowskiej Dziesiątce 
oraz tryumf w Biegu Marszałka w Sulejówku.

Wyniki uzyskane przez Klub podkreślają rozwój 
sportowy zawodników klubu. Nie można po-
minąć indywidualnych sukcesów wychowanka 
mińskiego Dreptaka Zbyszka Lamparskiego, 
którego niemal każdy start przypieczętowany 
był miejscem na podium.

Dreptak swoją sportową postawą wspierał tak-
że imprezy charytatywne, aby zwrócić uwagę 
na potrzebę pomocy chorym dzieciom, do-
rosłym oraz walkę z chorobami np. cukrzycą. 
Uczestniczył w Warszawskim biegu „Policz się 
z Cukrzycą” oraz wspomagał lokalne inicjatywy 

Roczny bilans biegowy Dreptaka
SPORT
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W dniu 23.12.2015 roku w Przedszkolu 
Niepublicznym „Funny Kids” w Mińsku 
Mazowieckim odbyły się dwa Świą-
teczne Turnieje Szachowe. W turniejach 
wzięły udział dzieci uczęszczające do 
Weekendowej Szkółki Szachowej oraz 
przedszkolaki biorące udział w zajęciach 
szachowych w przedszkolu „Funny 
Kids”. Dla przedszkolaków był to pierw-
szy prawdziwy turniej szachowy. Oprócz 
gry bierkami na szachownicy, musieli oni 
pamiętać o przestawianiu zegara sza-
chowego i słuchać poleceń sędziego.  
Każde z nich rozegrało kilka partii sza-
chowych. 

Turniej A przeznaczony był dla dzieci 
uczęszczających do szkółki szachowej 
drugi rok, a turniej B dla dzieci, które  
w tym roku szkolnym rozpoczęły naukę 
szachów. Oba turnieje zostały przepro-
wadzone na dystansie 6 rund, tempem 10 
minut do namysłu dla każdego zawodni-
ka. W każdym z turniejów wystartowało 

po 10 młodych szachistów, którzy zostali 
dodatkowo sklasyfikowani w kategoriach 
dziewcząt i chłopców. Turnieje były sę-
dziowane przez licencjonowanych sę-
dziów Polskiego Związku Szachowego 
– Artura i Jakuba Suliborskich, również 
instruktorów tutejszej szkółki szachowej.

Wyniki turniejów w poszczególnych kategoriach 
przedstawiały się następująco:
 
Turniej A – II rok nauki szachów
Kategoria dziewcząt:
1.Julia Rozparzyńska
2.Natalia Mądry

Kategoria chłopców:
1.Bartosz Woliński
2.Daniel Marczak
3.Artur Zarzycki
4.Damian Szewczyk
5.Alan Branicki
6.Filip Gerszański
7.Aleksander Marczak
8.Bruno Wójcicki

Szachy  w przedszkolu

charytatywne takie jak:  „Bieg dla Filipka” oraz 
„Straszny Bieg I”. Przyłączyliśmy się także do 
charytatywnej akcji zbierania pieniędzy na reha-
bilitację Pawła Matłacza, wystawiając na inter-
netową aukcję trofea biegowe.

Sukcesy mińskiego Dreptaka w 2015 roku zo-
stały zauważone i docenione przez władze 
samorządowe, czego wyrazem było wyróżnie-
nie zawodników klubu za wybitne osiągnięcia  
w sporcie i promowanie miasta Mińsk Mazo-
wiecki. Podczas uroczystej sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki wyróżnienia te otrzymali 
Zbigniew Lamparski oraz Mariusz Piotrowski, 
a zawodniczka Klubu (Ewelina Majszyk) została 
wybrana Miss Polski Biegaczek 2015.

Należy życzyć Zarządowi kolejnych sukcesów, 
wytrwałości w pracy. Rokowania na kolejne lata 
pozwalają przypuszczać, że Klub dopiero się 
rozpędza. Manifestujemy swoje bieganie i nie 
zawahamy się użyć naszego potencjału.

