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Niech nadchodzące Święta Wielkiej Nocy 
napełnią wszystkich spokojem, wiarą i miłością. 
Dadzą siłę w pokonywaniu trudności 
i pozwolą z ufnością patrzeć w przyszłość.

Szanowni Państwo.
 Na ostatniej sesji Rada Miasta uchwaliła Pro-
gram zdrowotny „Profilaktyka raka szyjki macicy  i in-
nych chorób wywoływanych przez zakażenie wirusem 
HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015 – 2017”, 
dzięki któremu możliwe będzie bezpłatne zaszczepie-
nie 13-letnich dziewczynek zamieszkujących w naszym 
mieście. W Polsce 60% przypadków rozpoznawania raka 
szyjki macicy wykrywane jest dopiero w drugim i trzecim 
stopniu zaawansowania. Leczenie jest wówczas trudne  
i mniej skuteczne. W 2012 r. na RSM zachorowały w woj. 
mazowieckim 363 kobiety, a zmarło 219 kobiet. Szczepie-
nie dziewczynek zalecają polskie towarzystwa medyczne 
np. Polskie Towarzystwo Pediatryczne, czy Polskie Towa-

rzystwo Ginekologiczne. Szczepienia przeciwko wirusowi HPV są jedną ze składowych 
programu profilaktyki i wczesnego wykrywania raka szyjki macicy oraz czynnikiem 
mającym doprowadzić również do zmniejszenia częstości występowania chorób geni-
talnych zależnych od infekcji HPV. 
 W naszym mieście nadal znajdują się ulice, których nazwy (nadane kilka-
dziesiąt lat temu) miały służyć okazaniu czci zbrodniczej działalności komunistycznej. 
Dlatego bardzo aktualne pozostaje pytanie o zmianę nazw tych ulic. Mieszkańcy ulic 
Armii Ludowej, Z. Berlinga, St. Popławskiego i A. Rapackiego otrzymali pisemną in-
formację zawierającą charakterystyki obecnych patronów oraz propozycje nadania 
nowych nazw. Swoją opinię mogą wyrazić za pomocą załączonej do pisma ankiety. 
Natomiast internauci mogą wypowiedzieć się na stronie www.stacja-konsultacja.pl. 
Wyniki pomogą mi podjąć decyzję w jaki sposób opiniować przyszłe inicjatywy doty-
czące zmian nazw ww. ulic.
 Ruszyła budowa ronda na skrzyżowaniu ulic Grzeszaka i Dąbrówki. Prace 
prowadzone są etapami i potrwają ok. 3 tygodnie. Jest to intensywnie użytkowa-
na trasa, więc przepraszamy za utrudnienia i prosimy o cierpliwość, bo już wkrótce 
będzie można nową ulicą dojechać do stacji Anielina. Jest już również propozycja 
nadania temu rondu im. rotm. Witolda Pileckiego, co – mam nadzieję – spotka się  
z akceptacją całej Rady Miasta.
 W tym roku miasto przystąpi do szeregu nowych inwestycji. Zamierzamy 
zbudować ulice Wesołą, Narutowicza, Rodziny Łubieńskich, wyremontujemy Sporto-
wą oraz Chrobrego, dokończymy Grzeszaka i Kolberga. Pojawią się nowe chodniki 
na ul. Toruńskiej po południowej stronie oraz bezpieczne skrzyżowanie ulic Bocznej  
i Toruńskiej. Sporządzone też mają być dokumentacje projektowe ulic Kaszubskiej  
i Pomorskiej, a także aktualizacja projektu przedłużenia ul. Nowy Świat. 
 Przy miejskim aquaparku zbudowany zostanie plac zabaw rozwijający zdol-
ności ruchowe dzieci. Pojawią się też  nowe urządzenia w kilku istniejących siłow-
niach zewnętrznych. Na ul. Budowlanej rozpocznie się budowa pełnowymiarowego 
boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią, z bieżnią tartanową i urządzeniami 
lekkoatletycznymi. Boisko będzie posiadało oświetlenie stadionowe,  parkingi i kon-
tenerowe zaplecze socjalne. 
 Pałac Dernałowiczów dzięki  środkom europejskim jeszcze w starej per-
spektywie finansowej może zyskać nowe okna. Mamy też nadzieję zakończyć  
w tym roku przebudowę Miejskiej Szkoły Artystycznej, zaś na początku 2016 roku 
wyposażyć nowo wybudowaną salę koncertową w fotele, sprzęt akustyczny i sce-
niczny oraz projektor kinowy. Obecnie jesteśmy na końcowym etapie wyłania-
nia wykonawcy robót. Do końca roku zakończy się też budowa hali sportowej przy 
GM nr 2. Po zakończeniu tej inwestycji będziemy mogli powiedzieć, że wszystkie 
nasze szkoły posiadają w pełni nowoczesną bazę sportową na miarę XXI wieku.  
W wakacje rozpoczniemy duży remont ogrzewania i łazienek w SP 2 im. Dąbrówki. 
Planujemy też opracować dokumentację projektową na budowę Przedszkola Miejskie-
go nr 5 oraz na budowę mieszkań socjalnych na terenie dawnego poligonu. 
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22 marca 2015 roku mieszkańcy Mińska 
Mazowieckiego mogli wsiąść do wehikułu 
czasu i udać się w przeszłość. Może nie tak 
odległą, ale wspaniałą. Dzięki ułanom z To-
warzystwa Pamięci 7. Pułku Ułanów Lubel-
skich im. gen. K. Sosnkowskiego przenie-
śliśmy się do 23 marca 1938 roku, kiedy to 
na święto pułkowe przybył do Mińska gen. 
Kazimierz Sosnkowski, aby oficjalnie przy-
jąć szefostwo pułku. 
 Pułk upoważniony swymi zasługa-
mi bojowymi, jeszcze przed końcem wojny 
z bolszewikami, pozwolił sobie prosić gene-
rała o ten zaszczyt. W czasie wojny, dowo-
dzony przez gen. Sosnkowskiego pułk okrył 
się chwalą niezmierną. Szczególnie w bitwie 
pod Cycowem, gdzie zagradzał drogę konnej 
armi Budionnego. Za swoje bohaterstwo, 23 
marca 1921 r. 7PUL otrzymał z rąk Marszałka 
Józefa Piłsudskiego Order Virtuti Militari. I 
od tej pory dzień ten stał się dniem święta 
tego oddziału. Do tej pory mogliśmy sobie 
tylko wyobrażać jak na zalanym słońcem 
dziedzińcu koszarowym pułk staje w szyku 
rozwiniętym. Teraz dzięki staraniom uła-
nów z Towarzystwa Pamieci mogliśmy stać 
się świadkami tego wydarzenia. Znowu uj-
rzeliśmy chwałę Wojska Polskiego, konnych 

żołnierzy z biało amarantowymi proporczy-
kami. Stanęli rzędem na Starym Rynku po-
śród mieszkańców Mińska, by tak jak wtedy 
przywitać swojego dowódcę. 

