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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.

		 Pierwszy	 weekend	 marca	 przyniósł	 wielu	
z	 nas	 moc	 wrażeń	 i	 atrakcji	 związanych	 z	 nową	 salą	
koncertową	i	pierwszymi	seansami	filmowymi	w	kinie	
Muza.	Koncert	inauguracyjny	w	Miejskiej	Szkole	Arty-
stycznej	można	bez	wątpienia	określić	mianem	histo-
rycznego.		
		 Wszystko	 wyszło	 wspaniale	 i	 za	 to	 właśnie	
chciałbym	podziękować	wszystkim	twórcom	i	artystom	
zaangażowanym	 w	 ten	 projekt.	 Dziękuję	 muzykom		
Orkiestry	Dętej	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	za	przenie-
sienie	nas	w	świat	muzyki	filmowej	wraz	z	cudownymi	
głosami	Pauliny	Gocałek	i	Barbary	Majewskiej,	dzięku-
ję	Mariuszowi	Adamczakowi	za	wspaniałego	Chopina,	

Dominikowi	 i	Maćkowi	 za	wspaniały	występ	w	świetnej	 aranżacji	 scenicznej,	
cudownym	kotkom	za	„Duet	Kotów”,	muzykom	Orkiestry	Kameralnej	za	moc	
wrażeń	i	pokaz	akustyki	sali,	Danucie	Stankiewicz	i	Zofii	Noiszewskiej	za	feno-
menalne	głosy	i	urok,	dyrektorowi	Wenantemu	Maciejowi	Domagale	za	wszyst-
ko,	Katarzynie	Goszcz	i		MM	BIG	BAND	za	bigbandowe	wibracje,	które	do	dziś	
unoszą	się	na	sali,	moim	współpracownikom	oraz	pracownikom	Miejskiej	Szko-
ły	Artystycznej	I	stopnia	im.	Konstantego	Ryszarda	Domagały	za	przygotowanie	
koncertu,	 redakcji	 Lokalnie.TV	 za	 profesjonalną	 relację	 i	 transmisję	 na	 żywo,	
Dariuszowi	Wąsikowi	 i	całej	Agencji	Tatulo	za	pyszny	poczęstunek	dla	gości,		
dr.	Piotrowi	Kozłowskiemu,	całej	Pracowni	Akustycznej	 za	pokaz	możliwości	
sali	i	wspaniały	show,	Chórowi	Kameralnemu	MTM	za	cudowny	występ	i	oso-
bie,	do	której	należał	piątkowy	wieczór	–	Tomaszowi	Osicy	za	wspaniałe	prowa-
dzenie	całego	wydarzenia	oraz	umilenie	nam	czasu	swoim	występem.	Podzię-
kowania	kieruję	także	do	naszych	kinooperatorów:	do	Dariusza	Wojdaka	z	całą	
ekipą	Kina	Muza	za	pierwsze	seanse	filmowe.	
	 Wkrótce	kolejne	wydarzenia	w	Miejskiej	Szkole	Artystycznej,	na	które	
już	dziś	Państwa	serdecznie	zapraszam.
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Dzień 3 marca był bardzo ważny  
w dziejach miasta Mińsk Mazowiecki 
oraz historycznym momentem w dzia-
łalności Miejskiej Szkoły Artystycznej.

 Mińszczanie mieli moc wrażeń 
związanych z otwarciem sali koncer-
towej i rozpoczęciem działalności kina 
Muza. Na uroczystym koncercie gośćmi 
byli: władze miasta, dyrektorzy placó-
wek oświatowych, posłowie, wójtowie  
z sąsiednich gmin, dziennikarze, peda-
godzy oraz przyjaciele szkoły. 
 Koncert inauguracyjny w MSA 
otworzył burmistrz Marcin Jakubowski, 
który przywitał gości oraz złożył podzię-
kowania dla projektantów, wykonaw-
ców, akustyków, dyrektora Wenantego 
Domagały oraz Sławomira Tkacza, który 
czuwał nad realizacją projektu.
 Bardzo ważnym punktem  
w uroczystości było wręczenie dyrekto-
rowi Wenantemu Maciejowi Domagale 
srebrnego medalu Gloria Artis nadanego 
z inicjatywy wicepremiera Piotra Gliń-
skiego za wybitne zasługi dla szkolnic-
twa artystycznego.
 W dalszej części dr Piotr Ko-
złowski przedstawił pokaz możliwości 
akustycznych sali. Ugruntowaniem tego 
pokazu był występ Chóru Kameralne-
go MTM pod kierownictwem Tomasza  
Zalewskiego.
 Kolejny zespół pod kierownic-
twem Marcina Ślązaka - Miejska Or-
kiestra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki, 
przeniósł słuchaczy w świat muzyki fil-
mowej.
 W wykonaniu pianisty i pe-
dagoga szkoły - Mariusza Adamczaka 
publiczność wysłuchała poloneza As-
dur F. Chopina. Po tym utworze - zgra-
ny duet fortepianowy: Dominik Kleina  
i Maciek Bogdański wykonali w mod-
nych kapeluszach „Polkę” J. Straussa.
 „Duet Kotów” w pomysło-
wych strojach, pod kierunkiem Justyny  
Kowyni - Rymanowskiej, przypadł do 
gustu wszystkim zebranym.
 Orkiestrę Kameralną poprowa-
dzili dyrektor Wenanty Maciej Domagała 
oraz Roman Wachowicz. Solistami or-
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kiestry byli Zofia Noiszewska, Tomasz 
Osica oraz barwna wokalistka - Danuta 
Stankiewicz.     
 Na koniec imprezy na scenie 
pojawił się zespół BIG BAND pod kierow-
nictwem Arkadiusza Mizdalskiego wraz  
z wokalistką Katarzyną Goszcz, któ-
ra wykonała specjalnie przygotowaną 
pieśń z okazji 70. urodzin dyrektora We-
nantego Macieja Domagały.
 Na koniec publiczność nagro-
dziła artystów wielkimi brawami. Ten 
koncert pozostanie na zawsze w pa-
mięci. Całość koncertu poprowadził To-
masz Osica. 4 marca publiczność miała 
okazję delektować się pierwszym dniem 
działalności Kina Muza. 

Tekst: Joanna Nowik
fot. Leszek Siporski, minskmaz.com

 i z arch. LOKALNIE.TV 
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PRZEMÓWIENIE BURMISTRZA MIASTA 
MARCINA JAKUBOWSKIEGO 
Z OKAZJI OTWARCIA
SALI KONCERTOWEJ MSA - 3.03.2017 r.

Szanowni Państwo!

Tak, to prawda, to spełnienie marzeń, 
jednak w tym przypadku rzeczywistość 
przerosła nawet nasze oczekiwania. 

Witam Państwa na Koncercie Inau-
guracyjnym w nowej sali koncertowej 
Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku 
Mazowieckim. Ponad czterystu zapro-
szonych gości, kilkudziesięciu artystów, 
kilka tygodni przygotowań i oczekiwania. 

Spotykamy się dzisiaj w bardzo szacow-
nym gronie. Jest mi niezmiernie miło,  
że możemy gościć wszystkich Państwa.  
W szczególny sposób chciałbym powi-
tać naszych parlamentarzystów: pana 
posła Czesława Mroczka. Są też z nami 
dzisiaj przedstawiciele pani poseł Tere-
sy Wargockiej wieceministra edukacji 
narodowej, oraz przedstawiciele pana 
posła Daniela Milewskiego – witam Pań-
stwa bardzo serdecznie. Są z nami dzi-
siaj również samorządowcy, przedsta-
wiciele służb mundurowych,  duchowni  
z księdzem proboszczem Jerzym Mac-
kiewiczem na czele, dyrektorzy szkół, 
jednostek organizacyjnych, urzędnicy 
oraz przedstawiciele instytucji arty-
stycznych, projektanci i wykonawcy tej 
pięknej, nowoczesnej sali oraz wszyscy 
miłośnicy kultury. Postaraliśmy się, aby 
pełna lista dzisiejszych gości, przy wy-
korzystaniu nowinek technologicznych 
tej sali, wyświetliła się na wielkim ekra-
nie. Witam wszystkich Państwa bardzo 
serdecznie. Witam również wszyst-
kich widzów, którzy dzięki transmisji  
Lokalnie.TV mogą być razem z nami  
„na żywo”.

Kilka lat temu samorząd miasta po-
stawił przed sobą bardzo ambitny cel. 
Budowę sali koncertowej na miarę 
naszych czasów. Dzięki pomysłowo-
ści oraz zaangażowaniu bardzo wielu 
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osób dzisiaj możemy w pełni cieszyć się  
z efektu końcowego. Pozwólcie więc 
Państwo, że osobiście podziękuję tym, 
których praca złożyła się na ten sukces. 
Na początek osoba, która zaraziła mnie 
pomysłem idei budowy nowej siedzi-
by szkoły wraz z tą piękną salą - pan 
Sławomir Tkacz, kierownik administra-
cyjny MSA. Kolorystykę i ostateczną 
wizualizację zawdzięczamy pani archi-
tekt Barbarze Trojanowskiej. Projekt 
techniki audio i video to wielka praca 
Przedsiębiorstwa Specjalistycznego 
TEATR pana Marka Gumińskiego. Pro-
jekt akustyki sali i dostrojenie to dzieło 
pana dr. Piotra Kozłowskiego. Gene-
ralny wykonawca, który za kwotę nieco 
ponad 6 mln zł przekształcił ten beto-
nowy bunkier w to multimedialne cen-
trum kultury, to firma Awako Projekt  
z panem Prezesem Wojciechem Gar-
dockim na czele. Nadzór nad prawi-
dłowym przebiegiem prac obejmowali  
panowie: Waldemar Błachowicz, Jerzy 
Dąbrowski oraz Krzysztof Małek. Ze 
strony urzędu, a więc inwestora, rękę na 
pulsie tej inwestycji trzymali nieustannie  
pan Burmistrz Krzysztof Michalik wraz 
z całym zespołem wydziału Inwesty-
cji kierowanym przez panią Agnieszkę  
Siporską. Dotację na wyposażenie sali 
w wysokości 170 tys. zł przekazało mia-
stu kierowane przez pana Premiera 
Piotra Glińskiego Ministerstwo Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego. 

Wszystkim Państwu bardzo serdecznie 
dziękuję. 

Na końcu chciałbym podziękować  oso-
bie szczególnej, bez której obiekt ten ni-
gdy by nie powstał. Osobie, która nadawać 
będzie właściwy ton wydarzeniom, jakie 
odbywać się będą w tej sali. Zapraszam  
na scenę pana dyrektora Wenantego Macie-
ja Domagałę. 

To, że pan dyrektor staje się od dziś gospo-
darzem tego wspaniałego obiektu to nie 
jedyne wyróżnienie, jakie go dzisiaj spoty-
ka. Zapraszam serdecznie na scenę pana  
Michała Górasa dyrektora Biura Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego. 
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Nic o Nas Bez Nas 
– o metropolii warszawskiej z Mińskiem Mazowieckim

W czwartek, 9 marca, w Warszawie 
miało miejsce spotkanie na temat za-
cieśnienia współpracy w ramach metro-
polii. Zorganizowano je w nawiązaniu do 
wielu krytycznych głosów dotyczących 
poselskiego projektu ustawy o ustroju 
miasta stołecznego Warszawy. 

 Na zaproszenie zastępcy 
Prezydenta m.st. Warszawy Michała  
Olszewskiego w spotkaniu tym udział 
wziął burmistrz Marcin Jakubowski, któ-
ry wraz z samorządowcami z ponad 30 
gmin okołowarszawskich podpisał dekla-
rację skierowaną do Prezesa Rady Mini-
strów, Marszałka Sejmu RP oraz posła 
wnioskodawcy, w której żąda się wyco-
fania spod obrad Sejmu projektu ustawy 
o ustroju m.st. Warszawy, zarysowując 
jednocześnie wizję rozwoju i kontynuacji 
współpracy metropolitalnej. 

 Do tego tematu nawiązywała 
również późniejsza konferencja praso-
wa, w której poza prezydentem Michałem 
Olszewskim udział wzięli: burmistrz Miń-
ska Mazowieckiego Marcin Jakubowski, 
prezydent Legionowa Roman Smogo-
rzewski, burmistrz Milanówka Wiesła-
wa Kwiatkowska, burmistrz Wołomina  
Elżbieta Radwan oraz burmistrz Podkowy 
Leśnej Artur Tusiński. Swoje wystąpienie 
burmistrz Marcin Jakubowski podsumo-
wał słowami „Nic o metropolii bez Mińska 
Mazowieckiego!”

 red., fot. Alicja Cichoń
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Nasza uskrzydlona pani Dyrektor
Po raz pierwszy dziennikarze Tygodnika 
Siedleckiego przyznali nagrodę „Złote 
Skrzydła”, która ma wyróżniać nietuzinko-
we postaci z naszego regionu. Trafiła ona 
w ręce Elżbiety Sieradzińskiej, dyrektorki 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku, 
liderki zespołu Costa Nova, tłumacz-
ki, autorki znakomitej biografii Cesarii  
Evory. Nowa nagroda dziennikarzy Tygo-
dnika Siedleckiego ma honorować „tych, 
którzy w lokalnych społecznościach 
wybijają się ponad przeciętność, ludzi 
wyjątkowych, kreatywnych – artystów, 
twórców kultury, działaczy społecznych 
i samorządowych, lekarzy, nauczycieli”*. 
Pierwszą zwyciężczynią „Złotych Skrzy-
deł 2016” została Elżbieta Sieradzińska, 
której gratulujemy wyróżnienia. Statu-
etka została jej wręczona podczas Balu 
Mistrzów Sportu w sobotę, 25 lutego  
w Siedlcach.

–	Największa	radość	z	wyróżnień	jest	wtedy,	kie-
dy	się	ich	nie	spodziewamy	i	tak	było	właśnie	ze	
„Złotymi	Skrzydłami”.	A	radość	tym	większa,	że	
Tygodnik	 Siedlecki	 przyznał	 je	 po	 raz	 pierwszy.	
I	gdyby	te	„Skrzydła”	nie	były	z	tak	szacownego	
materiału,	lecz	z	prawdziwych	piór,	to	wtedy	po	
piórku	dostałby	każdy	z	zespołu	Miejskiej	Biblio-
teki	 Publicznej	 w	 Mińsku,	 bo	 to	 przecież	 nasz	
wspólny	sukces!	–	powiedziała	portalowi	minsk-
maz.com	Elżbieta	Sieradzińska.