MKB	DREPTAK,	fot.	z	arch.	klubu

Szczegółowe wyniki turnieju znajdują się na 
stronie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/
ti_6931/index.html?l=pl

Turniej B – I rok nauki szachów
Kategoria dziewcząt:
1.Nikola Zwierz
2.Agata Łyczkowska
3.Marta Rucińska

Kategoria chłopców:
1.Patryk Sobotka
2.Julian Pisarczyk
3.Antoni Rokicki
4.Jan Miłkowski
5.Karol Paska
6.Jakub Miłkowski
7.Wiktor Raszkiewicz

Szczegółowe wyniki turnieju znajdują się na 
stronie:
http://www.chessarbiter.com/turnieje/2015/
ti_6930/index.html?l=pl

 
Po skończonym turnieju zwycięzcy  
w poszczególnych kategoriach otrzyma-
li nagrody, a wszystkie dzieci dyplomy  
i świąteczne upominki ufundowane przez 
panią Małgorzatę Aniszewską-Wolińską – 
dyrektora przedszkola „Funny Kids” oraz 
dla pokrzepienia po turniejowych trudach 
– smaczną dawkę witamin w postaci ja-
błek podarowanych przez pana Artura 
Sobotkę z Jakubowa.

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

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

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

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

Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na XIII sesji rady Miasta 
w dniu 25 stycznia 2016 roku

• Uchwała Nr XIII.143.2016 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016,
• Uchwała Nr XIII.144.2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata   

2016-2026,
• Uchwała Nr XIII.145.2016 w sprawie zatwierdzenia taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowa-

dzanie ścieków,
• Uchwała Nr XIII.146.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z niektórych obiektów i urządzeń 

użytku publicznego, sposobu ustalania opłat za ich korzystanie oraz powierzenia Burmistrzowi Miasta uprawnienia 
do stanowienia o ich wysokości,

• Uchwała Nr XIII.147.2016 zmieniająca uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku  
Mazowieckim,

• Uchwała Nr XIII.148.2016 w sprawie ustanowienia tytułów: „Honorowy Obywatel Miasta Mińsk Mazowiecki”  
i „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki” oraz przyjęcia Regulaminu zasad i trybu ich nadawania.

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.
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7. Wójtowie lub burmistrzowie (prezydenci 
miast) wzywają osoby, o których mowa w ust. 
1 - 5, do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
za pomocą wezwań.

8. Osoba stawiająca się do kwalifikacji wojsko-
wej po raz pierwszy przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi mia-
sta ) – dowód osobisty lub inny dokument po-
zwalający na ustalenie tożsamości, dokument 
potwierdzający przyczyny niestawiennictwa się 
do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do 
kwalifikacji wojskowej w terminie określonym  
w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumen-
tację medyczną, w tym wyniki badań specjali-
stycznych, przeprowadzonych w okresie dwu-
nastu miesięcy przed dniem stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – 
aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm, bez 
nakrycia głowy, dokumenty potwierdzające po-
ziom wykształcenia lub pobieranie nauki oraz 
posiadane kwalifikacje zawodowe.

9. Osoba, która stawała już do kwalifikacji woj-
skowej i ubiega się o zmianę kategorii zdolno-
ści do czynnej służby wojskowej, przedstawia:
1) wójtowi lub burmistrzowi (prezydentowi mia-
sta) – dowód osobisty lub inny dokument po-
zwalający na ustalenie tożsamości, dokument 
potwierdzający przyczyny niestawiennictwa się 
do kwalifikacji wojskowej, jeśli stawienie się do 
kwalifikacji wojskowej w terminie określonym  
w wezwaniu nie było możliwe;
2) powiatowej komisji lekarskiej – dokumen-
tację medyczną, w tym wyniki badań specjali-
stycznych, przeprowadzonych w okresie dwu-
nastu miesięcy przed dniem stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej;
3) wojskowemu komendantowi uzupełnień – 
wojskowy dokument osobisty oraz dokumen-
ty potwierdzające poziom wykształcenia lub 
pobieranie nauki oraz posiadane kwalifikacje 
zawodowe.

10. Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wy-
znacza osobie inny termin stawienia się do 
kwalifikacji wojskowej niż określony w we-
zwaniu, jeżeli osoba ta z ważnych przyczyn 
nie może stawić się w określonym terminie  
i zawiadomi o tym wójta lub burmistrza (prezy-
denta miasta) do dnia, w którym była obowią-
zana stawić się do kwalifikacji wojskowej oraz 
przedstawi dokument potwierdzający przyczy-
ny niestawienia się.

11. Osoby, podlegające stawieniu się do kwa-
lifikacji wojskowej, które nie dopełniły tego 
obowiązku w określonym terminie i miejscu, są 
obowiązane to uczynić niezwłocznie po ustaniu 
przeszkody.