 W uroczystościach udział wzię-
li: minister obronym narodowej, Czesław 
Mroczek, burmistrz Mińska Mazowieckiego, 
Marcin Jakubowski, starosta powiatu Mińsk 

Święto 7. Pułku Ułanów Lubelskich
Mazowiecki, Antonii Jan Tarczyński, dowód-
cy i oficerowie mińskich jednostek wojsko-
wych i policji, przedstawiciele szkół i liczni 
mieszkańcy naszego miasta. 
 Odtwarzający rolę gen. Kazimie-
rza Sosnkowskiego Sławomir Jodełka wraz  
z wiceprezesem Towarzystwa Pamię-
ci 7PUL, odtwarzającym rolę jego adiu-
tanta, Zenonem Duszczykiem, wjechali 
na rynek zabytkowym samochodem REO  
z 1922 r. w asyście 13 konnych ułanów do-
wodzonych przez Jerzego Konowrockiego. 
W czasie okolicznościowego przemówie-
nia,  minister Czesław Mroczek wręczył 
pamiątkową odznakę dla Towarzystwa Pa-
mięci 7PUL na ręce jego prezesa  Andrzeja 
Osińskiego. Apogeum wydarzenia stanowiła 
rzadko dzis spotykana defilada kawalerii. 
Wszystko przy dźwiękach marszu 7. Pułku 
granego przez mińską orkiestrę pod batutą  
Marcina Ślązaka.
 Po oficjalnej części wszyscy mo-
gli wziąć udział w pikniku kawaleryjskim, 
podczas którego można było porozmawiać 

z ułanami, przyjżeć się z bliska ich uzbro-
jeniu, w tym armacie Bofors wz 36, CKM 
Browning wz30, RKM Browning wz28. 
 W specjalnie przygotowanym 
namiocie Muzeum Ziemi Mińskiej można 
było zobaczyć wystawę malarstwa Janu-
sza Bronclika dotyczącą 7PUL. Na koniec 
można było zjeść prawdziwą wojskową gro-
chówkę.
 Całą uroczystość przygotowało 
Towarzystwo Pamięci 7. Pułku Ułanów Lu-
belskich prz wsparciu: burmistrza Mińska 
Mazowieckiego Marcina Jakubowskiego - 
Patrona Honorowego, wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki Antoniego Jana Piechoskiego, 
Dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej Leszka 
Celeja i pracowników muzeum, Sławo-
mira Gromulskiego właściciela piekarni  
i ciastkarni Gromulski, hm Andrzeja Soćko, 
Komendanta Hufca ZHP Mińsk Mazowiecki,  
a także członków mińskiego Strzelca.

Z. Duszczyk, fot. Andrzej Partyka
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Obszar Metropolitalny Warszawy
Obszar Metropolitalny Warszawy – 
warsztaty strategiczne w Mińsku Mazo-
wieckim
 Trwają prace związane z opra-
cowywaniem Strategii Rozwoju Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy do roku 2030, 
które realizowane są przez  firmę Delo-
itte Consulting S.A. w ramach projektu 
Programowanie Rozwoju Obszaru Metro-
politalnego Warszawy. Jednym z etapów 
prac nad ww. dokumentem są warsztaty 
strategiczne organizowane na terenie Me-
tropolii Warszawy.
 W piątek, 6 marca br. warsz-
taty odbyły się w Mińsku Mazowieckim. 
Uczestnikami byli przedstawiciele władz 
samorządowych, organizacji pozarządo-
wych i przedsiębiorstw z terenu miasta 
Mińsk Mazowiecki oraz gmin:  Sulejó-
wek, Halinów, Dębe Wielkie i  Mińsk Ma-
zowiecki. Warsztaty podzielono na dwie 
części: wprowadzenie – podczas którego 
omówione były główne założenia projek-
tu i wnioski z diagnozy OMW oraz część 
praktyczną w formie moderowanej dys-
kusji połączonej z głosowaniem. Efek-
tem przeprowadzonych warsztatów ma 
być wspólne wypracowanie wizji Obszaru 
Metropolitalnego Warszawy oraz celów 
strategicznych wraz z ich operacjona-
lizacją. Pierwszym etapem warsztatów 
była wizja rozwoju OMW, gdzie wśród 
wielu przykładów, uczestnicy warsztatów 
głosowali nad, ich zdaniem, najważniej-
szymi sferami, które powinny charaktery-
zować Obszar Metropolitalny Warszawy, 
tj. powinien on tworzyć zintegrowane 
systemy transportowe, wysokiej jakości 
infrastrukturę oraz przyciągać inwesto-

rów. Nie oznacza to, że pozostałe zagad-
nienia nie są istotne, wręcz przeciwnie 
również wymagają podkreślania, jednak 
w chwili obecnej dla przedstawicieli 
wskazanego regionu OMW „twarde” in-
westycje są niezwykle istotne. Kolejnym 
etapem głosowania było wybranie trzech 
kluczowych obszarów strategicznych. 
W tym przypadku również potwierdziło 
się wcześniejsze głosowanie, gdyż jako 
najważniejszy obszar wskazano:  trans-
port i infrastruktura. Tuż za nimi były: 
gospodarka, przemysł i rolnictwo oraz 
edukacja, kultura i dziedzictwo. W części 
poświęconej omówieniu celów strategicz-
nych również dokonano wyboru trzech, 
które uznano za najważniejsze: rozwój 

infrastruktury drogowej/kolejowej/par-
kingi typu park&ride, stworzenie systemu 
współpracy biznes-szkolnictwo zawodowe 
na poziomie OMW oraz stworzenie atrak-
cyjnych przestrzeni publicznych, gdzie 
mieszkańcy będą mogli spędzać czas. 
Informujemy, że na stronie http://omw.
um.warszawa.pl/ znajduje się ankieta 
dla mieszkańców, a uzyskane informacje 
będą stanowiły cenny wkład do będącej 
obecnie w fazie przygotowania Strategii 
Rozwoju OMW do 2030 roku. Zachęcamy 
do aktywnego udziału oraz bieżącego mo-
nitorowania postępów prac we wskaza-
nym obszarze. 

(red.) 
fot. z arch. UM MM

Doczekaliśmy czasów, kiedy nareszcie 
można, a nawet powinno się poruszać 
kwestie, które nie tak dawno były te-
matami tabu. Głośno i bez kamuflażu 
zaczęto mówić o delikatnych, intym-
nych sprawach związanych z nowotwo-
rami narządów rodnych kobiet. Wielu 
rodzinnym tragediom, gdzie traci się 
matki lub córki można zapobiec po-
przez regularne badania cytologiczne, 
edukację i szczepienia ochronne.
 Dlatego Rada Miasta Mińsk Ma-
zowiecki uchwaliła program zdrowotny 
„Profilaktyka raka szyjki macicy  i innych 
chorób wywoływanych przez zakażenie 
wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiec-
ki na lata 2015 – 2017”, który umożliwia 
bezpłatne zaszczepienie dziewczynek 
13-letnich zamieszkujących na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki.
 Głównym celem programu jest 
zwiększenie świadomości zdrowotnej  
w zakresie możliwości zapobiegania  

i wczesnego wykrywania raka szyjki ma-
cicy i innych chorób wywoływanych zaka-
żeniem wirusem HPV oraz zmniejszenie 
liczby zachorowań na raka szyjki macicy 
u kobiet poprzez prowadzenie edukacji 
zdrowotnej również wśród chłopców i ro-
dziców dziewczynek,  czy wykonywanie 
szczepień ochronnych przeciwko wirusowi 
brodawczaka ludzkiego wśród 13-letnich 
dziewczynek zamieszkujących na terenie 

miasta Mińsk Mazowiecki. Na 2015 rok 
przewidziano zaszczepienie dziewczynek 
z rocznika 2002. Szczepienie dziewczynek 
zalecają polskie towarzystwa medyczne 
np. Polskie Towarzystwo Pediatryczne, 
Polskie Towarzystwo Wakcynologii, czy 
Polskie Towarzystwo Ginekologiczne. 