źródło: Leszek Siporski, minskmaz.com
Elżbieta Sieradzińska w towarzystwie Dariusza Kuziaka - redaktora naczelnego Tygodnika Siedleckiego
oraz Marioli Zaczyńskiej - sekretarz redakcji Tygodnika Siedleckiego
fot.: Agnieszka Król

Kolejne sympozjum naukowe w Zespo-
le Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstań-
ców Warszawy w Mińsku Mazowieckim  
z udziałem przedstawicieli Politechniki 
Warszawskiej i Wojskowej Akademii Tech-
nicznej, które odbyło się 7 lutego, zostało 
zorganizowane pod hasłem PRZYSZŁOŚĆ 
W NAUCE. 
 Temat przewodni sympozjum wy-
daje się być dwuznaczny, ale jest to celowe, 
ponieważ przedstawiciele Uczelni Wyższych 
z jednej strony prezentowali swoje losy tuż 
po zakończeniu szkoły średniej, pokazując 
że przyszłość i kariera zawodowa może być 
realizowana w sferze nauki, a z drugiej strony 
próbowali pokazać w jakim kierunku zmierza 
nauka w ujęciu globalnym. Organizatorem  
i koordynatorem sympozjum jest nauczyciel 
przedmiotów zawodowych w naszej szkole 
i pracownik naukowy Politechniki Warszaw-
skiej - doktorant Michał Abramowski.
 Jako pierwszy wystąpił absolwent 
MECHANIKA dr inż. Grzegorz Dobrzyński 
pracownik naukowy Wydziału Transportu 
Politechniki Warszawskiej. Zaprezentował  
w pierwszej części wystąpienia swoje losy po 
ukończeniu naszej szkoły, która bardzo do-
brze przygotowuje do nauki na kolejnych eta-
pach szkolnictwa wyższego technicznego.  
W drugiej części przedstawił projekty, któ-
rymi się zajmował. Prezentując je ukazał ga-
łęzie gospodarki, w których może odnaleźć 

swoje miejsce mechanik lub mechatronik. 
Kolejny prelegent, mgr inż. Łukasz Zieliński, 
reprezentujący Wydział Samochodów i Ma-
szyn Roboczych podkreślił, że najważniejsze, 
jest aby nie zamykać się na nowe obsza-
ry wiedzy, a przede wszystkim udzielać się  
w różnego rodzaju inicjatywach, pozwalająch 
zbudować własną bazę, która w przyszłości 
zaprocentuje. 
 Trzeci w kolejności wystąpił przed-
stawiciel Wydziału Mechanicznego Wojsko-
wej Akademii Technicznej ppłk dr inż. Paweł 
Marecki. Przedstawił uczelnię od strony dy-
daktycznej i naukowej. Przedstawił schemat 
organizacyjny Wojskowej Akademii Tech-

nicznej, podział na poszczególne wydziały. 
Zaprezentował czym się zajmują wydziały, 
przedstawił wybrane projekty zrealizowane 
przez uczelnię. Przedstawił także możliwości 
uprawiania różnych dyscyplin sportowych, do 
których Wojskowa Akademia  Techniczna po-
siada pełne wyposażenie.
 Po zakończeniu sympozjum prele-
genci zgodnie stwierdzili, że bardzo podobała 
im się szkoła i wyrazili chęć udziału w kolej-
nym sympozjum odbywającym się na tere-
nie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.

Tomasz Płochocki, fot. z arch. ZSZ nr 2

Sympozjum „Przyszłość w nauce”



10 MIM marzec 2017www.minsk-maz.pl

Z ŻYCIA MIASTA

23 lutego w Galerii Bohema Nowa Sztuka 
w Warszawie odbył się uroczysty wernisaż 
wystawy Pawła Wąsowskiego pt. „Punkt 
Odbioru Wrażeń”. Galeria Bohema wraz  
z Muzeum Ziemi Mińskiej otworzyła  nowe 
miejsce na mapie Warszawy dla spragnio-
nych doznań estetycznych. Dyrektor Mu-
zeum Leszek Celej podkreślił historycz-
ną rangę tego wydarzenia zaznaczając,  
że po raz pierwszy w historii artysta  
z Mińska Mazowieckiego ma swoją indy-
widualną wystawę w galerii w Warszawie 
prowadzonej również przez mieszkańców 
miasta (Iwonę Pleskot i Adama Łuczaka). 
W wernisażu wzięli udział także przedsta-
wiciele Urzędu Miasta.
 
 Nazwa wystawy (Punkt Odbioru 
Wrażeń) miała podkreślać najważniejsze 
składniki sztuki Wąsowskiego - abstrak-
cyjne obrazy artysty składają się bowiem 

z setek idealnie dopracowanych, umiesz-
czonych na płótnie punktów, które razem 
dają niesamowite efekty optyczne. Obrazy 
powstają poprzez systematyczne i mozol-
ne nakładanie kolejnych warstw kolorów  
w celu uzyskania efektu optycznego, któ-
ry nie zawsze jest zamierzony. Mimo, że 
skończony obraz uderza precyzją wykona-
nia, proces twórczy ma zawsze charakter 
eksperymentalny. Punkty, kolory, kontrasty 
zdają się żyć własnym życiem, a artysta 
nadaje im ostateczny kierunek. Malarstwo 
Wąsowskiego „odrobiło lekcje” u mistrzów 
optical artu, wyciągnęło z nich wnioski i da-
lej podąża spokojnie w poszukiwaniu wła-
snych środków artystycznego wyrazu.
 Paweł Wąsowski to architekt, ma-
larz, wykładowca akademicki, kolekcjoner 
sztuki związany z Mińskiem Mazowiec-

Miński artysta rozchwytywany 
przez kolekcjonerów sztuki

kim. W 1999 r. obronił dyplom, a w 2008 r. 
pracę doktorską na Wydziale Architektury 
Politechniki Warszawskiej, gdzie obecnie 
pracuje. Zajmuje się historią architektury, 
malarstwem, rzeźbą, fotografią i projek-
towaniem architektonicznym. Interesuje 
go przede wszystkim korespondencja ar-
chitektury i sztuk wizualnych. W swoich 
pracach bada iluzje, złudzenia optyczne,  
percepcję koloru oraz jego oddziaływanie 
na przestrzeń. 
 Wystawa w Bohemie to pierw-
sza tak obszerna prezentacja prac artysty 
składająca się z malarstwa, rzeźb oraz prac 
na papierze. Sztuka Pawła Wąsowskiego 
cieszy się dużym zainteresowaniem wśród 
publiczności, a wiele jego prac już podczas 
wernisażu zostało zakupionych do kolek-
cji prywatnych oraz instytucji publicznych. 
Wystawie towarzyszył katalog, do którego 
dołączono barwny linoryt wykonany przez 
artystę. Wydarzenie zostało objęte hono-
rowym patronatem Muzeum Ziemi Mińskiej  
w Mińsku Mazowieckim.
 „Punkt Odbioru Wrażeń” można 
było oglądać do 10-tego marca br. w Ga-
lerii Bohema Nowa Sztuka przy ul. Żurawiej 
24/5 w Warszawie.

Michalina Sablik
fot. Adam Łuczak
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Edmund Wiącek urodził się w 1925 roku 
w Grzebowilku. W 1943 roku wyjechał na 
tereny byłego ZSRR, gdzie w 1944 roku 
ochotniczo wstąpił do 3. Samodzielne-
go Batalionu Saperów 1. Dywizji 1. Ar-
mii Wojska Polskiego. Z batalionem tym 
doszedł do granic Polski na rzece Bug. 
W sierpniu 1944 roku brał udział w for-
sowaniu Wisły pod Studziankami. Doszli 
pod Warkę. W nocy z 16 na 17 sierpnia 
brał udział w wyzwalaniu Warszawy,  
a następnie takich miast jak: Bydgoszcz, 
Piła, Jastrów, Wał Pomorski czy Koło-
brzeg. Brał udział w forsowaniu Odry 
pod Siekierkami, a później w forsowaniu 
kanału Hohenzollernów pod Berlinem  
i w szturmie na Berlin.

 Za służbę Ojczyźnie wielokrot-
nie odznaczany: m.in. Krzyżem Kawaler-
skim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem 
Pamiątkowym „Czyn Frontowy I i II Armii 
Wojska Polskiego 1943-1945”, Medalem 
za udział w walkach o Berlin, Medalem 

za Odrę, Nysę i Berlin, Odznaką Grun-
waldzką, Medalem Zwycięstwa i Wolno-
ści 1945, Honorową Odznaką „Uczestnik 
Szturmu Berlina”, wieloma odznaczenia-
mi radzieckimi oraz Związkową Odznaką 
Honorową za zasługi dla SKOWVM (Sto-
warzyszenia Kawalerów Orderu Wojen-
nego Virtuti Militari). Awansowany został  
do stopnia kapitana WP.
 Do Związku Inwalidów Wojen-
nych RP, oddziału w Mińsku Mazowiec-
kim, wstąpił w 2002 roku. Brał udział  
w uroczystościach państwowych i rocz-
nicowych, występując często ze sztan-
darem ZIW. Podczas uroczystości zorga-
nizowanych 10 listopada 2016 roku przy 
pomniku ZIW uhonorowany został Meda-
lem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
 Edmunda Wiącka pożegnaliśmy 
27 stycznia 2017 roku w kościele pw. 
NNMP w Mińsku Mazowieckim. Spoczął 
na miejscowym cmentarzu parafialnym.

na podst. inf. J. Jedynaka, fot. z arch. UM MM

Pożegnaliśmy Edmunda Wiącka 

Z wielką radością pragniemy poinfor-
mować, że duet fortepianowy w skła-
dzie: Dominik Kleina i Maciej Bogdański 
zajął II miejsce na III MIĘDZYSZKOL-
NYM KONKURSIE ZESPOŁÓW FORTE-
PIANOWYCH „NA 4 RĘCE I WIĘCEJ”  
w Miechowie. 

 Konkurs odbył się w Państwowej 
Szkole Muzycznej I stopnia im. Michała 
Kleofasa Ogińskiego w Miechowie. Duet 
pracuje systematycznie pod opieką pani 
Joanny Nowik i pani Pauliny Rzewuskiej. 
Odnosi regularnie sukcesy w konkursach 
pianistycznych. Wielkie brawa dla arty-
stów.

Joanna Nowik, fot. z arch. MSA

Sukces duetu fortepianowego z MSA

Schodołaz dla miejskiego gimnazjum

Miasto Mińsk Mazowiecki zakupiło  
schodołaz  LG 2004 Antano wraz z wy-
posażeniem dla Gimnazjum Miejskiego  
Nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Zakup jest 
współfinansowany ze środków PFRON 
pochodzących z „Programu wyrówny-
wania różnic między regionami III”

red., fot. z arch. GM nr 2
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Wiosna tuż tuż. Lada chwila drogi zaczną 
zapełniać się jednośladami. Tymi poru-
szanymi siłą mięśni i tymi zaopatrzonymi 
w silniki spalinowe. Wśród tych drugich 
na ulicach naszego miasta dostrzeżemy 
z pewnością wehikuły nietuzinkowe, koja-
rzone bardziej z eksponatami muzealnymi 
niż pojazdami użytkowymi. To motoryza-
cyjne zjawisko, ściśle związane z trybem 
przyrody, będzie zwiastunem rozpoczęcia 
sezonu 2017 dla członków Klubu Dawnych 
Motocykli „Magnet” i ich zabytkowych 
pojazdów. Warto zatem w tym przedwio-
sennym nastroju spojrzeć wstecz i przypo-
mnieć ubiegłoroczne dokonania mińskich 
hobbystów. Był to bowiem dla Magnetu 
rok szczególny. 

 Rozpocząć należy od tego, że 
nasz klub wszedł już absolutnie w dojrza-
łość, osiągając wiek lat dwudziestu. Znalazł 
się zatem w dość wąskim gronie lokalnych 
stowarzyszeń, które mogą się takim „prze-
biegiem” pochwalić. Jesteśmy niezwykle 
dumni i wdzięczni zarazem, że ten fakt został 
dostrzeżony przez  lokalne władze, a praca 
nasza i hobby, które nierozerwalnie wiążą 

się z Mińskiem od ubiegłego roku pozwalają 
nam nosić tytuł „Zasłużonego dla miasta”. 
Honor ten mobilizuje do dalszego rozwoju 
i jeszcze większej ochoty, by Mińsk Mazo-
wiecki królował na podium rajdów ogólno-
polskich. Przez wiele lat główną wagę przy-
wiązywaliśmy do perfekcyjnej organizacji 
wiosennego rajdu motocykli zabytkowych, 
aby stał się imprezą z najwyższej półki.  
I stało się. Na zlecenie Polskiego Związku 
Motorowego od dwóch lat w ramach Mazo-
wieckiego Rajdu Weteranów Szos odbywa 
się na naszej ziemi Runda Mistrzostw Polski 
Pojazdów Zabytkowych. 
 Sukces organizacyjny dotyczy 
także wrześniowego zlotu „Warkot”, które-
go reklamować nie trzeba bo robi to ogrom-
na frekwencja zarówno wśród uczestników 
jak i widzów. Osiągnąwszy więc pewien 
pułap twórczy i renomę naszych imprez 
postanowiliśmy mocniej zaakcentować ist-
nienie naszego klubu w kraju i większy na-
cisk włożyć w stronę sportową zabytkowo 
- motoryzacyjnego hobby. Jednym słowem 
rozpoczęliśmy regularne starty w okręgo-
wych i ogólnopolskich rajdach pojazdów 
zabytkowych. Ostatni sezon pokazał, że  

Podsumowania KDM „MAGNET” w tej materii mińszczanie są bardzo mocni. 
Mimo dość krótkiego stażu zawodnicze-
go udaje nam się z każdej imprezy wra-
cać z trofeami, a podsumowanie sezonu 
2016 napawa optymizmem na przyszłość.  
I tak w ubiegłym roku w Mistrzostwach 
Okręgu Warszawskiego PZM uplasowali-
śmy klub na trzeciej pozycji, uzyskując tytuł 
II vice mistrza. Indywidualnie zaś w dwóch 
klasach wiekowych pojazdów byliśmy bez-
konkurencyjni. I miejsce w klasie motocykli 
do 1955 roku zajął Maciej Cichocki, a w kla-
sie motocykli z lat 1956 – 1971 Piotr Woj-
dyga. Najbardziej prestiżowe, ogólnopolskie 
zmagania Magnet zakończył na piątym miej-
scu wyprzedzając 14 klubów i Automobilklu-
bów z całej Polski. Indywidualnie z 4 lokatą 
w klasie motocykli 1956-71 zajął Tomasz 
Budzyński. Pozostali zawodnicy w każdej 
z rund plasowali się zawsze w okolicach 
pierwszej dziesiątki a warto wspomnieć, że 
konkurencja jest liczna. Główna Komisja Po-
jazdów Zabytkowych PZMot. uhonorowała 
też Daniela Gągola za motocyklowy de-
biut świeżo wyremontowanego jednośladu  
w klasie motocykli po 1970 roku. Jak wi-
dać w sferze sportowej wypadamy bardzo 
dobrze i ufamy, że w miarę nabywania do-
świadczeń rajdowych Mińsk Mazowiecki 
stanie na podium Mistrzostw Polski Pojaz-
dów Zabytkowych. 
 Jeśli chodzi o „lokalne podwórko” 
i życie klubu, nie można nie wspomnieć, że 
z końcem roku upłynęła kadencja zarządu 
stowarzyszenia. W toku lutowych wyborów 
wyłoniono nowy zarząd, który przez kolejne 
pięć lat będzie pracował w składzie:

Daniel Gągol - Prezes klubu
Piotr Wojdyga - Viceprezes

Renata Budzyńska - II Viceprezes
Zbyszek Rutkowski - Skarbnik

Anna Zawadka - Sekretarz
Marcin Lipiński - Przewodniczący 

komisji technicznej
Wojciech Gańko - Przewodniczący 

komisji rewizyjnej

Daniel Gągol, fot. z arch. klubu KDM MAGNET
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W niedzielę, 5 marca, zawodnicy Klu-
bu Walki Grappler i Mińskiego Klubu 
Sportowego MMA Team: Kamil Kublik, 
Bartosz Raczyński i Marcin Frankiewicz 
wzięli udział w VII Mistrzostwach Polski  
Polski No Gi Jiu Jitsu 2017 organizowa-
nych w Luboniu.
 