12. Osoby podlegające kwalifikacji wojskowej 
stawiają się przed wójtem lub burmistrzem 
(prezydentem miasta), powiatową komisją le-
karską oraz wojskowym komendantem uzu-
pełnień, właściwymi ze względu na miejsce ich 
pobytu stałego. Osoby zameldowane na pobyt 
czasowy trwający ponad trzy miesiące stawiają 
się przed wójtem lub burmistrzem (prezyden-
tem miasta), powiatową komisją lekarską oraz 
wojskowym komendantem uzupełnień, właści-
wymi ze względu na miejsce tego pobytu.

13. Osoby podlegające stawieniu się do kwa-
lifikacji wojskowej, które w okresie od dnia 
ogłoszenia kwalifikacji wojskowej do dnia jej 
rozpoczęcia zmieniły miejsce pobytu stałego 
lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy 
miesiące, zgłaszają się do wójta lub burmistrza 
(prezydenta miasta), właściwego ze względu 
na ich nowe miejsce pobytu stałego lub pobytu 
czasowego trwającego ponad trzy miesiące. 
Wójt lub burmistrz (prezydent miasta) wyzna-
cza im miejsce i termin stawienia się do kwali-
fikacji wojskowej.

14. Osoby podlegające stawieniu się do kwa-
lifikacji wojskowej, które po rozpoczęciu kwa-
lifikacji wojskowej na danym terenie zamierza-
ją zmienić miejsce pobytu stałego lub pobytu 
czasowego trwającego ponad trzy miesiące, 
stawiają się do kwalifikacji wojskowej przed 
opuszczeniem miejsca dotychczasowego po-
bytu. W pozostałych przypadkach właściwość 
miejscową ustala się według przepisów art. 21 
§ 1 pkt 3 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. 
- Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. 
U. z 2016 r. poz. 23).

15. Nieotrzymanie wezwania nie zwalnia osoby 
podlegającej kwalifikacji wojskowej od obo-
wiązku stawienia się w terminie i miejscu wska-
zanym w obwieszczeniu.

16. Kto wbrew obowiązkom wynikającym  
z ustawy lub przepisów wydanych na jej pod-
stawie nie stawia się  do kwalifikacji wojskowej 
przed wójtem lub burmistrzem (prezydentem 
miasta), właściwą komisją lekarską lub woj-
skowym komendantem uzupełnień w określo-
nym terminie i miejscu albo nie przedstawia 
dokumentów, których przedstawienie zostało 
nakazane oraz odmawia poddania się bada-
niom lekarskim podlega grzywnie albo karze 
ograniczenia wolności zgodnie  z art. 224 pkt 
1 i 3 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o po-
wszechnym obowiązku obrony Rzeczypospo-
litej Polskiej.

17. W razie niestawienia się do kwalifikacji woj-
skowej bez uzasadnionej przyczyny, wójt lub 
burmistrz (prezydent miasta) z urzędu albo na 
wniosek przewodniczącego powiatowej komi-
sji lekarskiej lub wojskowego komendanta uzu-
pełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifi-
kacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia 
albo zarządza przymusowe doprowadzenie 
przez Policję do kwalifikacji wojskowej w try-
bie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym 
w administracji.

18. Do kwalifikacji wojskowej za pośrednic-
twem wojskowego komendanta uzupełnień 
mogą stawić się osoby ubiegające się o zmianę 
kategorii zdolności do czynnej służby wojsko-
wej A lub B oraz ochotnicy, w tym kobiety,  do 
końca roku kalendarzowego, w którym kończą 
dwadzieścia cztery lata życia, niezależnie od 
posiadanych kwalifikacji i wykształcenia, jeżeli 
ukończyli co najmniej osiemnaście lat życia.

WOJEWODA MAZOWIECKI

Lp Gmina, Miasto, Dzielnica Siedziba Komisji Czas pracy Komisji

12.

Miasta: Halinów, Mińsk Mazowiecki, 
Mrozy Sulejówek i Gminy: Cegłów, 

Dębe Wielkie, Dobre, Jakubów, 
Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki,

Siennica, Stanisławów

Mińsk 
Mazowiecki,  

ul. Mała 6
01.03.–12.04.2016 r.

 - WYCIĄG -

OBWIESZCZENIE
WOJEWODY  MAZOWIECKIEGO

z  dnia  15  stycznia  2016 r.
o  przeprowadzeniu  kwalifikacji  

wojskowej  w  2016 r.