Szczegóły realizacji programu wkrótce.
(red.) 

Bezpłatne szczepienia dla mińszczanek!



6 MIM marzec 2015www.minsk-maz.pl

Z ŻYCIA MIASTA

14 marca w lokalu „Sevilla” w Sobolewie 
odbyła się 10. Gala Okręgowego Związ-
ku Piłki Nożnej w Siedlcach. Najlepszym   
w minionym roku zawodnikom, trene-
rom, działaczom i sędziom wręczono 
pamiątkowe trofea. Dla MAZOVII Mińsk 
Mazowiecki w tym roku przypadło mnó-
stwo nagród.

Wyróżnienia otrzymali:
- Samorząd miasta Mińsk Mazowiecki - re-
prezentowany przez Radnego Rady Miasta 
Roberta Gałązkę
- W kategorii sponsor roku - firma Akpol - 
reprezentowana przez Andrzeja Kucia
- W kategorii działacza roku - Prezes Ma-
zovii Mińsk Mazowiecki Andrzej Kuć i kie-
rownik klubu Janusz Wilczek

W pozostałych kategoriach główne trofea 
zdobyli:
- Trener młodzieży - Robert Stelmach 
(MOSiR Mińsk Maz.)
- Trener seniorów - Janusz Puchalski (Ma-
zovia Mińsk Maz.)
- Piłkarz klasy „A” - Łukasz Gagaska (Ma-
zovia II Mińsk Maz.)
- Piłkarz IV ligii - Michał Bondara (Mazovia 
Mińsk Maz.)

Poseł Grzegorz Woźniak wręczył specjal-
ny puchar Mazovii Mińsk Mazowiecki.
 Warto dodać, że nominowanymi 
do nagrody „Najlepszy piłkarz IV ligii” byli 
reprezentanci Mazovii Mińsk Mazowiecki: 
Alan Grabek i Bartek Kozakiewicz, którzy 
również otrzymali statuetki.
Nominowanym do nagrody „Nadzieja pił-
karska” był Daniel Smuga.

Statuetkę dla sędziego roku otrzymał Ar-
kadiusz Pazdyka, wieloletni reprezentant 
Mazovii Mińsk Mazowiecki.
 Działacze, trenerzy i zawodnicy 
otrzymali również na ostatniej Sesji Rady 
Miasta podziękowania i upominki od Bur-
mistrza Miasta Marcina Jakubowskiego.

Bartek Mazanka
fot, z arch. UM MM

Społeczność SP5 postanowiła docenić 
wyczyn polskich żeglarzy z jachtu SEL-
MA, którzy pobili rekord świata i jako 
pierwsi dopłynęli do najdalej wysunię-
tych południowych wybrzeży Antark-
tydy. O tym niezwykłym osiągnięciu 
Polaków informowały w ostatnich ty-
godniach niemal wszystkie media. Aby 
podkreślić sukces polskich pasjonatów 
przygód morskich, wychowankowie 
„Piątki” spontanicznie zainicjowali  
i zorganizowali konkurs plastyczny pt. 
„Polski jacht Selma na Antarktydzie, 
czyli jak wygląda koniec mórz i oce-
anów”.

 Pomysł został przedstawiony 
przez Dyrekcję SP5 rzecznikowi rej-
su-firmie MEDIAPARTNERS, znanej spo-
łeczności szkoły ze spotkań żeglarskich  
z kapitanem Romanem Paszke - wielkim 
polskim żeglarzem. Rzecznik rejsu Sel-

my pochwalił inicjatywę szkoły i obiecał 
przekazać rysunki dzieci na Antarktydę 
na pokład jachtu.
 Do 19 lutego wpłynęło 29 prac 
od uczniów. 10 najlepszych rysunków fi-
nalistów zostało w ramach wyróżnienia 
wysłanych do załogi jachtu SELMA. 
 Obradujące na pokładzie SELMA 
EXPEDITIONS Jury w składzie: kpt. Piotr 
Kuźniar - przewodniczący oraz - Michał 
Gawron, Dusan Jamny, Krzysztof Jasi-
ca, Piotr Lubaczewski, Tomasz Łopata, 
Krzysztof Pełka, Leszek Rychlik, Artur 
Skrzyszowski, Damian Święs i Jacek Za-
łuski – podkreśliło bardzo wysoką jakość 
wszystkich prac i niebywałą zdolność 
do odwzorowania codzienności życia na 
jachcie.  
 Przesłane satelitarnie z Mińska 
Mazowieckiego - prosto na Antarktydę - 
prace szkolnych finalistów ociepliły zim-
ny klimat i wnętrze jachtu. 
 W dniu 1 marca b.r. załoga SEL-
MY przesłała wyniki konkursu z krótkim 
uzasadnieniem werdyktu: 
Pierwsze miejsce - praca nr 5 - autorka 
Dominika Błażejewska kl. Vc 
\”Selma na tle ośnieżonych szczytów gór-
skich i zachodzącego słońca. Walory: czy-
ste wesołe kolory...\”. 
Drugie miejsce: równorzędnie:  - praca 
nr 3:  Dorota Nowicka kl. Vc 
\”Wyklejanka z Selmą, górami, krą i mo-

rzem. Doceniamy pracochłonność  i poka-
zanie licznych elementów...\”. 
Drugie miejsce: równorzędnie:  praca  
nr 6:  Urszula Glezman kl. VI a 
\”Bardzo udany portret Artura - wbijają-
cego flagę, w tle Selma. Duże podobień-
stwo...\” 
Trzecie miejsce - praca nr 10 autorka 
Magdalena Boruc kl. VI a 
\”Pingwiny wręczające puchar załodze 
Selmy. Gratulujemy poczucia humoru!\”  
Dodatkowa nagroda specjalna, przy-
znana przez użytkowników portalu Sel-
maAntarktyda.com, przypadła pracy  
nr 3, autorstwa Doroty Nowickiej z kl. 
Vc. \”Wyklejanka z Selmą, górami, krą  
i morzem\”. 
 Załoga SELMY przekazała po-
dziękowania pomysłodawcom oraz 
wszystkim uczestnikom konkursu - przede 
wszystkim samym uczniom oraz Pani Dy-
rektor Ewie Szczerbie i nauczycielom 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazo-
wieckim, jak również redakcji magazynu 
i portalu ŻAGLE oraz wspierającym me-
diom TVP ABC i audycji JEDYNKA DZIE-
CIOM - Polskie Radio Program Pierwszy. 
 Dla wszystkich uczestników kon-
kursu zostały ufundowane nagrody rze-
czowe przez SELMA EXPEDITIONS. 