 Zawody te, organizowane nie-
przerwanie od 7 lat, należą do największych 
nie tylko w Polsce, ale także w Europie. 
Dwudniowe zmagania pod Poznaniem 
zgromadziły prawie 1300 zawodników i za-
wodniczek z całej Polski.
 Bartosz Raczyński i Kamil Ku-
blik startowali w kategorii niebieskie pasy 
-67,5kg. Przystępując do pierwszej walki, 
musieli niestety obydwaj uznać wyższość 
swoich przeciwników, przegrywając tym 
samym i odpadając z dalszej rywalizacji.
 Wyjazdowa niedziela Grapplerów 
z Mińska okazała się jednak szczęśliwa dla 
trenera i zawodnika - Marcina Frankiewicza, 
który startował w kategorii purpurowe pasy 
+97,5kg. W walce finałowej zmierzył się  
z zawodnikiem z Opola. Po bardzo zaciętej 
walce, w której prowadzenie objął Marcin, 
rywalowi udało się odrobić stratę punktów  
i pojedynek na macie zakończył się remi-
sem. W takim przypadku regulamin dopusz-
cza możliwość wskazania zwycięzcy przez 
sędziego. Sędzia jako zwycięzcę wskazał 
zawodnika z Opola, jednakże zdobycie  
II miejsca na podium, a tym samym Wicemi-
strzostwa Polski w NO Gi na zawodach tej 
rangi, mogą tylko cieszyć i sprawiać ogrom-
ną satysfakcję. Srebrny medal Mistrzostw 
Polski trafił do Mińska Mazowieckiego!
 Gratulujemy, a już w najbliższą 
sobotę, 11 marca, zmagania zawodników 
w naszym mieście podczas IV Grand Prix 

Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu dla dzie-
ci, młodzieży i  dorosłych! Po raz kolejny 
organizowany przez Klub Walki Grappler, 
MKS MMA TEAM we współorganizacji  
z MOSiR, Miastem Mińsk Mazowiecki oraz 
Starostwem Powiatowym w Mińsku Ma-
zowieckim.

Zapowiada się, że będzie pobity rekord 
frekwencji, a turniej zaszczyci nas gość-
mi z różnych stron Europy. Zapraszamy  
do hali sportowej w ZSM nr 1 przy ul. Ko-
pernika.

mat. KW Grappler
fot. z arch. klubu

Wicemistrzostwo Polski dla Grapplera

Rusza kolejna edycja projektu powszechnej nauki 
pływania „Umiem Pływać”
W związku z dużym zainteresowaniem wśród rodziców i dzieci projektem powszechnej nauki pływania 
„Umiem Pływać” Miasto przystąpiło do realizacji kolejnej edycji tego przedsięwzięcia. Projekt skierowany 
do dzieci z klas II i III szkół podstawowych realizowany będzie w podziale na pięć piętnastoosobowych grup 
w okresie od 3 kwietnia do 30 czerwca 2017 roku.

Dla każdego uczestnika przewidziano 20 godzin lekcyjnych nauki pływania. Główne cele programu to: na-
bycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad 
postawy, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), edukacja w zakresie bezpiecznego korzystania z akwenów.

Rekrutacja uczestników do projektu rozpocznie się 20 marca i potrwa do 23 marca 2017 roku.
O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń (15 miejsc na grupę). Dzieci, które brały już udział w projekcie nie 
mogą brać udziału w jego kolejnej edycji. 

Aby zapisać dziecko na zajęcia należy złożyć wypełnione „Oświadczenie opiekuna prawnego uczestnika zajęć …” w Urzędzie 
Miasta Mińsk Mazowiecki, p. 203 (II piętro), ul. Konstytucji 3 Maja 1 we wskazanym powyżej terminie. 

Harmonogram zajęć oraz „Oświadczenie opiekuna prawnego …” dostępne są na stronie miasta www.minsk-maz.pl w zakładce 
Oświata i Sport, w Biurze Obsługi Interesanta (p.4) oraz p. 203 (II piętro) Urzędu Miasta, a także w sekretariatach szkół. 
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9 lutego w Gimnazjum Miejskim nr 2  
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowiec-
kim zostało zorganizowane polonistycz-
ne spotkanie pokoleń, które jednocze-
śnie było już III Mińskim Świętem Języka 
Polskiego pod hasłem „Moda na polski”.  
W tym roku dyrekcja papieskiego gimna-
zjum i nauczyciele poloniści zaprosili do 
wspólnego świętowania zarówno mło-
dzież z mińskich szkół gimnazjalnych, 
jak i słuchaczy Mińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku.

 Wspólną inicjatywą dla młod-
szych i starszych mińszczan był udział  
w „Konkursie na wyklejankę”, który pole-
gał na stworzeniu kolażu inspirowanego 
formą wyklejanek wymyśloną przez po-
etkę – Wisławę Szymborską. Warto pod-
kreślić, że swoje prace zgłosiły wszystkie 
zaproszone do konkursu środowiska – 
uczniowie, nauczyciele i słuchacze MUTW.  
 W kategorii dorosłych jury przy-
znało trzy równorzędne wyróżnienia, które 
trafiły do pań: Alicji Rycielskiej ze Stowa-
rzyszenia „Radość Trzeciego Wieku” oraz 
do Marzeny Grzyb i Lilli Kłos – nauczycie-
lek z Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana 
Pawła II. W kategorii młodzieży gimnazjal-
nej I miejsce zajęła Angelika Bardłowska  
z Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Gen.  An-
dersa (opiekun – Magdalena Dąbrowa), na 
II znalazła się Emilia Popis z Gimnazjum 
Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II (opiekun 
– Aleksandra Wróbel), zaś III przyznano 
Weronice Paplak z Salezjańskiego Gimna-
zjum im. Św. Jana Bosko (opiekun – Diana 
Gajc-Piątkowska). Jury dodatkowo wy-
różniło jeszcze dwie prace – Mai Ostrow-
skiej z papieskiego gimnazjum i Alicji 
Adamarek z Gimnazjum Miejskiego nr 1. 
Wyklejanki zostały ocenione przez dwie 
wykładowczynie z Uniwersytetu Przyrod-

niczo-Humanistycznego przez prof. Vio-
lettę Machnicką i dr Barbarę Stelingowską 
oraz przez panią Joannę Wilczak z Miej-
skiego Domu Kultury. Jurorki konkursu  
z Siedlec były też specjalnymi gośćmi 
międzypokoleniowego popołudnia, po-
nieważ przygotowały na to spotkanie dwa 
wykłady akademickie. Pani prof. Violetta 
Machnicka - dyrektor Instytutu Filolo-
gii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej na 
UPH - mówiła o agresji na sprzedaż, czyli  
o języku bohaterów programów parado-
kumentalnych, zaś dr Barbara Stelingow-
ska wygłosiła prelekcję na temat sztuki 
pisania listów.     
 Oprócz części edukacyjnej nie-
zwykle miłym akcentem były występy 
artystyczne zarówno słuchaczy MUTW, 
którzy nie tylko zaśpiewali, ale także za-
tańczyli dla młodzieży, jak i układ tanecz-
ny uczennic z klasy 2a (akademicko-hu-
manistycznej) przygotowanych przez 
nauczycielkę w-fu – Renatę Mroczkow-

ską. Spotkanie „Język polski łączy po-
kolenia” stało się jednocześnie okazją do 
podsumowania szkolnych konkursów po-
lonistycznych i do wręczenia przez pana 
dyrektora Grzegorza Wyszogrodzkiego 
nagród wszystkim zwycięzcom w konkur-
sach międzyklasowych i indywidualnych.
 Okazało się, że spotkanie poko-
leń może być wartością samo w sobie – 
pomysłodawcom udało się zainteresować 
tym samym tematem tak zróżnicowane 
grono słuchaczy, udało się także zachęcić 
do wspólnej zabawy wyklejankami wie-
le osób bez względu na wiek. Tak więc 
można przyjemnie i pożytecznie spędzić 
ze sobą czas bez względu na to, czy ma 
się kilkanaście czy kilkadziesiąt lat. Jako 
organizatorzy mamy nadzieję, że to pierw-
sze międzypokoleniowe spotkanie będzie 
inspiracją dla wielu innych równie warto-
ściowych  inicjatyw. 

Agnieszka Kożuchowska
fot. z arch. GM nr 2

Język polski połączył pokolenia
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Sara Lejman i Magdalena Nogańska  
z kl. III Salezjańskiego Gimnazjum  
im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazo-
wieckim dotarły do ostatniego etapu 
konkursu przedmiotowego MKO z języ-
ka polskiego i uzyskały tytuł finalistek.  
To bardzo duże osiągnięcie. Reprezen-
tantki naszego gimnazjum są jednocze-
śnie jedynymi uczennicami z terenu ca-
łego powiatu mińskiego, które zaszły tak 
daleko i znalazły się wśród 369 najlep-
szych gimnazjalistów w województwie 
mazowieckim.

 Sukces Sary i Magdy, bo tak na-
leży patrzeć na udział uczennic w finale 
najbardziej prestiżowego konkursu polo-
nistycznego w Polsce, to przede wszyst-
kim owoc ich ciężkiej pracy. Dziewczęta 
wiele miesięcy zgłębiały tajniki języka pol-
skiego i wiedzy o kulturze. Wczytywały się 
w najdrobniejsze szczegóły lektur z kano-
nu obowiązującego na kolejnych etapach 
zmagań prymusów. A trzeba zaznaczyć, 
że zakres wymagań stawianych przed 
uczestnikami konkursu znacznie wykra-
czał poza program merytoryczny naucza-
nia języka polskiego w gimnazjum. 
 Dość wspomnieć o takich lek-
turach, których znajomością oraz umie-
jętnościami interpretacji i analizy wy-
kazali się w tym roku gimnazjaliści, jak: 
opowiadania Antoniego Czechowa, ko-
media Mikołaja Gogola pt. „Rewizor”, 
powieść psychologiczna Josepha Con-
rada „Lord Jim”, powieść Romaina Rol-
landa „Colas Breugnon”, powieść histo-
ryczna Henryka Sienkiewicza „Ogniem  
i mieczem”, antyutopia George’a Orwella 
„Rok 1984”, literatura faktu „Szkice spod 
Monte Cassino”, a także poezja przed-
stawiciela Nowej Fali Adama Zagajew-
skiego i przedwojennego katastrofisty 
Józefa Czechowicza i wiele innych. Do 
tego znajomość takich dzieł dziesiątej 
muzy, jak: „Hugo i jego wynalazek” Mar-
tina Scorsesego czy „Boże Narodzenie”  
w reż. Christiana Cariona. Nie zapomnij-
my też o umiejętnościach interpretacji 
i analizy dzieł sztuki, w tym malarstwa 
symbolicznego Jacka Malczewskiego  
i Witolda Wojtkiewicza oraz kubistyczne-
go Pabla Picassa. 
 Przygotowania do konkursu to 
także forma rozwoju. Sara i Magda są bo-
haterkami, bo podjęły trud nauki. Wiedza 
i umiejętności, jakie zdobyły, to wartość, 
która na pewno nieraz będzie procento-
wać. Duma rozpiera opiekuna meryto-
rycznego uczennic – p. Dianę Gajc-Piąt-
kowską, która wspierała dziewczęta  
w przygotowaniach do intelektualnych 
zmagań prymusów wśród mazowieckich 
talentów.

opr. Szkoły Salezjańskie 
w Mińsku Mazowieckim 

Sara i Magda finalistkami konkursu kuratoryjnego
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Tradycją w mińskim Koperniku stało się 
obchodzenie Dnia Patrona z udziałem 
zaproszonych gości ze szkół w woje-
wództwie mazowieckim, noszących imię 
słynnego astronoma, a także uczniów  
i ich opiekunów z mińskich szkół pod-
stawowych. 
 I tym razem w słoneczny zimowy 
piątek, 10 lutego, po raz trzynasty zawita-
li do mińskiego Kopernika goście z Łosic  
i Szymanowa, którzy przebyli długą dro-
gę, aby wspólnie z wychowankami Jedyn-
ki uczcić 544. rocznicę urodzin wielkiego 
Polaka i wziąć udział w XIII Wojewódzkim 
Konkursie Wiedzy o Życiu i Pracy Miko-
łaja Kopernika oraz o Astronomii. Oprócz 
nich o palmę pierwszeństwa w znajo-
mości życia i pracy wielkiego astronoma 
oraz wiedzy o kosmosie walczyły druży-
ny ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dą-
brówki w Mińsku Mazowieckim, Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego  
w Mińsku Mazowieckim oraz Publicznej 
Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. Św. 
Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim. 
Turniejowi, jak co roku, towarzyszyły dwa 

inne konkursy – literacki, w którym zada-
niem uczestników było napisanie kartki 
z dziennika Mikołaja Kopernika oraz pla-
styczny pod hasłem “Scena z życia Miko-
łaja Kopernika”. Organizacji Dnia Patrona  
podjęły się tradycyjnie panie: Małgorzata 
Nowicka, Małgorzata Szczęsna, Monika 
Sokołowska i Anna Wasążnik. Tegorocz-
ne przygotowania wsparły swoją pomocą 
również panie Agnieszka Kaczmarczyk, 
Anna Gizińska, Elżbieta Kowalczyk i Anna 
Jaworska.. 
 Goście po krótkim odpoczynku 
po podróży udali się do sali gimnastycz-
nej, gdzie serdecznie powitała wszystkich 
dyrektor Ewa Żak. Tam przystąpili do ry-
walizacji w turnieju.
 Turniej przebiegał w pięciu run-
dach. W każdej z nich zawodnicy mieli 
za zadanie odpowiedzieć na 5 kolejnych 
pytań wyświetlonych na prezentacji. Za 
każdą prawidłową odpowiedź zespół 
otrzymywał 1 punkt. W przypadku remi-
su pomiędzy drużynami o miejscu de-
cydowała dogrywka. Zwyciężyła w tym 
roku drużyna Szkoły Podstawowej nr 1 

Święto Patrona w mińskim Koperniku
w Mińsku Mazowieckim, II miejsce zajęła 
drużyna ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Mikołaja Kopernika w Łosicach, trzecie 
natomiast przypadło zespołowi z Publicz-
nej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. 
Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowiec-
kim. Zawodnicy z poszczególnych drużyn 
wykazali się ogromną wiedzą na temat 
życia i pracy Mikołaja Kopernika, a tak-
że z zakresu astronomii, ponieważ o ich 
miejscu w turnieju decydował nierzadko 
zaledwie jeden punkt.
 Zaproszenie do uczczenia pa-
trona mińskiej Jedynki przyjęły również 
inne szkoły imienia Mikołaja Kopernika  
z województwa mazowieckiego – z Nowej 
Wsi, Cieksyna, Serocka, Bieniędzic, Ra-
dzanowa i Goworowa, a także ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w Mińsku Mazowiec-
kim, biorąc udział w konkursie literackim 
i plastycznym.  
 Piątkowe przedpołudnie stało 
się znakomitą okazją do wręczenia na-
gród laureatom konkursów. Nagród i dy-
plomów przyznano w tym roku bardzo 
dużo, ponieważ na konkursy literacki  
i plastyczny spłynęło bardzo wiele prac na 
wysokim poziomie. Lista nagrodzonych  
i wyróżnionych uczniów jest więc wyjąt-
kowo długa. Można ją zobaczyć w zakład-
ce Konkursy oraz na stronie głównej SP1.
 Uroczystość Dnia Patrona odby-
ła się w odświętnie udekorowanej hali wi-
dowiskowo - sportowej ZSM1. Na drabin-
kach, na co dzień służących do ćwiczeń 
gimnastycznych, zabłysło ogromne słoń-
ce, granatowe niebo zaś rozjaśniły złote 
gwiazdy.
 Podczas akademii nie zabrakło 
chwil poważnych i podniosłych, które 
towarzyszyły wprowadzeniu sztandaru, 
odśpiewaniu hymnu szkoły oraz złożeniu 
kwiatów pod pomnikiem patrona. 
 Część artystyczną, która uświet-
niła obchody Dnia Patrona w Jedynce, 
przygotowały klasy IVC, VIA, VC i IIE pod 
czujnym okiem swoich wychowawczyń 
- pani Anny Wasążnik, pani Małgorzaty 
Szczęsnej i pani Anny Gizińskiej. 