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 
listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku 
obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2015 
r. poz. 827, 1220, 1224, 1830, 2183 i 2281),  
§ 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra 
Obrony Narodowej z dnia 23 listopada 2009 r.  
w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 202, 
poz. 1566 i Nr 226, poz. 1834 oraz z 2012 r. 
poz. 68) i § 2 i 3 rozporządzenia Ministra Spraw 
Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej  
z dnia 21 września 2015 r. w sprawie przepro-
wadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r. (Dz. 
U. poz.1585) podaje się do publicznej wiado-
mości informację o przeprowadzeniu kwalifika-
cji wojskowej  w 2016 r.

1. W okresie od dnia 1 lutego do dnia 29 kwiet-
nia 2016 r. przeprowadzona zostanie na terenie 
województwa mazowieckiego kwalifikacja woj-
skowa mężczyzn urodzonych w 1997 r.

2. Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji 
wojskowej w terminie, o którym mowa w ust. 1, 
podlegają także mężczyźni urodzeni w latach 
1992-1996, którzy nie posiadają określonej ka-
tegorii zdolności do czynnej służby wojskowej.

3. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
wzywa się osoby urodzone w latach 1995-
1996, które:

1) zostały uznane przez powiatowe komisje 
lekarskie za czasowo niezdolne do czynnej 
służby wojskowej ze względu na stan zdrowia, 
jeżeli okres tej niezdolności upływa przed za-
kończeniem kwalifikacji wojskowej;
2) zostały uznane przez powiatowe komisje le-
karskie za czasowo niezdolne do czynnej służ-
by wojskowej ze względu na stan zdrowia, jeże-
li okres tej niezdolności upływa po zakończeniu 
kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 
ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. 
o powszechnym obowiązku obrony Rzeczy-
pospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii 
zdolności do czynnej służby wojskowej przed 
zakończeniem kwalifikacji wojskowej.

4. Do kwalifikacji wojskowej wzywa się kobie-
ty urodzone w latach 1992 – 1997, posiada-
jące kwalifikacje przydatne do czynnej służby 
wojskowej, oraz kobiety pobierające naukę  
w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku 
szkolnym lub akademickim 2015/2016 kończą 
naukę w szkołach lub na uczelniach medycz-
nych i weterynaryjnych oraz na kierunkach 
psychologicznych, albo będące studentkami 
lub absolwentkami tych szkół lub kierunków,  
o których mowa w przepisach wydanych na 
podstawie art. 48 ust. 9 ustawy z dnia 21 listo-
pada 1967 r. o powszechnym obowiązku obro-
ny Rzeczypospolitej Polskiej. 
 
5. Do stawienia się do kwalifikacji wojskowej 
wzywa się również osoby, które ukończyły 
osiemnaście lat życia i zgłosiły się ochotniczo 
do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posia-
dają określonej kategorii zdolności do czynnej 
służby wojskowej.
 
6. Kwalifikację wojskową osób, o których 
mowa w ust. 1 – 5, zameldowanych na pobyt 
stały lub czasowy trwający ponad trzy miesią-
ce, przeprowadzą niżej wymienione powiatowe 
komisje lekarskie:
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GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM. Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Redaktor naczelny: Diana Rokicka. 
Adres Gazety: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  25 759  53 31, fax 25 758 40 25, 
e-mail: info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. Fot. na okładce: Andrzej Ryszawa, z archiwum Urzędu Miasta. 
Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych tekstach.
Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów,  tel. 22  760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.
http://www.minsk-maz.pl/72,mim-gazeta-samorzadowa.html

MKRPA INFORMUJE

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

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

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

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

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

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

zaprasza do udziału w zbiórce publicznej 
na rzecz poszkodowanych w pożarach mieszkańców naszego miasta.  

Liczy się każda złotówka !!!
 

Chętnych prosimy o dokonywanie wpłat na konto w banku :
PKO S.A.: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664 z dopiskiem „Dar Serca”



32 MIM styczeń 2016www.minsk-maz.pl

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Szanowni Państwo.

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

	 	 	 	 	 	 	 			/	-	/	Marcin	Jakubowski 

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki ogłasza nabór wniosków o dofinansowa-
nie zadania p.n. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Mińsk 
Mazowiecki” ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Wnioski dostępne są w Wydziale Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, pok. 217  
i przyjmowane będą od dnia 11 stycznia 2016 roku do 19 lutego 2016 r.

Burmistrz	Miasta	Mińsk	Mazowiecki

	 	 	 	 	 	 	 			/	-	/	Marcin	Jakubowski 

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

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

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

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

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

Gospodarowanie odpadami komunalnymi 
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