SP Nr5
fot. z arch. szkoły

10. Gala Okręgowego Związku Piłki Nożnej

Z Mińska Mazowieckiego na  Antarktydę
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 W dniach 23 – 27 marca prze-
bywali w naszym mieście mer bliźniaczej 
Borodianki – Wiktor Truchan oraz mer 
miejscowości Valky – Walerij Skrypniczen-
ko. Wzięli oni udział w projekcie „Przy-
gotowanie ukraińskich samorządów do 
wdrożenia reform decentralizacyjnych  
i stowarzyszenia z UE”,  wspólnej inicja-
tywie Związku Miast Polskich i Śląskiego 
Związku Gmin i Powiatów. Rozpoczęte  
w 2014 r. przedsięwzięcie współfinanso-
wane jest ze środków Polsko-Amerykań-
skiej Fundacji Wolności i jej Programu Stu-
dy Tours to Poland. Po stronie ukraińskiej 
partnerem jest Związek Miast Ukrainy.
 Podczas kilkudniowej wizyty go-
ście zwiedzili miejskie placówki oświatowe 
(przedszkole, szkoły podstawowe oraz gim-
nazjum), obiekty sportowe oraz miejsca 
zarządzane przez Prezesa PWIK – Bernarda 
Krekorę, Prezesa PEC – Andrzeja Ferdka, 
Prezesa PGK – Jana Gibałę. Na wskazanych 
wyżej przykładach pokazaliśmy, w jaki spo-
sób udało nam się wykorzystać środki unij-
ne, zmodernizować i ulepszyć istniejącą in-
frastrukturę przeznaczoną dla mieszkańców 
miasta. Przedstawiliśmy procedury i metody 
funkcjonujące przy aplikowaniu o środki ze-
wnętrzne oraz poruszyliśmy temat udziału 
obywateli w realizacji kluczowych dla mia-
sta przedsięwzięć. 
 Celem projektu, w który włą-
czyło się nasze miasto, jest przygotowa-
nie ukraińskich samorządowców do prze-
prowadzenia reform decentralizacyjnych 
oraz skutecznej absorpcji dotacji unij-
nych przeznaczonych na rozwój ukraiń-
skich obszarów. Efektem długofalowym 
ma być wzmocnienie obrazu samorządu  
w oczach społeczeństwa ukraińskiego, pod-
niesienie jakości, dostępności i efektyw-
ność lokalnych usług publicznych, a także 
włączenie mieszkańców w decydowanie  
o sprawach lokalnych. (red.) 

fot. z arch. UM MM

Goście z Ukrainy
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W czwartek, 19 marca br. w Aquapar-
ku Miejskim w Mińsku Mazowieckim 
odbyło się spotkanie z Agnieszkią 
Renc, polską wioślarką, zawodniczką 
WTW Warszawa, wicemistrzynią świata  
w dwójce podwójnej wagi lekkiej pod-
czas Mistrzostw Świata 2009 w Pozna-
niu oraz aktualną mistrzynią Polski  
w konkurencji jedynki wagi lekkiej.

 Wizyta  gościa specjal-
nego związana była z 23 edycją 
Światowego Dnia Wody. Nasza mi-
strzyni koordynowała zawody,  
w których udział wzięli uczniowie ze 
Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku Ma-
zowieckim. Konkurencje odbywały się na 
basenie sportowym na dystansie 25 m tj. 
jedna długość basenu. Każdy uczestnik 
imprezy wziął udział w 3 konkurencjach 
sportowych:

Konkurencja 1
Wyścig na dystansie 25m stylem dowol-
nym przy pomocy makaronu pływackiego
1. Karolina Wilczek, Robert Perzanowski

Konkurencja 2
Wyścig na materacu na dystansie 25m 
Wiola Meleszko, Robert Perzanowski

Konkurencja 3
Zjazd na czas zjeżdżalnią
1. Karolina Wilczek, Bartek Ciszkowski

Wyniki ogólnej klasyfikacji przedstawiają 
się następująco:

Kategoria dziewcząt:
Karolina Wilczek
Karolina Nowicka
Wiola Meleszko

Kategoria chłopców:
Robert Perzanowski
Bartek Ciszkowski
Kuba Witan
 
 Poza klasyfikacją odbyła się rów-
nież konkurencja dodatkowa, był to bar-
dzo widowiskowy wyścig na pontonie na 
dystansie 50m .
 W spotkaniu wzięli udział tak-
że: przedstawiciel Burmistrza Mińska 
Mazowieckiego Diana Rokicka, Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji 
w Mińsku Mazowieckim Robert Smuga,  
a także Prezes PWiK Bernard Krekora.

 Wszyscy uczestnicy z ogrom-
nym zapałem rywalizowali we wszystkich 
dyscyplinach, najlepsi zostali nagrodzeni 
okolicznościowymi medalami i puchara-
mi, a wszyscy zawodnicy otrzymali rów-
nież gadżety ufundowane przez PWiK. 
Przez cały czas trwania zawodów, a także 
po ich zakończeniu, zawodnicy i kibice 
mogli skosztować strefy samku - pysznych 
koktajli owocowych przygotowanych na 
bazie mińskiej wody kranowej.

 Partnerem tegorocznego Świato-
wego Dnia Wody był Miejski Ośrodek Spor-
tu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim.

Piotr Walewski
fot, z arch. UM MM

Światowy Dzień Wody 2015
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Nagrody za udział  
w  konkursie 
Wielkanocna Kartka 
Świąteczna

23 marca w Miejskim Domu Kultu-
ry Burmistrz Marcin Jakubowski 
nagrodził zwycięzców konkursu na 
kartkę wielkanocną Miasta Mińsk 
Mazowiecki. 

Nagrodę główną zdobyła  Alicja Gór-
ska z klasy II Zespołu Szkół Salezjań-
skich. Tekst życzeń ułożyła Maja 
Golcew z tej samej klasy.  

Zwycięzcy w kategorii klas I – III:
I miejsce Maja Golcew – kl. II – Zespół 
Szkół Salezjańskich 
II miejsce Kacper Ostolski 
– kl. Ia – Szkoła Podstawowa nr 5
III miejsce Jakub Ignatowski 
– kl. Ib – Szkoła Podstawowa nr  1

Wyróżnienia:
Wiktoria Pudłowska – Świetlica Środo-
wiskowa Caritas
Maja Abramowska 
– kl. I e – Szkoła Podstawowa nr 1
Jakub Papiewski 
– Miejska Szkoła Artystyczna
Gabriela Kołodziejczyk 
– kl. II b – Szkoła Podstawowa nr 2
Anna Król – kl. I e 
– Szkoła Podstawowa nr 6
Sara Rokicka 
– kl. I – Szkoła Podstawowa nr 4 

Zwycięzcy w kategorii klas IV – VI
I miejsce Oliwia Grzyb – kl. V – Zespół 
Szkół Salezjańskich 
II miejsce Bartłomiej Sadurski 
– kl. VI a – Szkoła Podstawowa nr 1
III miejsce Wiktoria Głąbska 
– kl. VI c – Szkoła Podstawowa nr 6

Wyróżnienia:
Paulina Pękała – kl. VI b 
– Szkoła Podstawowa nr 5
Kacper Kowalczyk 
– kl. V c – Szkoła Podstawowa nr 1
Jakub Gałązka 
– kl. IV b – Szkoła Podstawowa nr 6
Wiktoria Paździoch 
– Świetlica Środowiskowa Caritas
Dominika Wierzbicka 
– kl. VI e – Szkoła Podstawowa nr 2

red.
fot, z arch. UM MM
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W środę, 25 marca przy ul. Kościelnej 
w Mińsku Mazowieckim uroczyście od-
słonięto kolejny z Przystanków Histo-
ria, a krótkiego wprowadzenia doko-
nał dyrektor MDK Piotr Siła. Motywem 
przewodnim jest Film, czyli wszystko, 
co nasze miasto ma wspólnego z polską 
kinematografią. 