Opr. Małgorzata Szczęsna, fot. Danuta Szylberg
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Jak co roku w Przedszkolu Miejskim nr 6 
w Mińsku Mazowieckim styczniowe mro-
zy rozgrzewały gorące serca dzieci, które 
przygotowały niespodzianki dla swoich 
ukochanych Dziadków.
 
 Na jeden dzień przedszkole za-
mieniło się w teatr. Już od rana słychać 
było życzenia, które zostały wytańczone 
i wygrane w kreacjach różnych posta-
ci. Dzieci śpiewały i grały na instrumen-
tach, a na widowni najukochańsza Babcia  
i Dziadek, którzy ukradkiem ocierali łzy ze 
wzruszenia oglądając wnuki w kostiumach 
i odświętnych strojach. 
 Występy przedszkolaków koń-
czyło obdarowanie solenizantów wykona-
nymi własnoręcznie przez dzieci upomin-
kami, a w każdej sali czekał na gości słodki 
poczęstunek przygotowany przez rodzi-
ców. 
 Jakby mogło być inaczej, to 
wspaniałe święto jest okazją do podzięko-
wania za każdą opowiedzianą bajkę, spa-
cer, wyprawę na sanki, wakacje, uścisk, 
czy otarcie stłuczonego kolana. 
 Podziękowanie Dziadkom za to, 
że są po prostu, jak przypomniał mi Kac-
perek lat 5, „do kochania”.

Beata Antczak – Kołodzik
fot. z arch. PM nr 6

„Bo moja Babcia i mój Dziadek są do kochania”

Tak wiele zawdzięczamy naszym Bab-
ciom i Dziadkom, dlatego warto uczcić 
ten dzień w szczególny sposób!
 Tak też uczynili  uczniowie  
z klasy 0a i 0b z Publicznej Salezjańskiej 
Szkoły Podstawowej im. św. Dominika 
Savio w Mińsku Mazowieckim. Babcia  
i Dziadek to bardzo ważne osoby w życiu 
każdego dziecka, dlatego w tych szcze-
gólnych dniach wszystkie przedszkolaki 
również pamiętały o Babciach i Dziad-
kach i wspólnie ze swoimi paniami przy-
gotowały dla nich przedstawienia. W po-
niedziałek 23 stycznia wnuczęta z  klasy 
0a gościły w naszej szkole swoje Babcie 
i swoich Dziadków, natomiast w środę 25 
stycznia  świętowała ze swoimi Dziadkami 
klasa 0b. Wnuki bawiły dziadków, recytu-
jąc wiersze, śpiewając piosenki. Babcie  
i Dziadkowie nie kryli wzruszenia, sły-
sząc „Cza-czę na lodzie”, „Serce babci”  
w wykonaniu wnuka lub wnuczki. Wier-
sze, piosenki przeplatane były tańca-
mi. Dzieci  zaprezentowały się, tańcząc  
„Owczareczka”, „Twista”, „Taniec śnieży-
nek” i „Lasowiaka”. Oczywiście nie mogło 
zabraknąć życzeń i własnoręcznie wyko-
nanych upominków. 

 Po przedstawieniu Babcie  
i Dziadkowie pili ciepłą herbatkę i kosz-
towali smakołyków przygotowanych 
specjalnie na tę wyjątkową okazję. Dla 
wszystkich było to bardzo miłe popołu-
dnie spędzone w rodzinnym gronie.

DZIEŃ BABCI, DZIEŃ DZIADKA TO DOPIERO GRATKA… 

Wszystkim Babciom i Dziadkom życzy-
my wszystkiego najlepszego – nie tylko  
w dniu ich święta!

Anna Grzelak-Łoboda, Magdalena Zawadka
fot. z arch. Szkół Salezjańskich
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Najdłuższa noc
Mińszczanie jako pierwsi mieli okazję po-
znać bohaterów książki „Najdłuższa noc” 
i spotkać się z autorami powieści oraz 
scenariusza nowego serialu TVN - „Belle 
Epoque”.

Dzięki Wydawnictwu Muza, 31stycznia, 
jeszcze przed oficjalną premierą,  naszą 
bibliotekę odwiedzili Marek Bukowski – 
aktor i scenarzysta i Maciej Dancewicz 
– historyk i scenarzysta. Nie zdradzając 
kryminalnych intryg zaprosili mińszczan 
do lektury książki, wprowadzili w atmos-
ferę serialu i  pozwolili głębiej poznać 
jego bohaterów. Autorzy opowiadali  
o wspólnej pracy nad książką, o cieka-
wych losach ich przodków,  o począt-
kach medycyny sądowej, co jest ważnym 
wątkiem w książce i w filmie i o swoich 
wrażeniach z planu filmowego. 

Jamnikarium
Wielbiciele dobrej literatury i miłośnicy 
jamników, spotkali się 8 lutego z Agatą 
Tuszyńską i Lonią - jamnikiem i poniekąd 
współautorem książki „Jamnikarium”.  
Znakomita pisarka, poetka, reportażyst-
ka, autorka bestsellerowych biografii I.B. 
Singera, Ireny Krzywickiej, Wiery Gran, 
narzeczonej Bruno Schulza, a także au-
tobiograficznych: Rodzinnej historii lęku 
i Ćwiczeń z utraty, tym razem opowie-
działa o miłości do jamnika, swojej i wielu 
sławnych postaci ze świata sztuki i litera-
tury. Podczas spotkania dowiedzieliśmy 
się czym jest jamnikolubstwo, kto jest 
kim w jamniczym świecie, co jest esencją 
jamniczości. 

Pisarka i jej jamnik Lonia wylosowali 
zwycięskie zdjęcie z mińskim jamnikiem, 
które do biblioteki nadesłała Pani Anna 
Zawiślińska. Nasza czytelniczka odebrała 
osobiście nagrodę - książkę z autografem 
i piszczącą zabawkę dla swojego pupila. 
Wielbiciele jamników, łączmy się!

Sztuka kochania
Właśnie do kin wszedł film „Sztuka ko-
chania. Historia Michaliny Wisłockiej”, 
a biblioteka zachęca, aby przed wizy-
tą w kinie, sięgnąć po książkę Konrada 
Szołajskiego „Wisłocka, czyli jak to ze 
Sztuką kochania było”. Autor tej bele-
tryzowanej biografii z wątkiem kryminal-
no-szpiegowskim, spotkał się z naszymi 
czytelnikami 16 lutego. Opowiedział mię-
dzy innymi o swojej osobistej znajomości  
z Michaliną Wisłocką i  o problemach,  

jakie miała z wydaniem swojego poradnika,  
a także o tym, jak zmieniła ona patrzenie 
Polaków na sprawy seksu. Niespodzian-
ką była projekcja dokumentalnego filmu 
„Sztuka kochania według Wisłockiej” au-
torstwa Konrada Szołajskiego, który nasi 
czytelnicy przyjęli entuzjastycznie. 

Ferie z Biblioteką
Czy podczas ferii można się nudzić? Nie, 
jeśli korzystacie z oferty Biblioteki. Na te-
goroczne ferie,  poza lekturą książkowych 
i prasowych  nowości przygotowaliśmy 
serię zajęć dla najmłodszych czytelników 
oraz dla nastolatków. Jak co roku, 2 razy 
w tygodniu odbywały się seanse kinoteki 
z ulubionymi bajkami ostatnich miesięcy. 
Szczególną atrakcją były warsztaty  lalkar-
skie oraz przedstawienie Kony Puppets. 
Dzieci tworzyły własne lalki typu muppets 
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i animowały je podczas zajęć. Spektakl 
w wykonaniu profesjonalisty był dla nich 
okazją, by odkryć możliwości lalek i spo-
tkać się z różnymi bajkowymi postacia-
mi, a w finale zaśpiewać z Elsą z „Krainy 
lodu”. W ramach ferii , zaprzyjaźniona  
z biblioteką Fundacja EBU przygotowa-
ła dla najmłodszych warsztaty o piratach 
oraz zajęcia z rysowania komiksu, którego 
bohaterem była Panda. Najmłodsi czytel-
nicy wzięli także udział w dwóch spekta-
klach „Pinokio” w wykonaniu Teatru Lalek 
Czarodziej. A w sobotnie przedpołudnie, 
Piotr Głażewski wprowadzał dzieci w taj-
niki wędkowania.

Podczas tegorocznych ferii zaprosiliśmy 
także młodzież na Spotkania z planszów-
ką, Lokalny Klub Kodowania oraz Dzień 
Winyla w Gralni! Nauczyliśmy się wspólnie 
grać w „Kolejkę”, „Scrabble”, „Wsiąść do 
pociągu”,  „Autarchę”,  młodzi fani pro-
gramowania tworzyli własne gry i animo-
wane filmiki.  

Zapowiedzi
22 marca, godz.18.30 – Biblioteka Podróży z Anną 
Janowską, promocja książki „Monsun przychodzi 
dwa razy. Podróż szlakiem pieprzu przez Keralę, 
Oman i Zanzibar”
25 marca, godz. 11.00 -15.00 – Sobota z Plan-
szówką – nowe gry!

MBP,  fot. z arch. biblioteki
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Bajka o kapryśnych 
książątkach
 Na scenę MDK powrócił Teatr 
Wariacja. 29 stycznia najmłodsi widzowie 
obejrzeli spektakl „Księżniczka na ziarnku 
grochu, czyli marchewka z groszkiem”. 
Książę Groszek nie mógł się zdecydować, 
którą księżniczkę wybrać na swoją żonę. 
Wyruszył więc w podróż do odległych 
krajów lecz swoją kapryśną wybrankę 
znalazł całkiem niedaleko. W królestwie 
Marchewkowego Pola żyła niezwykle wy-
magająca i kapryśna Królewna Marche-
weczka, która również wyruszyła na po-
szukiwanie przygód.  
 Muzyka G. F. Haendla towarzy-
sząca bajce złagodziła, swym niezwykłym 
urokiem, kwaśne charaktery księżniczki  
i księcia.

Pamiętając o Noblistce
 Na początku lutego minęło 5 lat 
od śmierci Wisławy Szymborskiej. Z tej 
okazji MDK upamiętnił polską noblistkę 
weekendem poświęconym jej twórczości. 
 Rozpoczęliśmy 3 lutego mono-
dramem „Przypadek” w wykonaniu Mar-
ty Klubowicz. - Kiedy środki masowego 
przekazu podały wiadomość o odejściu 
Poetki, kilkakrotnie usłyszałam zdanie: 
„Pisała o miłości i przemijaniu”. - Do-
brze, że tego nie usłyszała, - pomyślałam.  
W swoich trzystu pięćdziesięciu wierszach 
opisała świat, a nawet kosmos. Bezpro-
gramowo. Bez takiego zamiaru i założe-
nia. Udało się jej uniknąć oczywistości  
i banału. To smutne, że taką twórczością 
nie zdołała zmienić w ludziach upartej, 
wszechobecnej, prymitywnej – dążności 
do zamykania w banale wszystkiego, co 
się tylko da - powiedziała aktorka. 

 Przypadek to istotny i najczęściej 
powtarzający się motyw w twórczości 
Wisławy Szymborskiej. Dlatego też, ale 
nie tylko dlatego, program Marty Klubo-
wicz nosił ten tytuł. Składał się z ułożo-
nych w myślową i dramaturgiczną całość 
tekstów poetyckich i prozatorskich, frag-
mentów filmowych oraz muzycznych.
 Monodramowi towarzyszyły lite-
racko aktorskie warsztaty dla młodzieży. 
 4 lutego przypomnieliśmy film 
„Radość pisania” w reż. Antoniego Krau-
ze, projekcji którego towarzyszyło spo-
tkanie z Patrycją Krauze i Sebastianem 
Kudasem.

Irena Jun i poeci 
- Szymborska
 Dzięki mistrzowskim interpreta-
cjom Ireny Jun odkryjemy niesamowity 
świat poezji Wisławy Szymborskiej. Każ-
de spotkanie z Nią jest wydarzeniem z po-
granicza teatru, koncertu i performance’u.
Weekend z Szymborską zakończyliśmy 
dwoma wspaniałymi wydarzeniami. Ire-
na Jun - wybitna aktorka Teatru Studio, 
znana interpretatorka tekstów poetyckich, 
wykonawczyni monodramów zapropono-
wała formę, która sprowokowała do inne-
go odbioru słowa w teatrze. Jej interpreta-
cja odeszła od stereotypu koncertu poezji 
i muzyki. 
 Natomiast późnym wieczorem 
zaprosiliśmy na koncert „Fortuna plays 
Szymborska”. Nagrania Wisławy Szym-
borskiej czytającej swoje wiersze zna 
niemal każdy. Co wydarzy się, gdy me-
lodia jej głosu zostanie potraktowana do-
słownie - gdy muzykę ściśle uzależni się 
od jej słowa, a ze składowych powstanie 
interaktywny wieczór poetycki? Takie uję-

cie ogniskuje uwagę na elementach kry-
jących się za barwą głosu, jego tonacją, 
zróżnicowanym tempem i rytmem recy-
tacji. To wyjątkowe połączenie muzyki  
i poezji, które pozwala wybrzmieć nie tyl-
ko słowom, ale również ich melodii. Ma-
ciej Fortuna zagrał Wisławę Szymborską 
wszystkim - szczególnie młodym, którzy 
mogli odkryć ją zupełnie na nowo. Ma-
ciej Fortuna polaryzuje i scala - dźwięk  
i słowo. Andrzej Konieczny kontrapunktu-
je - rytmy i barwy. Paweł Wypych animuje 
- kolaże, wycinanki, rysunki. W projekcie 
wykorzystano archiwalne nagrania audio, 
wideo oraz oryginalne wyklejanki autor-
stwa Wisławy Szymborskiej.