 Bo właśnie w Mińsku Mazowiec-
kim kręcono sceny do „Ślubów ułańskich” 
(1934), czy Monidła (1969). Andrzej Waj-
da znalazł w naszym mieście plan zdjęcio-
wy do „Brzeziny” i „Pierścionka z orłem 
w koronie”. Więcej ciekawostek znaleźć 
można na przystanku, którego wiata sta-
nowi swego rodzaju planszę z ekspozycją 
archiwalnych zdjęć uzupełnionych tek-
stem historycznym. A to dzięki zastoso-
waniu przezroczystej usztywnianej folii 

z nadrukowanym tekstem i skanami daw-
nych fotografii.
 Niespodzianką dla zebranych 
przy przystanku mińszczan był gość spe-
cjalny w osobie aktora Olgierda Łukasze-
wicza, który zagrał Stasia w „Brzezinie”. 
Wspominał Mińsk Mazowiecki lat 70-tych, 
relacje z lokalnymi statystami, czy fakt, 
że – o ile dobrze pamięta – grali w tym 
filmie Wajdy bez scenariusza, improwi-
zując. Od mińskiego artysty otrzymał na 
pamiątkę tamtych dni grafikę przedsta-
wiającą nasze miasto. Teraz postanowił 
„zwrócić” mińszczanom to dzieło, a swo-
je myśli zawarł w osobistej dedykacji:

Drodzy! Niech dzieło Pana Chabrow-
skiego – niegdyś prezent dla „Stasia”  
z „Brzeziny” Wajdy wraca do swoich  
w Mińsku. Oboje z żoną przez lata ciesz 
yliśmy się tym dziełem – wspomnieniem, 
a teraz niech Państwa cieszy, a Autor mi 
wybaczy…

Olgierd Łukaszewicz

W dniu wspominania „Brzeziny” 
na Przystanku Historia po 45 latach.

Wielkanoc 2015 r.

Olgierd Łukaszewicz przeczytał fragment 
opowiadania „Brzezina”, a Mariusz Dzie-
nio uraczył zebranych ciekawostkami  
z mińskich planów filmowych.

- Od dziś mieszkańcy miasta będą mogli 
przystanąć i pochylić się nad „filmową” 
historią Mińska Mazowieckiego uwiecznio-

ną w takich arcydziełach jak „Brzezina”  
i „Pierścionek z orłem w koronie” Andrze-
ja Wajdy, czy „Europa, Europa” Agnieszki 
Holland. – powiedział burmistrz Marcin 
Jakubowski.

Najprawdopodobniej nie ma drugiej ta-
kiej trasy w Polsce. Dlatego chapeau bas! 
dla pomysłodawców projektu Przysta-
nek Historia, którymi są Joanna Wilczak 
(m.in. projekt graficzny) oraz Mariusz 
Dzienio (fotografie, teksty). Dzięki ich 
kreatywności i pomysłowości każdy po-
dróżujący autobusami oraz przechodzień 
może zapoznać się z historią miasta w ła-
twy i przystępny sposób.

red.
fot, z arch. UM MM

Przystanek Historia – Film
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Niezwyczajni 2014

Każdego roku ponad 10 000 instruk-
torów Związku Harcerstwa Polskiego 
przepracowuje miliony godzin wolon-
tariacko, mając swój wkład w wycho-
wanie młodego człowieka. Przed 3 laty 
powstał plebiscyt „Niezwyczajni” po to, 
aby wyróżnić instruktorów, którzy swo-
ją pracą i postawą mogą stanowić inspi-
rację dla innych. A przede wszystkim 
,żeby móc wyrazić wielkie, tak rzadko 
słyszane, „Dziękuje”.

 Tegoroczna edycja była dla na-
szego Hufca wyjątkowa. Nasz instruktor 
phm. Piotr Gazda został nominowany 
w kategorii „Aktywność Obywatelska”. 
Wyróżnienie to otrzymał za stworzenie 
programu edukacyjnego dla dzieci i mło-
dzieży „miniInżynier” – innowacyjego pro-
jektu zajęć z przedmiotów inżynierskich, 
mający na celu zachęcenie młodzieży do 
poznawania świata. Jego kandydatura 
została wybrana spośród 30 zgłoszonych 
osób w tej kategorii i zakwalifikowano go 
do finałowej 5, w której o zwycięstwie 
decydowało głosowanie internautów oraz 
jury/kapituły konkursu.
 28 lutego w Europejskim Cen-
trum Solidarności w Gdańsku, pod hasłem 
„Pokolenie Wolności” odbyła się uroczysta 
Gala Dnia Myśli Braterskiej podsumowu-
jąca plebiscyt Niezwyczajni 2014. Przed 
rozpoczęciem uroczystości reprezentacja 
naszego Hufca brała udział w panelu dys-
kusyjnym „Jak budować przestrzeń dla 
Harcerstwa w mieście?”. Dzięki wiedzy, 
jaką podzielili się z nami paneliści, czyli 
dyrektorzy komórek ds. rozwoju Społecz-
nego miasta Gdańsk i oświaty, Kuratorium 
Oświaty w Gdańsku, dyrektorzy szkół  

i instruktorzy Gdańskich hufców wiemy 
więcej jak budować partnerskie relacje 
z władzami miasta i dyrektorami szkół. 
Mamy nadzieję, że to doświadczenie po-
może nam jeszcze lepiej współpracować 
ze szkołami i wzmocni budowanie pozy-
cji wśród władz i mieszkańców miasta 
Mińsk Mazowiecki. Po tym wydarzeniu 
odbyło się spotkanie z Naczelniczką ZHP 
– najwyższej władzy 100 tys. organizacji  
z osobami nominowanymi. Było to nie za-
pomniane przeżycie uścisnąć rękę osoby 
będącej wielkim autorytetem harcerskim 
i usłyszeć: „Dziękuję za Twoją pracę”.
 O godz. 16 rozpoczęła się Gala, 
której motywem przewodnim był Ruch. 
Mieliśmy okazję oglądać wspaniałe spek-
takle taneczne dla których tło stanowiły 
obrazy Gdańska i pięknej Polskiej przyro-
dy. W przerwach między ogłaszaniem ko-

lejnych zwycięzców poszczególnych ka-
tegorii. Wręczenia statuetki dokonywali 
ważni działacze społeczni reprezentujący 
takie urzędy jak: Kancelaria Prezydenta, 
Premiera RP, czy pani Poseł Lidia Krajew-
ska. Nasz nominowany był blisko sięgnię-
cia statuetki. Nagrodę w tej kategorii 
odebrał pwd. Marcin Świderski. 
 Znalezienie się wśród 25 naj-
wspanialszych instruktorów roku 2014 
jest ogromną nobilitacją dla wyróżnio-
nego i całego środowiska. Dziękujemy 
bardzo wszystkim, którzy zagłosowali na 
Piotrka. Ciepłe słowa, które usłyszeliśmy 
przy okazji tego głosowania i zaintereso-
wanie, jakiego doświadczyliśmy mobilizu-
ją nas do ciężkiej pracy.

Instruktorzy hufca ZHP „Mazowsze” 
w Mińsku Mazowieckim

fot. z arch. ZHP i minskmaz.com
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Koncert Charytatywny „Trochę słońca” 
to najważniejsze wydarzenie każdego 
roku szkolnego dla całej społeczności 
Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana 
Pawła II w Mińsku Mazowieckim, co 
więcej – jest to wydarzenie, które od 
15 lat łączy uczniów, absolwentów, na-
uczycieli, pracowników szkoły i rodzi-
ców. Najważniejszy jest wspólny cel – 
pomoc tym, którzy najbardziej pomocy 
potrzebują.

 21 marca w Miejskim Domu Kul-
tury spotkali się ci wszyscy, którzy chcieli 
zrobić coś dla innych. Na scenie pojawili 
się pierwszoklasiści z 1e w roli ufolud-
ków, mamy jako żabki - tata jako bocian, 
nauczyciele w scenkach z „Teatrzyku 
Zielona Gęś”. Szukano oznak wiosny i – 
jak na pierwszy dzień wiosny przystało 
– dominował kolor zielony. Jak co roku, 
na scenie pojawił się dyrektor Grzegorz 
Wyszogrodzki, który nie tylko przywitał 
zebranych i apelował o hojność, ale także 
przy akompaniamencie gitary zaśpiewał 
„Nadzieję”. Rada Rodziców licytowała 

karykaturę pana dyrektora. Pani wice-
dyrektor Izabela Saganowska odczytała 
fragmenty listów gratulacyjnych, które z 
okazji 15-lecia Koncertu Charytatywnego 
przesłali do gimnazjum pani prezyden-
towa Anna Komorowska i Rzecznik Praw 
Dziecka – pan Marek Michalak. Występy 
muzyczne przygotowane przez panią Mag-
dalenę Jakubowską zachwycały nie tylko 
brzmieniem, ale też powszechną zielono-
wiosenną radością. Nauczyciele gimna-
zjum po raz kolejny udowodnili, że mają 
talenty aktorskie i potrafią zachwycić wi-
dzów swoimi niecodziennymi wcielenia-
mi. Każdy gość miał możliwość zakupienia 
prac artystycznych przygotowanych przez 
uczniów i ich rodziców. Wszystkie te dzia-
łania miały służyć zebraniu pieniędzy dla 
najuboższych uczniów. W tym roku udało 
się zgromadzić 3600 złotych!
 Przygotowania do XV Koncertu 
Charytatywnego „Trochę słońca” po raz 
piętnasty koordynowała pani Anna Mi-
siołek – autorka scenariusza, za występ 
rodziców odpowiadał w tym roku prze-
wodniczący Rady Rodziców – pan Tomasz 
Bielecki, nad przygotowaniem kiermaszu  
czuwały panie Ewa Raczyńska, Agnieszka 
Rycharska i Katarzyna Duczek, a częścią 
organizacją zajęła się pani Dorota Sugier.
  

„TROCHĘ SŁOŃCA” PO RAZ PIĘTNASTY!
Społeczność gimnazjum 
traktuje Koncert Chary-
tatywny „Trochę słońca” 
jako niezwykle ważny aspekt budowanej od 
lat szkolnej tradycji, jako element spajają-
cy wszystkich wokół idei pomagania innym, 
dlatego każdego roku dyrektor Grzegorz 
Wyszogrodzki kieruje słowa wdzięczno-
ści do tych, którzy tego dnia są gośćmi  
i odpowiadają na zaproszenie do udziału  
w koncercie. 
 Podczas XV Koncertu Charyta-
tywnego swoją obecnością zaszczycili nas 
przedstawiciele władz miasta i powiatu 
– pani Emilia Piotrkowicz, pan Witold Ki-
kolski, pan Dariusz Kulma, pan Waldemar 
Mirecki, pan Kazimierz Markowski. Jak 
co roku, była z nami również przyjaciół-
ka szkoły – pani Wanda Izabella Rombel. 
Jubileuszowe podziękowania należą się 
wszystkim, którzy przez 15 lat koncerto-
wej historii dali coś od siebie, żeby wes-
przeć innych. Za rok „Trochę słońca” za-
świeci ponownie! Społeczność papieskiego 
gimnazjum zaprasza już dziś! Będziemy po 
raz kolejny razem dla innych, tak jak przez 
ostatnich 15 lat!

Agnieszka Kożuchowska 
– nauczycielka GM2
fot. z arch. szkoły
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13 marca,  w przededniu  „π –day” – Mię-
dzynarodowego Dnia Liczby π, w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Warszawy, odbył się  VI finał konkursu ma-
tematyczno-artystycznego „Wszystko jest 
liczbą”. Patronat nad konkursem objął Sta-
rosta Miński.

 Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in. przedstawiciele Starostwa Powiatowego  
w Mińsku Mazowieckim,  sponsora wydarze-
nia – firmy ELITMAT , ZSZ Nr 2, prasy lokalnej 
oraz młodzież biorąca udział w konkursie wraz  
z opiekunami.

 Uroczystość prowadził nauczyciel 
matematyki w Zespole Szkół nr 2 Marek Szczu-
rowski. Na wstępie głos zabrał dyrektor Zespo-
łu, który powitał zebranych gości i wprowadził 
w atmosferę konkursu. Następnie uczniowie 
klasy I technikum zaprezentowali wiersz ab-

solwenta ZSZ nr 2, p. Jerzego Olczaka pt. 
„Liczby i liczenie”. Kolejnym punktem finału 
było rozdanie nagród, których sponsorami były 
firmy: AWENTA, ELITMAT i EUROSCHOOL.
 
 Na konkurs wpłynęło 30 prac, w tym 
15 plakatów, 13 prezentacji multimedialnych  
i 2 filmy. Autorami byli gimnazjaliści i ucznio-
wie szkół średnich z powiatu mińskiego. 
Wszystkie zgłoszone prace spełniały wymaga-
nia regulaminowe konkursu.
 
 Jury konkursu, w skład którego 
wchodzili nauczyciele matematyki ZSZ nr 2, 
przyznało następujące nagrody:
- wyróżnienie w kategorii PLAKAT – Maria Mag-
dalena Domańska – uczennica Zespołu Szkół 
im. Marii Skłodowskiej Curie w Mińsku Mazo-
wieckim,
- nagrodę główną w kategorii PLAKAT – Kacper 
Wilk – uczeń gimnazjum w GiLO im. Polskiej 

Konkurs matematyczno-artystyczny „Wszystko jest liczbą”
Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim,
- nagrodę główna w kategorii PREZENTACJA 
– Aleksandra Wieczorek – uczennica GiLO im. 
Polskiej Macierzy Szkolnej w mińsku Mazo-
wieckim’
- nagrodę główną w kategorii FILM – Maciej 
Sankowski, Daniel Łebek, Maciej Bolek i Patryk 
Przedlacki – uczniowie Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku 
Mazowieckim.
 
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali pa-
miątkowe dyplomy i nagrody ufundowane 
przez sponsorów. Podziękowania zostały tak-
że wręczone opiekunom uczniów i sponsorom 
nagród.
 
 Swoją nagrodę przyznała też pu-
bliczność zgromadzona na gali. Otrzymali ją 
uczniowie GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej 
w Mińsku Mazowieckim  - Arkadiusz Rechnio  
i Władysław Płatek za zaprezentowany widzom 
film o tematyce konkursowej.
 