ADHD i inne 
cudowne zjawiska 
 Taki tytuł nosił „wykład nieprze-
widywalny” autorstwa Joanny Szczep-
kowskiej, w którym to mogliśmy uczestni-
czyć Spektakl to dwuosobowa komedia, 
w której aktorce na scenie towarzyszyła 
jej córka, również aktorka - Hanna Kona-
rowska. 
 Joanna Szczepkowska od daw-
na interesuje się zjawiskiem ADHD u do-
rosłych, a efektem tych zainteresowań 
jest właśnie ta komedia, którą napisała 
korzystając ze swoich obserwacji. Jak 
mówi autorka - wielu widzów odnajduje 
tu „trochę siebie” niezależnie od tego czy 
uważają się za ADHD - owców czy nie.
 Wielu też wyszło z tego przed-
stawienia widząc inaczej swoje cechy  
i wady najbliższych. Przede wszystkim 
jednak spektakl był doskonałą zabawą.
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Dernałowiczowie 
wrócili do Pałacu
 Pałac Dernałowiczów doczekał 
się stałej ekspozycji poświęconej ostat-
nim właścicielom. Pokój Dernałowiczów 
to miejsce, w którym czuć historię arysto-
kratycznego rodu. Na podstawie inwen-
tarza stworzonego po śmierci ostatniej 
dziedziczki pałacu, rzeźbiarki i performer-
ki Józefy Konstancji Doria – Dernałowicz, 
w kolekcji Mariusza Żyły udało się odna-
leźć przedmioty odpowiadające spisowi. 
Można je oglądać wraz z innymi pamiąt-
kami, fotografiami oraz portretem Józefy 
pędzla Krzysztofa Annusewicza.
 Perełką wśród zgromadzonych 
eksponatów jest rzeźba z brązu „Żyd” au-
torstwa Józefy Konstancji Doria – Derna-
łowicz. Pochodzi ona z prywatnych zbio-
rów i można ją podziwiać do końca maja. 
 Dzięki uprzejmości dyrekcji Mu-
zeum Diecezjalnego w Siedlcach ekspo-
zycja wzbogacona jest portretem Ewy 
Dorii Dernałowicz. Natomiast ze zbiorów 
Muzeum Diecezjalnego w Drohiczynie 
udało się wypożyczyć rzeźbę przedsta-
wiającą Tadeusza Dorię Dernałowicza 
oraz księgi metrykalne z wpisami Derna-
łowiczów. 
 Pokój Dernałowiczów - stała 
ekspozycja, zwiedzanie - obowiązkowe. 

Smakowita podróż
 Podczas kolejnego wieczoru 
międzykulturowego (16 lutego) wolonta-
riusze Fundacji EBU zabrali publiczność 
w kulinarną podróż po stolicach smaku. 
Było pikantnie, czasem słodko, a czasa-
mi nawet gorzko, wszystko oczywiście 
doprawione humorem i w międzynarodo-
wym towarzystwie. 

Spektakl bardzo dobry
 Przez scenę w Miejskim Domu 
Kultury 19 lutego przewinęła się plejada 
charakterystycznych postaci: Magik, Fa-
kir, Treserka dzikich zwierząt, Konferan-
sjer, Żongler, a przede wszystkim Clown. 
W czasie występu co rusz coś im się przy-
trafiało. Mimo przeciwności losu kontynu-
owali swój występ, aż do zaskakującego 
finału, który porwał całą publiczność. 
Ten kabaretowo-klaunowski spektakl  wy-
konał najstarszy rodzinny kabaret w Pol-
sce, którego korzenie sięgają 1897 roku, 
czyli Kabaret KUZYNI w składzie Aneta, 
Aleksander i Andrzej Talkowscy.

Dorośli są dziwni...
 Teatr po Godzinach przygoto-
wał kolejny wyjątkowy spektakl. „Mały 
Książę” Antoine de Saint Exupéry’ego to 
jedna z najważniejszych pozycji w litera-
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turze światowej, przeznaczona dla dzieci 
i młodzieży. 
 „Dorośli są dziwni...” Teatru Po 
Godzinach został przygotowany przez 
osoby dorosłe i jest adresowany głównie 
do dorosłych.  Przedstawienie jest autor-
ską adaptacją dzieła, opartą na klasycz-
nej inscenizacji. Kreacja teatralna prowa-
dzona jest w taki sposób, aby widz mógł 
swobodnie odczytywać symbole, zawarte 
w tekście oryginalnym. Dorośli nie mają 
wyobraźni, są próżni, chciwi i żądni wła-
dzy. Ciągle się gdzieś śpieszą, nie mają 
czasu, nawet na to, aby poznać prawdzi-
wego przyjaciela, spróbować zrozumieć, 
pokochać. A przecież przyjaźń, relacja, 
miłość jest tak niesłychanie ważna w życiu 
każdego człowieka.

adaptacja i reżyseria: Michał Zasłona
obsada: Katarzyna Zawadzka, Anna Obszarna, Wiktor 
Komorzycki, Maria Padzik, Mariusz Jaguścik, Paulina Do-
bosz, Jolanta Regulska, Iwona Nałęcz

I już po feriach
 Dwa wolne od nauki zimowe ty-
godnie upłynęły w MDK pod znakiem do-
skonałej zabawy i licznych atrakcji. 
 Zaczęliśmy Starogdańską Szko-
łą Dobrych Manier, w której obrotna 
ochmistrzyni z tradycyjnego domu wpro-
wadziła dzieci w meandry Savoir Vivre’u  
w wielkim i kuchennym stylu. Szkoła  do-
brych manier to skarbnica  wspomnień  
przywołanych dla zachęty i ku przestro-
dze. To mieszanka wybuchowa porad 
i zaleceń, zaczerpniętych z życiorysów 
wielkich gdańszczanek: Elżbiety Scho-
penhauer, Konstancji Czirenberg czy 
Elżbiety Heveliuszowej. To informacje  
z literatury badawczej oraz także niezwy-
kle cenne historyczne  ploteczki, mądro-
ści zawiłe jak papiloty wytwornej damy  
i co tu dużo kryć pełne polotu reprymendy 
Papugi Jana Hevelke zawarte w jej niepu-
blikowanej księdze dobrych manier.
 Od tych wszystkich dam cy-
towanych przez ochmistrzynię Jadwigę 
Możdżer dowiedzieć można było się  jaką 
sławą i urodą cieszył się dawny Gdańsk, 
jak nie czynić  afrontów  i konfundacji, jak 
należy się ubrać do kąpieli, jak zabłysnąć 
na światowych pawimentach.
 Jak zawsze niezawodni i kre-
atywni wolontariusze Fundacji EBU zor-
ganizowali dla uczestników Ferii w Pałacu 
zajęcia taneczne i plastyczne, warsztaty 
rysunku i kaligrafii. Wolontariusze z Ekwa-
doru i Francji wprowadzili dzieci w klimat 
tańców latynoamerykańskich oraz zabrali 
dzieci w muzyczną podróż poprzez różne 
gatunki w głąb Czarnego Lądu oraz po 
Ameryce. 
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 Ogromnym zainteresowaniem 
cieszyły się warsztaty małego rękodzie-
ła. Jak się okazuje wiele rzeczy możemy 
zrobić własnoręcznie, nawet świece. Pod-
czas tych warsztatów każdy uczestnik 
został Twórcą Światła. Dzieci w szklanych 
naczyniach układały z rozmaitych kolorów 
mozaikę z piasków oraz innych ozdób. 
Wszystko to zostało zalane kolorowym 
żelem z wybranym przez dziecko zapa-
chem. Każda wykonana świeca została 
następnie ozdobnie zapakowana. 
 Natomiast warsztaty robienia 
magicznych kul do kąpieli przeniosły ich 
uczestników w świat kolorów, zapachów 
i bąbelków. Korzystając z tajemniczych 
receptur, w oparciu o naturalne składniki 
wykonane zostały małe arcydzieła, dzię-
ki którym można oddać się przyjemności 
domowej kąpieli. 
 Błyskotki lubią wszyscy. I wszy-
scy lubią je tworzyć. My umożliwiliśmy 
to uczestnikom naszych warsztatów, 
które otworzyła multimedialna prezen-
tacja, ukazująca rozwój tej dziedziny od 
najdawniejszych czasów i na wszystkich 
kontynentach. Podczas ćwiczeń uczest-
nicy nauczyli się projektować biżuterię  
w formie szkiców z uwzględnieniem ko-
lorystyki i użytych materiałów. Finałem 
warsztatu było wykonanie z półfabryka-
tów szklanych, ceramicznych i drewnia-
nych gotowej biżuterii (bransoletek, na-
szyjników, kolczyków, breloków). 
 Sztuki zręcznościowe, żongler-
ka, iluzja, ekwilibrystyka - nieco magii po 
prostu - to coś, do czego dzieci zachęcać 
specjalnie nie trzeba. I tak również było 
podczas warsztatów kuglarskich, które 
poprowadził Sebastian Gontarz.

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK
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Średniowieczne narzędzia 
tortur
2	 lutego	 w	 Muzeum	 Ziemi	 Mińskiej	 zo-
stała	 otwarta	 wystawa	 „Średniowieczne	
narzędzia	tortur”.	Całość	ekspozycji	obej-
muje	kopie	narzędzi	wykonane	w	drewnie		
i	 metalu	 autorstwa	 białoruskiego	 płatne-
rza	 i	 fascynata	historii	dawnej	wojskowo-
ści	 Sergeya	 Augusta.	 Wystawa	 prezen-
tuje	 „ciemną”	 stronę	 kultury	 europejskiej		
z	okresu	XIII	–	XVII	wieku	(niektóre	wyrafi-
nowane	tortury	były	stosowane	w	Europie	
jeszcze	w	XVII	w.).	Każdy	eksponat	oprócz	
informacji	techniczno-konstrukcyjnych	za-
wiera	 niezwykle	 bogaty	 ładunek	 emocji,	
bowiem	 wyobraźnia	 przenosi	 widza	 do	
konkretnego	 momentu,	 w	 którym	 czło-
wiek	 przeżywał	 męczarnie	 i	 w	 ostatecz-
ności	 śmierć.	 Wystawa	 zawiera	 również	
w	 sobie	 zasadniczą	 przestrogę	 związaną	
z	niebezpiecznymi	konsekwencjami,	które	
niesie	 wzajemny,	 instrumentalny	 związek	
pomiędzy	 instytucją	państwa	 i	 systemem	
hierarchiczno-religijnym.	Wystawa	czynna	
do	2	kwietnia	br.

6	 lutego	 w	 Muzeum	 Ziemi	 Mińskiej,	
Dział	 7.	 Pułku	 Ułanów	 Lubelski	 przy	 ul.	
Sosnkowskiego	 4	 miała	 miejsce	 pre-
lekcja	 historyczna	 poświęcona	 Marsza-
kowi	 Edwardowi	 Rydzowi-Śmigłemu.	
Na	 spotkaniu	 można	 było	 zapoznać	 się		
z	 ciekawą	 ikonografią	 i	 materiałami	 po-
święconymi	bohaterowi	prelekcji.	Następ-
na	 z	 tej	 serii	 dnia	 7	 marca	 dotyczyć	 bę-
dzie	Generała	Kazimierza	Sosnkowskiego.	
Wśród	 uczestników	 rozlosowana	 będzie	
książka	„VI	Wieków	Mińska	Mazowieckie-
go	 -	 Tom	 I	 -	 Archeologia	 Najdawniejsze	
Dzieje”	
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Maria Ekiel-Jeżewska

Kurator opowiada o wystawie „Jak żyli 
nauczyciele w II Rzeczypospolitej?”  
w Muzeum Ziemi Mińskiej

W pokoju słonecznym mieszkania Sylwe-
strowiczów panuje domowa atmosfera, 
a meble i przedmioty wiele mówią o co-
dziennych zajęciach mieszkańców. Ich 
samych można zobaczyć na  reprintach 
rodzinnych fotografii oprawionych w sta-
re ramki i ustawionych obok książek na 
etażerce. Mieści się tu jadalnia, a w niej 
stół i kredens z przedwojenną zastawą 
stołową: katalogowanym polskim szkłem 
i sygnowaną porcelaną, kryjący w szufla-
dach i na półkach również inne ciekawe 
przedmioty. Warto otworzyć drzwiczki 
szafki, która mieści laleczki w strojach lu-
dowych. Razem z glinianymi ozdobnymi 
wazonami i misą, które stoją na kreden-
sie oraz pasiakiem na stole, świadczą one  
o żywym zainteresowaniu pana domu kul-
turą i sztuką ludową. 

Uwagę przyciągają malowane przez nie-
go obrazy wiszące na ścianach i sztaluga 
z reprodukcją niedokończonej akwareli. 
Uwieczniony na białej kartce widok z okna 
tego pokoju na ładny stary drewniany do-
mek sprawia wrażenie, że jest „właśnie  
w trakcie malowania”, chociaż za szyba-
mi już od dawien dawna widać tylko bloki 
mieszkalne. 

Pokój ma aż trzy okna wychodzące na po-
łudnie i zachód, co wyjaśnia, skąd wzię-
ła się jego nazwa. Dzięki słońcu i światłu 
bujnie rozrosły się tu rośliny, wyhodowane  
z sadzonek okazów pielęgnowanych 
przez oboje nauczycieli jeszcze przed 

KULTURA

Okna na świat 
wojną i posadzone w starych glinianych 
doniczkach z glinianymi podstawkami. 
Janinę jako biologa interesowała bota-
niczna rozmaitość tej domowej zieleni pa-
noszącej się na kwietnikach i parapetach, 
a Józef z radością wyciągał papier, pędzel 
i akwarele gdy tylko na roślinach pojawia-
ły się barwne kwiaty.

W kąciku przy oknie stoi wciąż sprawna 
przedwojenna maszyna do szycia Singer  
i czeka na obszycie koronką bawełnia-
nych zasłonek. Podobna koronka zdobi 
wyszywane kolorową muliną serwetki, 
które przykrywają kwietniki i szafkę noc-
ną. Meble tego pokoju są ozdobione kil-
kunastoma innymi serwetkami - szydeł-
kowymi, z haftem Richelieu i z mereżką 
- wykonanymi i ułożonymi podobnie jak 
kiedyś robiła to pani domu. 

Jest tu też wiekowa komoda, a w jej 
szufladzie skrzypce z przełomu XIX i XX 
wieku, na których grała córka Sylwestro-
wiczów, ozdobny oryginalny futerał i nuty 
tradycyjnych polskich piosenek. Na blacie 
komody stoją przybory toaletowe, a nad 
nią wisi lustro oraz działający detefon, 
czyli polskie przedwojenne radio krysz-
tałkowe, które odbiera program radiowy 
dzięki podłączeniu do rozpiętej w muzeal-
nym ogrodzie 50-metrowej anteny. Takie 
radia zasila energia fal elektromagnetycz-
nych i dlatego mogły one być uruchomio-
ne wszędzie tam, gdzie nie było jeszcze 
sieci elektrycznej. Na przykład we wsi let-
niskowej Mrozy, gdzie Sylwestrowiczowie 
mieszkali w latach 1924-35. 