 Po rozdaniu nagród uczestnicy finału 
zostali zaproszeni do udziału w konkursie dla 
publiczności. Ich zadaniem było odgadywanie 
rebusów, w których hasłami były różne pojęcia 
matematyczne. Każde poprawne rozwiązanie 
było nagradzane drobnym upominkiem.
 
 Po zakończeniu rozgrywki wszyst-
kich gości zaproszono na kawę, herbatę i słod-
ki poczęstunek, ufundowany przez PIEKARNIĘ 
WIELGOLAS. Zapraszamy do udziału w konkur-
sie  w przyszłym roku!

Oprac. na podst. mat. Marka  Szczurowskiego

27 lutego 2015 r. rozstrzygnięty został VI 
Powiatowy Konkurs Informatyczny GIM-BIT 
przygotowany przez nauczycieli informaty-
ki naszego Zespołu. Nauczyciele Anna Dą-
browska, Marek Szczurowski, Marek Sitek 
we współpracy z wicedyrektor Agnieszką 
Pają zaserwowali gimnazjalistom powiatu 
mińskiego po raz szósty, nie tylko spraw-
dzian teoretyczny wiadomości ale również 
umiejętności praktyczny. 

 W efekcie z 14 drużyn z 10 szkół 
gimnazjalnych naszego powiatu do finału 
awansowało siedem. Zadaniem w pierwszym 
etapie było wykonanie plakatu na temat „Śla-
dami Małego Powstańca – wojenne losy pol-
skich dzieci”. Komisja konkursowa stosując 
regulaminowe kryteria oceniania wśród  nade-
słanych prac wyłoniła w ten sposób finalistów 
drugiego etapu. 
 W nim się znaleźli uczniowie: Pu-
blicznego Gimnazjum w ZS im. Zawiszy Czar-
nego w Żakowie, Gimnazjum nr 2 w Mrozach, 
Zespołu Szkół Miejskich nr 2 im. Jana Pawła II 
w Mińsku Maz., Zespołu Szkół w Stojadłach, 
Gimnazjum Dwujęzycznego w Brzezinach, 
Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Mińsku Maz., 
Gimnazjum w ZS w Siennicy. 
 W drugim etapie gimnazjaliści 
zmierzyli się w „Quizie z wiedzy informa-
tycznej” co zadecydowało o ostatecznym 
rozstrzygnięciu konkursu. Pierwsze miejsce 
zajęli uczniowie Maciej Wilk i Przemysław 

Żołądek z Publicznego Gimnazjum w ZS im. 
Zawiszy Czarnego w Żakowie – opiekun Arka-
diusz Pomierny. Drugie miejsce zajęli Krystian 
Polkowski i Kamil Wójcik z Gimnazjum Dwu-
języcznego w Brzezinach – opiekun Wioletta 
Śledziewska. Na trzecim miejscu znalazła się 
Sylwia Szuba i Radosław Kuźma z Gimnazjum 
Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Maz. 
– opiekun Ewa Raczyńska. 

 Wszyscy uczestnicy konkursu otrzy-
mali nagrody i upominki zasponsorowane 
przez Urząd Miasta w Mińsku Maz., WSNS 
im. Ks. J. Majki, Firmę „ELITMAT” i „EURO – 
SCHOOL”. 

Tomasz Płochocki 
fot. z arch. ZSZ Nr2

VI Powiatowy Konkurs Informatyczny GIM-BIT
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Wielkopostny Dzień Skupienia 
Nauczycieli, czyli o budowaniu 
relacji we wspólnocie

         Wielki Post to czas przygotowania 
do największego święta w kościele ka-
tolickim, przygotowania do Zmartwych-
wstania Chrystusa, czas na refleksję  
i zadumę.  Warto wówczas zatrzymać się 
na chwilę, zastanowić nad sobą, przemy-
śleć najważniejsze sprawy, odpowiedzieć 
na pytanie, co prawdziwy chrześcijanin 
powinien postawić na pierwszym miejscu 
w swoim życiu w świecie, w którym nie 
ma czasu na budowanie relacji z drugim 
człowiekiem, świecie, który pędzi do 
przodu w zatrważającym tempie. Bra-
kuje człowiekowi kontaktu z innymi, bli-
skości, rozmowy. Mijamy się ze sobą, nie 
dostrzegamy przyjaznej duszy w tłumie 
obojętnych ludzi.

         Nauczyciele z powiatu mińskie-
go mają jednak możliwość takiego wyci-
szenia się i spędzenia chwili na refleksji 
podczas Wielkopostnego Dnia Skupienia 
organizowanego już  po raz ósmy przez 
Szkoły Salezjańskie w Mińsku Mazowiec-
kim. W tym roku odbył się on 7 marca 
w sobotnie popołudnie. Do wygłoszenia 

konferencji zaproszony został przez pa-
nią dyrektor Renatę Bakułę oraz ks. Piotra 
Pierzchałę z Wydziału Nauki Katolickiej 
Kurii Warszawsko – Praskiej  ks. Krzysz-
tof Pietrzak, proboszcz parafii św. Teresy 
od Dzieciątka Jezus w Mrozach. Po przy-
witaniu uczestników spotkania przez ks. 
dyrektora Ryszarda Woźniaka prowadzący 
konferencję ks. Krzysztof zwrócił się do 
licznego grona nauczycieli. Przypomniał 
zebranym, jakże ważne i cenne słowa 
świętego Jana Pawła II, który mówił, że: 
„nasze chrześcijańskie wspólnoty winny 
stawać się prawdziwymi «szkołami» mo-
dlitwy, w której spotkanie z Jezusem nie 
polega jedynie na błaganiu Go o pomoc, 
ale wyraża się też przez dziękczynienie, 

Wielkopostny Dzień Skupienia Nauczycieli
uwielbienie, adorację, kontemplację, 
słuchanie, żarliwość uczuć aż po praw-
dziwe «urzeczenie» serca. Ma to zatem 
być modlitwa głęboka, która jednak nie 
przeszkadza uczestniczyć w sprawach do-
czesnych, jako że otwierając serce na mi-
łość Bożą, otwiera je także na miłość do 
braci i daje nam zdolność kształtowania 
historii wedle zamysłu Bożego”. Dzięki 
temu uświadomił wszystkim uczestnikom 
Dnia Skupienia, jak ważna jest możliwość 
bycia ze sobą, wspólnej modlitwy, ponie-
waż tak dużo możemy czerpać od siebie 
wzajemnie. Modlitwa powierzchowna nie 
jest w stanie wypełnić życia prawdziwe-
mu chrześcijaninowi. Możemy przecież 
dzięki wspólnej modlitwie pomagać sobie 
w odkrywaniu siebie, uczeniu się swojej 
drogi życiowej, swojego powołania, dzie-
lić się sobą. Bycie razem pomaga również 
odkrywać autorytet miłości Chrystusa w 
swoim życiu, przez każdego z nas bowiem 
Jezus chce głosić siebie. A zgodnie z tym, 
co mówił ewangelista Jan, najważniejsza 
w życiu jest miłość.