W latach dwudziestych to właśnie na-
uczyciele jako pierwsi w małych miejsco-
wościach kupowali radia kryształkowe  
i zakładali potrzebną do odbioru fal radio-
wych instalację antenową. W ten sposób  

zyskiwali dostęp do informacji o wyda-
rzeniach w Polsce i na świecie, słuchali 
przemówień, pogadanek, muzyki, wierszy 
i programów o sztuce. Za ich przykładem 
to samo robili sąsiedzi.

Na stole w pokoju słonecznym można 
wertować kopie przedwojennych: Płomy-
ka, Płomyczka, Małego Płomyczka, bro-
szurki „Detefon” i „Zadań elementarzo-
wych” Falskiego, wykonane specjalnie na 
naszą wystawę, oraz faksymile reklam. Na 
życzenie udostępniane są także do wglą-
du oryginały prawie tysiąca starych gazet 
i książek. Czasopisma, książki i radio – tak 
się kiedyś poznawało świat.

Autorzy fotografii: pionowe – Piotr Jeżewski; 
pozioma: Maria Ekiel-Jeżewska
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FAMILIADA w WODZIE

12 lutego w Aquaparku Miejskim od-
była się wpisana  w akcję feryjną  
MOSIR impreza pod dumną (zwłaszcza 
dla najmłodszych uczestników) nazwą 
Familiada w Wodzie - rodzinne zawody 
pływackie z przymrużeniem oka. Była 
to specjalna dedykacja od MOSIR dla 
wszystkich rodzin, które lubią aktywnie 
spędzać czas wolny!

W niedzielne popołudnie do Aquapar-
ku zawitało 11 drużyn, które podzielone 
na dwie kategorie rywalizowały kolejno 
na ciepłym i zimnym basenie. Pierwszą  
z grup tworzyły teamy, z których najmłod-
szy członek był w wieku 4-6 lat, zaś druga 
część basenu była zajęta przez starsze 
dzieci.

W programie konkurencji sportowo-re-
kreacyjnych dla naszych milusińskich 
znalazło się 6 propozycji, które przypa-
dły do gustu maluchom. Były to: zjazd na 
zjeżdżalni na czas, łowienie kolorowych 
przedmiotów, wyścigi na dmuchanych 
zabawkach, strzały do bramki, rzuty do 
celu oraz rodzinna podróż na ogromnym 
dmuchanym flamingu! W tej kategorii 
świetny występ zaprezentowali Kasia  
i Tomasz Rozwadowscy, którzy osiągnęli 
pierwszą lokatę wyprzedzając Zuzannę, 
Wojciecha i Dariusza Cacków oraz Anto-
ninę i Marcina Gągolów.

Kategoria z dziećmi starszymi to również 
rywalizacja na poziomie 6 konkurencji, tj. 
rodzinne wyścigi na flamingach z użyciem 
wioseł, strzały do rekinów na punkty, ho-
lowanie najmłodszego członka rodziny, 
wyścigi z „niespodzianką” oraz na ma-
teracach, a także nurkowanie! Wszystkie  
z ww. sprawiły ogromną frajdę uczest-
nikom (zwłaszcza starszymJ). Bezkon-
kurencyjnie najlepszą był team Martyna  
i Mariusz Rozdwadowscy, drugie miej-
sce to Filip i Przemysław Kusakowie, zaś 
trzecia lokata należała do Gabrysi, Franka  
i Przemysława Zagórskich!

Wszystkie drużyny spędzające z nami ten 
wspaniały czas otrzymały zaproszenie 
na rodzinny obiad, zaś każdy zawodnik 
poduszkę będącą przypomnieniem tego 
jakże atrakcyjnie spędzonego czasu!  
Ponadto do najlepszych w obu grupach 
trafiły puchary oraz cenne nagrody rze-
czowe!

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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FERIE z MOSiR
W okresie od 11 do 26 lutego MOSiR 
był organizatorem akcji „Ferie z MOSiR 
2017”. W ramach aktywności sporto-
wych zaproponowaliśmy udział w Fa-
miliadzie Wodnej (12 lutego), kolejny 
weekend to Aquacycling Day - rowerki 
w wodzie dedykowane osobom powy-
żej 18 roku życia (19 lutego), natomiast 
26 lutego to niedzielna zabawa pod-
czas Familiady na Lodowisku.

Ponadto wszystkim milusińskim zaser-
wowaliśmy wspólną zabawę poprzez 
udział w programie obejmującym czte-
ry aktywności, tj. LISY (fiki-miki w rytm 
muzyki), PINGWINY (aquaspotkania  
z nauką pływania), MISIE (ćwicz na macie 
bracie), RENIFERY (zimowe ślizgi umizgi). 
Spośród tysiąca e-mailowych zgłoszeń 
utworzyliśmy dwanaście grup dając tym 
samym szansę prawie 200 dzieciom na 
nieodpłatne uczestnictwo w feryjnej za-
bawie. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się zajęcia na basenie. Nauka 
pływania poprzez zabawę odbywała się 
podczas godzinnych zajęć od poniedział-
ku do piątku przez okres dwóch tygodni. 
Cała rzesza fanów lodowych ślizgów do-
skonalili jazdę na łyżwach, która odbywa-
ła się trzy razy w tygodniu podczas 1,5h. 
Następne dwie grupy to rozbrykane LISKI 
realizujące taneczne zabawy oraz wa-
leczne MSIE, które pod czujnym okiem 
instruktorów poznawały tajniki różnych 
sztuk walk. 

To był świetnie spędzony czas – sport, re-
kreacja, zabawa i edukacja. Do zobacze-
nia w wakacje!

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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26 lutego na Lodowisku Miejskim od-
była się Familiada na Lodowisku będą-
ca podsumowaniem akcji „Ferie z MO-
SiR 2017”. W tegorocznej edycji wzięło 
udział 11 drużyn, które w dniu zawodów 
zostały przydzielone do odpowiednich 
kategorii. 

Teamy miały do pokonania 7 konkuren-
cji sportowo-rekreacyjnych: slalom z ki-
jem hokejowym i fantastyczną ogromną 
dmuchaną piłką, slalom z tacą kelnerską, 
dart na wesoło, chrupkowa uczta na czas, 
curling oraz konkurencja celnościowa. 
W kategorii pierwszej najwyższą lokatę 
zajęli Natalia i Pan Marcin, którzy wy-

przedzili Karinę i Panią Magdalenę oraz 
Wojtka i Pana Pawła. Druga kategoria to 
świetny występ Stasia i Pana Zbigniewa 
(1 miejsce), Aleksandry i Pana Roberta 
(2 miejsce) oraz Adrianny i Pani Iwony (3 
miejsce). Po wyczerpującej, dwugodzin-
nej walce wszystkie drużyny otrzymały 
nagrodę gwarantowaną oraz zaproszenie 
na regenerację sił w basenowej kawiaren-
ce. Najlepsze drużyny w obu kategoriach 
otrzymały okazałe puchary oraz cenne 
nagrody rzeczowe będące wspaniałą pa-
miątką mroźnej, niedzielnej rywalizacji.

Serdecznie dziękujemy za wspaniałą za-
bawę!

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

FAMILIADA na LODZIE
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Tekst i fotorelacja
Akademia Parkour

W dniach 18-19 lutego w Gimnazjum 
Miejskim nr 2 im. Jana Pawła II odbyły się 
Warsztaty Parkour I, organizowane przez 
naszą Akademię Parkour - Piotr Lichota 
oraz Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana 
Pawła II w Mińsku Mazowieckim

 Warsztaty zostały również objęte 
patronatem Burmistrza Miasta Marcina Ja-
kubowski oraz wsparciem merytorycznym 
i pomocy w organizacji wydarzenia ze stro-
ny MOSiR Mińsk Mazowiecki. Przeszkody 
oraz sprzęt podczas warsztatów zapewniła 
firma Overkom oraz Agencja Rozwoju Mia-
sta Siedlce, z której został wypożyczony 
mobilny parkour park stworzony przez 
FlowParks. 
 Była to pierwsza tego typu im-
preza w naszym mieście. W sobotę liczne 
grono przybyłych na warsztaty uczestni-
ków mogło skorzystać z kilku godzin tre-
ningu parkour prowadzonego pod okiem 
doświadczonych trenerów grupy Exeo. 
Warsztaty nie tylko przyciągnęły miesz-
kańców naszego miasta, ale w wydarzeniu 
brali udział również przedstawiciele takich 
miast jak: Wrocław, Kraków, Gdańsk, War-
szawa, Łódź, Siedlce czy Biała Podlaska. 
Zorganizowano także trening wolny, aby 
każdy miał możliwość doszlifowania umie-
jętności nabytych podczas wcześniejszych 
zajęć oraz ich kreatywnego doskonalenia. 

Na koniec pierwszego dnia trenerzy krót-
ko przedstawili uczestnikom historię sztu-
ki przemieszczania się jaką jest parkour,  
a także nawiązali z nimi rozmowę na temat 
tej aktywności fizycznej wyczerpująco od-
powiadając na zadawane im pytania. 
 Drugi dzień rozpoczął się już od 
9:00 treningiem wolnym, gdzie chętni wraz 
z trenerami mogli dzielić się doświadcze-
niem, umiejętnościami i wspólnie odkry-
wać parkour. Następnie odbyła się kolejna 
tura warsztatów, na której frekwencja rów-
nież była wysoka. 
 Na koniec zaplanowano poka-
zy. Najpierw swoje umiejętności zapre-
zentowali wszyscy chętni uczestnicy, 
którzy przygotowali efektowny występ 
ukazujący to, czego nauczyli się pod-
czas dwóch dni ćwiczeń. Po uczestni-
kach przyszedł czas na trenerów, którzy 
prezentowali niezwykle wysoki poziom 
sprawności fizycznej, co wprawiło  
w zachwyt i zdziwienie niejedną osobę na 
widowni. Obydwa pokazy zostały nagro-
dzone gromkimi brawami publiczności, 
która również nie zawiodła zapełniając try-
buny na hali sportowej. 
 Cała impreza miała pozytywny 
wydźwięk- zarówno wśród trenerów i or-
ganizatorów, a przede wszystkim uczest-
ników, dla których to wydarzenie zostało 
zorganizowane. Widzimy się za rok !

WEEKEND Z PARKOUR
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Relacja Prasowa z Mazowieckiego Półfi-
nału Freestyle Skate Day 2017 w ramach 
I ICE SKATING DAY IN MMZ  - Mińsk Ma-
zowiecki, 4 marca 2017
    
Freestyle Skate Day to cykl wyścigów na 
lodowych taflach, wzorowany zawodami 
ICE CROSS i CRASH ICE.
 Biorą w nich udział czterooso-
bowe drużyny ścigające się w 4 sprawno-
ściowo- szybkościowych konkurencjach: 
Błyskawica, 2 x Tor Przeszkód oraz Szta-
feta. Uczestnicy tej szalonej zabawy tym 
razem bawili się na Lodowisku Miejskim 
MOSiR przy ul. Wyszyńskiego 56 w Miń-
sku Mazowieckim.
 Dziewięć drużyn z Gdańska, Su-
chedniowa, Białegostoku, Malborka, Ło-
dzi i oczywiście z Mińska Mazowieckiego, 
stawiło się na starcie rywalizując o możli-
wość występu w łódzkim finale. 
Ekipą, która zdominowała zawody i dała 
wyraźny sygnał, że w 8 kwietna będą 
mocno liczyli się w walce o złoto okazali 
się Jastrzębie.
 Ta łódzka drużyna złożona z za-
wodników ŁKH, wygrała wszystkie konku-

rencje i jest pierwszą formacją w historii 
Freestyle Skate Day, która zgarnęła kom-
plet punktów.
 Drugie miejsce przypadło Husarii 
Białystok, ale mocno musieli się „napraco-
wać”, by wyprzedzić Krzyżaków z Malbor-
ka. Wygrali różnicą to tylko 1 punku.  

 Ostatnią drużyną, która pewnie 
wjechała do finału byli panowie z Trój-
miejskiego Klubu Freestylowego Gdańsk. 
Jak na razie jedyna drużyna wywodząca 
się z ruchu freestylowego w finałowych 
rozgrywkach.
 Łyżwiarskie wyścigi były częścią 
całodniowego święta na Lodowisku Miej-
skim MOSiR w Mińsku Mazowieckim. Od 
rana trwał tam turniej hokejowy, a wszyst-
ko zakończyła Dyskoteka na Lodowisku.
Wyniki zawodów:
1. Jastrzębie Łódź 34 pkt.
2. Husaria Białystok 29 pkt.
3. Krzyżacy Malbork 28 pkt.
4. TKF Gdańsk 25 pkt.
5/6. Kojoty Suchedniów 15 pkt.
5/6. Rolkowy Mińsk 15 pkt.
7. Hokejowi Wariaci 12 pkt.
8. Paraliż Capitals 11 pkt.
9. Mazowsze Hockey Team. 8 pkt.

 Finał Mistrzostw Polski Freesty-
le Skate Day 2017 już 8 kwietnia w Ło-
dzi. Oprócz drużyn z eliminacji w Mińsku 

I ICE SKATING DAY IN MMZ
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Mazowieckim, zobaczymy tam cztery 
pierwsze ekipy z zawodów, które przed 
tygodniem odbyły się na Burloch Arenie  
w Rudzie Śląskiej. Tam prawo startu w fi-
nale wywalczyły Fantastyczna Czwórka – 
Bytom, Gang Dzikich Wieprzy - Oświęcim, 
SMS Bytom, i SportRebel – Ruda Śląska. 
Pula nagród w zawodach Freestyle Skate 
Day 2017 organizowanych przez Tempish 
i SPORT REBEL to aż 8 tysięcy złotych!
 Freestyle Skate Day 2017 to tyl-
ko jedna z atrakcji jaka czekała wszyst-
kich przybyłych w tym dniu na mińskie 
lodowisko. Przez cały sobotni dzień trwa-
ła impreza zorganizowana przez Rolkowy 
Mińsk Mazowiecki oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowiec-
kim pod nazwą I ICE SKATING DAY IN 
MMZ. Impreza rozpoczęła się już od 8 
rano, gdzie kibice oglądali zmagania 4 ju-
niorskich drużyn hokejowych: HKS Mińsk 
Mazowiecki, Husaria Białystok, STH Sie-
dlce oraz UKS Wikingowie Elbląg. 
 Mecze rozgrywane były na za-
sadzie ‘każdy z każdym’ i trwały 2x10 
min. Sportowa atmosfera i duch walki 
nie opuszczały młodych zawodników. Po 
sześciu meczach na pierwszym miejscu 

uplasowało się STH Siedlce, na drugim 
UKS Wikingowie Elbląg, trzecie miejsce 
dla HKS Mińsk Mazowiecki i ostatnie dla 
debiutującej, ale walecznej Małej Husarii 
Białystok.
 O godzinie 11.30 rozpoczęły się 
mecze drużyn seniorskich w systemie 
‘każdy z każdym” i trwały 3x20 min.   

 Udział w rozgrywkach wzięły na-
stępujące ekipy: HKS Mińsk Mazowiecki, 
Husaria Białystok oraz EKH Wiking Elbląg. 
Po dwóch wygranych meczach (HKS 
Mińsk Mazowiecki – Husaria Białystok 
14:0 [5:0; 5:0; 4:0], HKS Mińsk Mazowiec-
ki – EKH Wiking Elbląg 6:2 [0:0; 3:1; 3:1]) 
gospodarze uplasowali się na pierwszym 
miejscu. EKH Wiking Elbląg po zwycię-
stwie nad Husarią Białystok (EKH Wiking 
Elbląg – Husaria Białystok 3:2 [2:0; 1:1; 
0:1]) zajęli drugie miejsce. Tym samym 
drużyna z Białegostoku uplasowała się na 
trzecim miejscu.
 Ostatnim punktem sobotniej im-
prezy była zorganizowana przez Rolkowy 
Mińsk Mazowiecki dyskoteka na lodo-
wisku. Wszyscy chętni łyżwiarze mogli 
wziąć udział w zabawie, która zakończyła 
się o godzinie 22 tym samym zamykając 
dzień pełen sportowych atrakcji.

tekst i foto:
HKS Mińsk Mazowiecki Rolkowy Mińsk / Sport Rebel
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powody do zadowolenia z postawy swo-
ich podopiecznych.

 Zdzisław Wiącek, fot. z arch klubu

4 lutego w Mysiadle k/Piaseczna od-
były się Otwarte Mistrzostwa Ma-
zowsza Juniorek mł i Juniorów mł.  
w judo. Były to pierwsze zawody w roku 
2017 organizowane przez Marszawsko 
Mazowiecki Związek Judo.
 
 Z UKS Judo KONTRA uczestni-
czyło 5 zawodników. Osiągnęli oni nastę-
pujące rezultaty:
Srebrny medal - Aleksandra Polkowska, 
44kg
Brązowy medal - Jakub Kretowicz, 73kg
IV miejsce zajęła Wiktoria Zalewska, 63kg
V miejsce - Anna Łukaszewicz, 57kg
VII miejsce - Patryk Pszonka 73kg.

  W tym samym dniu, na tych 
samych obiektach odbył się XIII Turniej 
dzieci i młodzików w judo, w którym złoty 
medal zdobyła Natalia Łukaszewicz, kate-
goria wagowa 48kg.

W dniach 4 - 5 marca odbył się w Myka-
nowie koło Częstochowy zorganizowany 
przez Polski Związek Taekwon-Do Puchar 
Polski w Taekwon-Do ITF.

 Impreza zgromadziła na starcie 
ponad 300 zawodników, którzy walczyli  
o miejsca w Kadrze Narodowej oraz  
o prawo startu w Mistrzostwach Polski 
Seniorów, które odbędą się w maju w Cie-
chanowie - w rywalizacji wzięło udział 174 
seniorów z 36 klubów i 142 juniorów z 35 
klubów zrzeszonych w PZTKD.       
 Nasze miasto i powiat repre-
zentowała, pod kierunkiem Mistrza Jacka 
Łuniewskiego VII DAN, sześcioosobowa 
juniorska ekipa Mińskiego Klubu Sporto-
wego TAEKWON-DO. Nasi klubowicze na 
tle czołowych zawodników w kraju spisali 
się bardzo dobrze – siedem razy stając na 
podium zawodów.
 Złote medale zdobyła Marta Kra-
jewska w konkurencji układów formalnych 
juniorek stopni mistrzowskich I DAN oraz  
w walkach juniorek w kategorii do 45kg.
 Srebrne medale zdobyła Micha-
lina Mikulska w konkurencji układów for-
malnych juniorek stopni mistrzowskich  
I DAN i w walkach juniorek w kategorii do 
60kg oraz Julia Kawka w walkach junio-
rek w kategorii do 55kg i Jakub Hamerski  
w walkach juniorów w kategorii do 62kg. 
 Brązowy medal zdobyła Julia 
Kawka w konkurencji układów formalnych 
juniorek stopni mistrzowskich I DAN.
 W zawodach Pucharu Polski nasz 
klub reprezentowali także Natalia Piórkow-
ska i Cezary Jackowski. Miński Klub Spor-
towy TAEKWON-DO zajął drugie miejsce 
w klasyfikacji medalowej juniorów, a Marta 
Krajewska została najlepszą zawodniczką 
imprezy wśród juniorów. Serdecznie gratu-
lujemy!

Igor Koczyrkiewicz, fot. z arch. klubu

Z UKS Judo KONTRA

 5 lutego również w Mysiadle 
obył się turniej pn „FUNNY JUDO”. W ka-
tegorii wagowej 36kg złoty medal zdobył 
Piotr Marczak, rocznik 2007. Trener ma 

Puchar Polski 
w Taekwon-Do ITF
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Dreptak bardzo mocno zaznacza swoją 
obecność. Rozwija się. Biegacze wybie-
rają różne dystanse już nie tylko na as-
falcie, czy bieżni.  Wybierają się w świat 
promując miasto i Klub, mierzą wysoko, 
coraz częściej decydując się na dłuższe 
dystanse i ultramaratony.

 W grudniu 2016 roku, dosyć 
spontanicznie, grupa klubowiczów Drep-
taka w składzie: Kamil Onisk, Michał 
Wiczuk, Irek Wiśniewski i Tobiasz No-
wakowski podjęła decyzję o starcie w bar-
dzo fajnym biegu. Biegu, jakiego jeszcze 
nie było na Podlasiu, o ciekawej nazwie  
Ultra Śledź Puszczy Knyszyńskiej. Był to 
pierwszy ultra bieg na Podlasiu na dy-
stansie 50 i 80 km. I tak – 25 lutego wy-
startowała czwórka Dreptaków. Kamil, 
Michał i Tobiasz wybrali trasę o długości 
50 km, natomiast Irek dystans 80 km. Tra-
sa poprowadzona była przez przepiękne 
połacie Puszczy Knyszyńskiej: bardzo 
wymagająca, bardzo dużo podbiegów  
i zbiegów, powalone drzewa, przeprawa 
przez wodę, 95% prowadziło drogami 
nieutwardzonymi i w zdecydowanej więk-
szości lasem! Nie było łatwo. Bo łatwo 
być nie mogło. W końcu na tytuł ultamara-
tończyka zasłużyć trzeba. Nie wystarczą 
silne nogi. Trzeba mieć charakter. 
 Już 24 lutego znaleźli się w Su-
praślu w celu odebrania pakietów star-
towych. Ale ale! to nie było takie proste. 
Lista obowiązkowego ekwipunku była 
bardzo długa (od wodoodpornych ręka-
wiczek po kurtkę z tymi samymi właści-
wościami) i wnikliwie sprawdzana! Samo 
spełnienie tych warunków mogło niejed-
nego zniechęcić. Start o 5:55. Kolejny wa-
runek dla niektórych nie do przełknięcia. 
Pobudka, śniadanie, wciąganie na siebie 

wszystkich obowiązkowych elementów 
garderoby i ponad kilometrowy spacerek 
na start. Bieg wystartował z małym opóź-
nieniem. Początek po nawierzchni asfal-
towej. Oczywiście wszyscy wystartowali 
mocno i szybko, ale po około 2 km zaczął 
się las (las to las, ale ten wyjątkowo dał im 
w kość). Podobne ukształtowanie terenu, 
jak na biegach górskich. Pofałdfowany  
teren, liczne zbiegi i bodbiegi, na doda-
tek powalone konary drzew co jakieś  
200-300 m. Istny RunMageddon.... Po wy-
biegnięciu z lasu ( około 10 km) organiza-
tor (lub pogoda, jak kto woli) przygotował 
zimny prysznic, to znaczy przebiegnięcie 
przez wodę o głębokości prawie do ko-
lana. Jak wspominają chłopaki: Chwi-
lę pobiegliśmy ścieżką poprowadzoną 
pomiędzy dwoma zbiornikami wodnymi  
i znowu w las. Generalnie trasa była sła-
bo oznakowana (gubilśmy się, trzeba było 
szukać odpowiedniej ścieżki), ale dodało 
to niezmiernie dużo uroku temu biegowi. 
 Organizatorzy biegu wykonali 
kawał dobrej roboty! Tobiasz Nowakowski 
kontynuuje: Na około 30. km, gdy wybie-
głem z lasu na 200-300 m odcinek asfal-
tu, zbiegając z chodnika na jezdnię wpa-
dłem na lód i przeżyłem najgorszy upadek  
w moim życiu (uderzyłem głową w asfalt, 
że aż spadła mi czołówka, zbiłem bardzo 
mocno łokieć oraz z buta wystrzelił mi 
czujnik kroków, co zauważyłem dopie-
ro na jakimś 40. km). Udało mi się jakoś 
pozbierać i zacząłem biec dalej, ale nie 
mogłem za bardzo machać ręką, tempo 
drastycznie spadło. Na szczęście na prze-
strzeni kilometra dogoniła mnie trójka za-
wodników (wśród nich znajdował się zwy-
cięzca dystansu 80 km). Postanowiłem 
się do nich dołączyć i dzięki temu, mimo 
bólu udało się zwiększyć tempo. Ale po 

Dreptak z przytupem 
- jak przygoda - to na całego!

dotarciu do punktu odżywczego chłopaki 
mi uciekli i dalej musiałem walczyć sam 
(na tym odcinku wyprzedził mnie jedynie 
zwycięzca dystansu 50 km). Na około 45. 
km spotkałem wolontariuszy przebranych 
za super bohaterów, od których uzyska-
łem informacje, że znajduję się na trzeciej 
pozycji. Musiałem przyspieszyć, żeby ją 
utrzymać, co do samego końca udało się 
zrobić! Generalnie przebiegłem prawie 56 
km (50. km w nazwie  i utrzymałem 3. po-
zycje open. Na szczęście na około 50 km 
przebiegałem w tym samym miejscu, co 
zaliczyłem upadek i znalazłem zagubiony 
footpod”.
 Organizator biegu stanął na wy-
sokości zadania, przygotowując wszystko 
na najwyższym poziomie, a dla zmęczo-
nych biegiem zawodników czekał syty po-
częstunek i popitek oraz koncert zespo-
łów z naszej okolicy, czyli Muzyki Końca 
Lata i Maki i Chłopaki.

Zawodnicy MKB DREPTAK osiągnęli na-
stępujące wyniki:

Na trasie 50 km:
Tobiasz Nowakowski z czasem 4:46:20,  
co dało 3 miejsce open;
Kamil Onisk z czasem 5:54:06, co dało 15 miej-
sce open (12 w kategorii M);
Michał Wiczuk z czasem 6:29:37, co dało  
21 miejsce open (17 w kategorii M).
Na trasie 80 km:
Ireneusz Wiśniewski z czasem 11:40:23,  
co dało 83 miejsce open (74 w kategorii M).

Sławomir Zduńczyk
fot. Jacek Deneka, z arch. MKB Dreptak
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Uchwały z XXVI sesji Rady Miasta
1. Uchwała Nr XXVI.248.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2017-2026
2. Uchwała Nr XXVI.249.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk 

Mazowiecki na rok 2017
Uchwały z XXVII sesji Rady Miasta
1. Uchwała Nr XXVII.250.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia 

Gminnego Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025
2. Uchwała Nr XXVII.251.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji projektu pn. 

„Rozbudowa systemu gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap”
3. Uchwała Nr XXVII.252.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie dostosowania sieci szkół podsta-

wowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego
4. Uchwała Nr XXVII.253.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania 

do usunięcia naruszenia prawa
5. Uchwała Nr XXVII.254.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie 

do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu
6. Uchwała Nr XXVII.255.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 6 marca 2017 r. w sprawie ustalenia wysokości diet dla rad-

nych Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

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

Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na XXVI i XXVII sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w dniu 28 lutego i 6 marca 2017 r. 

Przewodniczący Rady Miasta 
oraz Wiceprzewodniczący

pełnią dyżury w Urzędzie Miasta 
w pokoju nr 116

w każdy poniedziałek 
w godz. 13.00-14.00,

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

Uprzejmie informujemy, 
że korespondencję

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

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

radamiasta@umminskmaz.pl  

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

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

Radni Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckich pełnią dyżury w Urzędzie Miasta,  
pok.116 (I piętro) w każdy drugi wtorek miesiąca w godzinach 11.00 - 12.00.

Plan dyżurów:
14 marca 2017 r. - K.Starzyńska, T.Buczek; 11 kwietnia 2017 r. - A.Szymla, J.Maciejewski; 

9 maja 2017 r. - W.Rombel, M.Przybysz; 13 czerwca 2017 r. - K.Starzyńska, T.Buczek
e-mail: radaseniorow@minsk-maz.pl

Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim informuje, 
że najbliższa sesja Rady odbędzie się 14 marca o godz.12.30 w sali nr 116 w Urzędzie Miasta.

Dyżury Radnych Miejskiej Rady Seniorów
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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”.

Lista Partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”

1.  Przedszkole Prywatne „MINI RAJ” ul. Warszawskie Przedmieście 32
2. „Szkoła Pływania Delfin” ul. Wyszyńskiego 56
3. Gabinet Lekarski ul. Kazikowskiego 42,
    lek.med. Halina Pajk, lek.med. Anna Pajk, lek.med. Krzysztof Pajk
4. Euro – School Szkoła Języków Obcych, ul. Piękna 7A
5. Przedszkole Prywatne Montessori „DELFINEK” ul. Świętokrzyska 23
6. Poradnia Stomatologiczna „STOMAX” ul. Cicha 2 lok. 1
7. Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „FRYZULA” ul. Gen. Sosnkowskiego 12
8. AKS „SAMIR” Sławomir Ambroszczyk ul. Warszawska 239
9. Przedszkole Niepubliczne „MICHAŁEK” ul. Dąbrówki 41A
10. Gabinet Stomatologiczny Stanisława Miłkowska ul. Florencja 8a
11. PERSS T. Zybała, E. Drabarek Sp. J. ul. Miodowa 4
12. Przedszkole Niepubliczne KLUB MALUCHA, ul. Nadrzeczna 22
13. Sklep wielobranżowy FOR YOU   B. Kowalik, ul. Warszawska 90
14. KULTURALNY BAR KEBAB W. Wesołowski, ul. Kościuszki 2 lok. B
15. Restauracja Zwyczajna, ul. Piłsudskiego 32
16. OFFICE 1 ARTYKUŁY BIUROWE I SZKOLNE, ul. Warszawska 163
17. LA BELLA, ul. Piłsudskiego 21
18. KLUB WALKI GRAPPLER, ul. Piłsudskiego 11A
19. BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Warszawska 63A
20. NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA STREFA ROZWOJU, ul. Kościuszki 14 lok. U17
21. AKADEMIA SZTUK WALKI
22. MIŃSKIE CENTRUM TAEKWON-DO TRADYCYJNEGO
23. WALHALLA FIGHT CLUB, ul. Warszawska 178
24. AVAILO Sp. z o. o., Jesionka 954, 36-002 Jesionka
25. KRASNAL Kraina ubranek dla dzieci, ul. Warszawska 114B
26. Sklep chemiczny EXTRACHEMIA, ul. Plac Jana Kilińskiego 5
27. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji KINESION, ul. Kościuszki 25A/29
28. TOY PLANET „GALERIA AMINIS”, ul. Konstytucji 3 Maja 8/U2
39. Sklep spożywczo – warzywniczy Lidia Gójska OWOCARNIA, ul. Dąbrówki 12/1
30. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S. A., ul. Warszawska 222
31. Yamaha Szkoła Muzyczna, ul. Dąbrówki 8
32. Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO”, ul. Dąbrówki 28/1
33. P.H.U. „Maylo” G. Ślusarczyk, P. Łukaszewski s.c., ul. Warszawska 86
34. HOTEL PARTNER RESTAURACJA I KRĘGIELNIA PLANETA P.H.U. „Partner” sp. j. Adam i Grażyna Wiącek, ul. Konstytucji 3 Maja 7
35. OSTEOMEDICA Gabinet Rehabilitacji, ul. Topolowa 4 lok. U4
36. DDD Dobre Dla Domu Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 34A
37. STUDIO TAŃCA LA FLACA, ul. Budowlana 18
38. KANCELARIA GEODEZYJNA, Mikanów 21A
39. Sklep papierniczy „POGOTOWIE GRAFICZNE”, ul. Kazikowskiego 16
40. Pracownia Projektowa „ArchiProject”, ul. Kościuszki 13 lok. 48
41. MYDLARNIA U FRANCISZKA, ul. Warszawska 163/7
42. PUCUŚ  SUPER – SKLEP, ul. Piłsudskiego 16
43. ProService Dariusz Hajne, ul. Warszawska 70
44. Optyk Irmina Chłopecka, ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 4
45. Przedszkole Niepubliczne „Kredka”, ul. Boczna 12
46. Centrum Medyczno – Diagnostyczna Sp. z o.o., ul. Niklowa 9. 08-110 Siedlce
47. F.H. EWELINA, Galeria OLIMP ul. Konstytucji 3-go Maja 3
48. MIŃSK MEDICA, ul. Mireckiego 13 A, lok. 8
49. HIPPO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe – sklep internetowy z siedzibą ul. Pawia 7 lok. 25-658 Kielce

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25
boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl
www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

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

Burmistrz Miasta lub Zastępca  
Burmistrza przyjmują interesantów:
-  w środy od godz. 12.00 do 17.00, 
-  w każdą pierwszą środę miesiąca przyj-
mowani są interesanci w sprawach zwią-
zanych 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.

I n f o r m a c j a
 Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 2147 z późn. zm. )  -  i n f o r m u j ę, że ogłosiłem:
1) czarty przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu Nr 871/6 o powierzchni 1034 m2 położonej 
w Mińsku Mazowieckim przy ul. Parkowej, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00048193/2 własność Miasta Mińsk 
Mazowiecki,
2) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu Nr 1970 o powierzchni 425 m2  położonej w Mińsku 
Mazowieckim przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/ 00117031/4, własność Miasta Mińsk 
Mazowiecki. 
3) przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu Nr 1143/3 o powierzchni 557 m2  położonej w Mińsku 
Mazowieckim przy ul. Warszawskiej, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/ 00015862/3, własność Miasta Mińsk Mazo-
wiecki.
Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta przewidziane do sprzedaży nieruchomości leżą w tere-
nach przeznaczonych odpowiednio pod: 
- intensywne mieszkalnictwo jednorodzinne z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w budynki mieszkalne maksymal-
nie na 10% terenu,
- mieszkalnictwo wielorodzinne i intensywne mieszkalnictwo jednorodzinne jako przeznaczenie podstawowe, z dopuszczeniem 
usług nieuciążliwych,
- mieszkalnictwo wielorodzinne z dopuszczeniem usług nieuciążliwych maksymalnie na 20% terenu.
 Ogłoszenia o tych przetargach podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej oraz  
na terenie miasta w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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I n f o r m a c j a
o dyżurach przedszkoli miejskich 

i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych

w okresie wakacji 2017

3 – 14 lipca 2017r. 
– Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Warszawska 250/81
– Zespół Szkół Miejskich Nr 1 ul. Kopernika 9
17 – 31 lipca 2017r.
– Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Kościuszki 22
– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Dąbrówki 10
1 – 11 sierpnia 2017r.
– Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2
– Zespół Szkół Miejskich Nr 2 ul. Siennicka 17
14 – 25 sierpnia 2017r.
– Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 10
– Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Sosnkowskiego 1 

Szanowni Państwo !
 Zainteresowani rodzice dzieci uczęszczających w roku 
szkolnym 2016/2017 do przedszkoli miejskich oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych wszelkie formal-
ności dotyczące zapisu dziecka załatwiają bezpośrednio w 
dyżurującej placówce w dniach 12-23 czerwca 2017r. 
 Ze względów organizacyjnych wskazanym byłoby zapisy-
wanie na dyżury:
- do przedszkoli miejskich – dzieci z grup 3-, 4-latków,
- do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 
dzieci z grup 5-, 6-latków.
 Zapraszam do skorzystania z oferowanych przez przed-
szkola i szkoły podstawowe usług opiekuńczo – wychowaw-
czych w okresie wakacyjnym. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

Jednorazowe świadczenie 
przyznawane zgodnie z ustawą 

o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin ,,Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 r. matka, ojciec, opiekun praw-
ny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka bez 
względu na dochód mogą ubiegać się o jednorazo-
we świadczenie w wysokości 4000 zł, przyznawane 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za ży-
ciem”. Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia 
żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upo-
śledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą 
życiu, powstałymi w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu,co stwierdza w za-
świadczeniu lekarz specjalista II stopnia z zakresu 
położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neona-
tologii.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia 
składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 
dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Mińsku Mazowieckim (pokój nr 1 piętro II).

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeże-
li kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie 
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Po-
zostawanie pod opieką medyczną potwierdza się 
zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem 
wystawionym przez położną, w/w zaświadczenie 
nie jest wymagane od osób będących prawnymi 
lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także od 
osób, które przysposobiły dziecko.

MOPS

www.minskmaz.mops.pl

URZĄD MIASTA INFORMUJE

INFORMACJA MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W MIŃSKU MAZOWIECKIM

 Stowarzyszenie na Rzecz Inicjatyw Społecznych ,,Perspektywa” z siedzibą w Mińsku Mazowieckim podjęło się realizacji za-
dania publicznego, przeprowadzanego na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki pod tytułem: Pozyskiwanie, magazynowanie i dystrybu-
cja żywności z programu FEAD. Na mocy porozumienia zawartego z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w sierpniu 2016 roku ru-
szyła realizacja Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa  2014 – 2020 Podprogram 2016. Celem Programu jest dotarcie z pomocą 
żywnościową do osób najbardziej potrzebujących, a także umożliwienie im uczestnictwa w różnych działaniach edukacyjnych dotyczą-
cych wzmacniania samodzielności i kompetencji w zakresie prowadzenia gospodarstwa domowego. Do końca kwietnia 2017 roku oso-
by, które otrzymały skierowanie z Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, będą mogły skorzystać ze wsparcia  
w postaci żywności, która wydawana jest raz w miesiącu w formie paczek żywnościowych. Wydawanie żywności odbywa się w siedzibie 
Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów przy ul. Piłsudskiego 27. 
 Dystrybucji żywności towarzyszą dodatkowe działania w formie  warsztatów kulinarnych realizowanych w SLOW FOOD – Mińska Pyza  
w Mińsku Mazowieckim ul. Boczna 2A przez Bank Żywności w Siedlcach. Dotychczasowe warsztaty poruszały następujące tematy: 
1. Zdrowe odżywianie dzieci w wieku szkolnym.
2. Żywienie dorosłego człowieka CZYTAM ETYKIETY – WIEM.
3. Nawyki żywieniowe a aktywność dzieci i młodzieży szkolnej (warsztaty dla dzieci i młodzieży).
 Stowarzyszenie  „Pespektywa”  przy współpracy z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim  
zorganizowało dotychczas 6 transportów żywności dla mieszkańców Miasta Mińsk Mazowiecki w łącznej ilości ponad 17 ton. W ramach 
działania wydano 2340 paczek żywnościowych o wartości 62.700 zł. 

 Rzecznik Prasowy MOPS
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„Plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazo-
wiecki, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez 
Miasto Mińsk Mazowiecki na okres od dnia 1 września  2017 r. do dnia 31 sierpnia 2019 r.”

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim, ul. Kopernika 9
GRANICE OBWODU SZKOŁY: Adama Asnyka, Armii Ludowej, Elwiro Michała Andriollego, Gen. Józefa Bema, Ignacego Daszyń-
skiego, Florencja, Graniczna, Grzybowa, Jana Heweliusza, Zofii Kalinowskiej, Zygmunta Kazikowskiego, Plac Jana Kilińskiego, Ko-
lejowa, Konstytucji 3 Maja, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Licealna, 1 Maja, Mała, Zofii Nałkowskiej, Stefana Okrzei, 
Elizy Orzeszkowej (od nr 1 do nr 29 str. nieparzysta i od nr 2 do nr 32 str. parzysta), Piękna, Józefa Piłsudskiego, Polowa, Bolesława 
Prusa, Szczepana Redy, Różana, Siedlecka, Jerzego Skarżyńskiego, Stanisławowska, Szarych Szeregów, Michaliny Szczepankow-
skiej, Targowa, Tartaczna, Warszawska (od nr 2 do nr 150a  str. parzysta), Wenecka, Wiśniowa, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
Zachodnia, Zawiszy, Zielona. 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 10
GRANICE OBWODU SZKOŁY: Błonie, Braci Śniadeckich (od nr 1 do 9 str. nieparzysta), (od nr 2 do nr 20 str. parzysta), Pułkownika 
Zygmunta Chmieleńskiego, Cicha, Dąbrówki (od nr 2 do nr 42b str. parzysta, od nr 1 do nr 25 str. nieparzysta), Jana Długosza, Marii 
Grochowskiej, Jaśminowa, Hipolita Konopki, 1 PLM „Warszawa” str. nieparzysta, Rodziny Łubieńskich, Jana Łupińskiego, Jana 
Matejki, Adama Mickiewicza, Rodziny Nalazków, Sędomierska, Józefa Sylwestrowicza, Warszawska (od nr 152 do końca parzyste).

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 2
GRANICE OBWODU SZKOŁY: Gen. Władysława Andersa, Bankowa, Stefana Batorego, Bohaterów Monte Cassino, Bolesława Chro-
brego, Budowlana, Chabrowa, Józefa Chełmońskiego (od nr 21 do końca nieparzysta, od nr 4 do końca parzysta), Stefana Czar-
nieckiego, Dębowa, Gdańska, Gnieźnieńska, Grabowa, Juliana Grobelnego, dr. Jana Huberta, Jasna, Karpatczyków, Kazimierza III 
Wielkiego, Jana Kochanowskiego, Kołowa, Kościelna, Ignacego Krasickiego, Krótka, Janusza Kusocińskiego, Leśna, Władysława 
Łokietka, Majątkowa, Malinowa, Zuzanny Małaszczyckiej, Obrońców Tobruku, Olsztyńska, Ogrodowa, Parkowa, Gen. Stanisława 
Popławskiego, Przemysłowa, 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Adama Rapackiego, Mikołaja Reja, Braci Rokickich, Gen. Władysława 
Sikorskiego, Słoneczna, Jana III Sobieskiego, Andrzeja Struga, Szczecińska, Topolowa (od nr 4 do nr 24 str. parzysta, od nr 1 do  
nr 35 str. nieparzysta), Toruńska, Juliana Tuwima, Warszawska (od nr 117 do końca nieparzyste), Stanisława Wigury, Walerego Wró-
blewskiego, Franciszka Żwirki, Żwirowa.

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mińsku Mazowieckim, ul. Siennicka 17
GRANICE OBWODU SZKOŁY: Akacjowa, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Mariana Benki, Braci Śniadeckich (od nr 17do  
nr 29 str. nieparzysta i od nr 22 do nr 34 str. parzysta), Władysława Broniewskiego, Bulwarna, Józefa Chłopickiego, Fryderyka Cho-
pina, Dąbrówki (od nr 44 do końca str. parzysta, od nr 27 do końca str. nieparzysta), Dolna, Juliana Grzeszaka, Górki, Kasztanowa, 
Klonowa, Oskara Kolberga, Kosmiczna, Królowej Jadwigi, Ludowa, Bolesława Limanowskiego, 30 Lipca, Mieczysława Ługowskie-
go, Mazowiecka, Stanisława Mińskiego, Miodowa, Józefa Mireckiego, Heleny Modrzejewskiej, Stanisława Moniuszki, Nadrzeczna, 
Gabriela Narutowicza, Obwodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień”, Ignacego Paderewskiego, 1 PLM „Warszawa” str. parzysta, Plac 
Stary Rynek, Siennicka (str. nieparzysta i od nr 2 do nr 18 a str. parzysta), Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Spółdzielcza, Szpitalna, 
Rodziny Sażyńskich, Romualda Traugutta, Henryka Wieniawskiego, Wincentego Witosa, Zgoda.

5. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, ul. Małopolska 11 
GRANICE OBWODU SZKOŁY: Arynowska, Bagnista, Gen. Zygmunta Berlinga, Boczna, Marcina Borelowskiego, Bratnia, Ks. Stani-
sława Brzóski, Józefa Chełmońskiego (od nr 1 do nr 19 str. nieparzysta, od nr 2 do nr 2c str. parzysta), Cienista, Marii Dąbrowskiej, 
Jagiellońska, Karpacka, Kaszubska, Por. Władysława Klimaszewskiego, Marii Konopnickiej, Janusza Korczaka, Kresowa, Królewiec-
ka, Kwiatowa, 11 Listopada, Litewska, Majowa, Małopolska, Mazurska, Mieszka I, Nowy Świat, Gen. Leopolda Okulickiego, Elizy 
Orzeszkowej (od nr 31 do końca str. nieparzysta, od nr 34 do końca str. parzysta), Piasta, Emilii Plater, Pomorska, Władysława Rey-
monta, Henryka Sienkiewicza, Sudecka, Śląska, Świętokrzyska, Tatrzańska, Topolowa (od nr 26 do końca str. parzysta, od nr 37 do 
końca str. nieparzysta), Warszawska (od nr 1 do nr 115A str. nieparzysta), Warszawskie Przedmieście, Wielkopolska, Por. Ludwika 
Wolańskiego, Wspólna, Zacisze, Ziemowita, Zygmuntowska, Stefana Żeromskiego.
 

6. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim, ul. Sosnkowskiego 1
GRANICE OBWODU SZKOŁY: Aureliusza Chróścielewskiego, Chochołowska, Dźwigowa, Kołbielska, Mariana Langiewicza, Let-
niskowa, Lipowa, Łąkowa, Gen. Stanisława Maczka, Miła, Zbigniewa Mirosza, Mleczarska, Mrozowska, Osiedlowa, Piaskowa, 
Konstantego Rudzkiego, Siennicka (od nr 20 do końca str. parzysta), Tadeusza Smoleńskiego, Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, 
Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Stankowizna, Stanisława Staszica, Wesoła, Widok, Wiejska, Wierzbowa, Wrzosowa, Stanisława 
Wyspiańskiego, Zielna.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

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 z arch. Urzędu Miasta, Leszek Siporski, LOKALNIE.TV. 
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)



39MIM marzec 2017 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki



40 MIM marzec 2017www.minsk-maz.pl