 Stworzona nauczycielom przez 
organizatorów Dnia Skupienia możliwość 
uczestniczenia w Drodze Krzyżowej, Ad-
oracji Najświętszego Sakramentu, sakra-
mencie pokuty oraz mszy świętej niewąt-
pliwie wzbogaciły duchowo wszystkich 
zebranych, pomogły odnaleźć właściwą 
drogę do budowania relacji z innymi, 
zwłaszcza z młodymi ludźmi. Z kaza-
nia wygłoszonego w czasie Eucharystii  
w szkolnej kaplicy nauczyciele mogli wy-
nieść jeszcze jedną cenną myśl przeka-
zaną przez ks. Krzysztofa Pietrzaka, jak 
bardzo ważne jest mieć w  Niebie swoje-
go przyjaciela, który wesprze w  każdej 
trudnej chwili i wymodli potrzebne nam 
łaski. Nie trzeba się wówczas bać wyko-
nywania zwykłych codziennych obowiąz-
ków ani realizować wielkich życiowych 
wyzwań.

         Wspólne rozmowy przy herbatce 
po mszy świętej sprzyjały lepszemu po-
znaniu się oraz wymianie doświadczeń, 
przeżyć, myśli i rozważań.

         Sobotnie spotkanie nauczycieli pod-
czas Wielkopostnego Powiatowego Dnia 
Skupienia dowiodło po raz kolejny, że 
jest to bardzo cenna i potrzebna inicja-
tywa, sprzyjająca budowaniu więzi po-
między pracownikami oświaty z różnych 
placówek, wzbogacaniu siebie nawzajem 
i wymianie doświadczeń oraz wspólnemu 
przeżywaniu oczekiwania na Zmartwych-
wstanie Chrystusa. 

Małgorzata Szczęsna,
 polonistka w Szkołach Salezjańskich 

w Mińsku Mazowieckim
fot. z arch. szkoły
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Koło teatralne OTO MY pod kierunkiem 
polonistki Beaty Wójcickiej funkcjonu-
je w Gimnazjum Miejskim nr 3 od wielu 
lat. Składa się z zapalonej do pracy gru-
py młodych ludzi, których łączy wspól-
na pasja – chęć popisów aktorskich na 
scenie. I chociaż nie wszyscy mają ta-
lent, to zawsze znajdzie się rola dla 
chętnych miłośników sztuki i zabawy. 

 Niektórzy z nich kontynuują  
swoje zainteresowania po opuszczeniu 
gimnazjum, działając w innych szkołach, 
nawet wstępując do klas o profilu aktor-
skim. Nieważne są osiągnięcia sceniczne, 
lecz przyjemność tworzenia, integracja 
i zgranie w zespole. W repertuarze koła 
pojawiły się sztuki o różnej tematyce: 
obyczajowej, profilaktycznej, patriotycz-
nej, wieczorki muzyczno-poetyckie. Ich 
odbiorcami są głównie uczniowie szkoły, 
rodzice oraz mieszkańcy miasta, gdyż 
często występy odbywają się poza mura-
mi gimnazjum. Od trzech lat w auli Ze-

społu Szkół Miejskich nr 2 gośćmi są dzieci 
i ich opiekunowie z mińskich przedszkoli. 
W tym roku oglądały w styczniu  jasełka, a 
25 marca miały okazję podziwiać młodych 
aktorów w sztuce przygotowanej specjal-
nie dla widowni dziecięcej pt. „Nie ma 
tego złego”. Bohaterami spektaklu były 
bajkowe potwory, których nikt nie lubi, 
a więc Baba Jaga, Wilk, Smok i Macocha. 
Postanowiły się zbuntować i już nigdy nie 
wystąpić w swojej roli. Czy bez nich bajki 
byłyby ciekawe? Na to pytanie większość 
maluchów odpowiedziała: „Nie!”. Jak 
zwykle okazały się wspaniałą widownią, 
szczerze przeżywającą perypetie boha-

terów i spontanicznie reagującą na ich 
wypowiedzi. Atrakcją sztuki były oprócz 
aktorów dekoracje przygotowane przez 
szkolne panie plastyczki: Beatę Zdankow-

ską-Wasążnik i Agnieszkę Szostak, kostiu-
my oraz muzyka zaprezentowana przez 
ucznia klasy IIIH Konrada Dworzyńskiego. 
 Przedstawienie stało się już tradycją wpi-
saną na stałe na karty działalności pracy 
szkoły. Gospodarze zawsze są otwarci 
na takie przedsięwzięcia, które jedno-
czą brać uczniowską, tę dużą z tą trochę 
mniejszą. Aula Zespołu Szkół Miejskich nr 
2 pęka w szwach goszcząc przedszkola-
ków i jednego dnia ilość dzieci przebywa-
jących w szkole podwaja się! 
 Tę trudną sztukę mają opano-
waną do perfekcji. Jak to możliwe? Wy-
łącznie za sprawą otwartej na innowację 

OTO MY

dyrekcji szkoły, kreatywnych nauczycieli 
i wspaniałych uczniów, tych obecnych, 
ale także tych byłych. Absolwenci nie tyl-
ko chętnie odwiedzają „stare kąty”, ale 
także wspomagają pracę szkoły, tak jak 
miało to miejsce 25 marca. Dzięki absol-
wentom, obecnie uczniom klasy wojsko-
wej, mali goście z zapartym tchem śledzi-
li pokaz musztry. „Kropką nad i” tego dnia 
stał się mistrzowski pokaz gimnastyki ar-
tystycznej w wykonaniu uczniów naszej 
szkoły oraz pokaz sztuk walki – wielokrot-
nych mistrzów Polski i Europy. 
 
 Dzień był wyjątkowy, pełen wra-
żeń i dobrych emocji, za co organizato-
rzy bardzo dziękują wszystkim, którzy 
ich wspierali: p. Beacie Wójcickiej, p. 
Barbarze Szmidt, p. Monice Skurskiej, p. 
Marcie Łuniewskiej, p. Urszuli Rudzkiej, 
p. Agnieszce Szostak, p. Beacie Zdankow-
skiej - Wasążnik i p. Agnieszce Kurel

Opr. Zespół Szkół Miejskich nr 2
fot. z arch. szkoły 
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Moja droga B.
 Pod tym tytułem 26 lutego  
w Miejskim Domu Kultury wystawiony zo-
stał spektakl  według zbioru felietonów 
Krystyny Jandy. Na książkę, a więc i na 
spektakl, złożyły się listy do przyjaciółki, 
pani B., z którą rozmawia się o wszystkim: 
o spostrzeżeniach, marzeniach, troskach, 
stanach ducha i żalach oraz o pretensjach 
do świata i ludzi. Mówi się o sobie i in-
nych kobietach. O świecie i dzieciach, o 
młodzieży i lękach, także o bezsenności.
 Sceniczna adaptacja tych felie-
tonów jest dziełem mężczyzny „specjal-
nego”, o spojrzeniu czystym i uważnym, 
czasem ironicznym, ale zawsze życzli-
wym - Marka Koterskiego. On też wyreży-
serował całość. Z monodramem wystąpiła 
Małgorzata Bogdańska, aktorka grająca 
w filmie i w teatrach - na wielu scenach 
warszawskich.

Spotkanie z Jeremim P.
 Z cyklu Giganci Piosenki i Kaba-
retu w MDK o zapomnianych piosenkach, 
nieznanych opowiadaniach i powieściach, 
które wyszły spod pióra Jeremiego Przy-
bory 5 marca opowiedziała Teresa Drozda 
- znana dziennikarka radiowa, która od 
przeszło 20 lat z pasją zajmuje się twór-
czością Jeremiego Przybory i potrafi na 
nią spojrzeć z zaskakujących punktów wi-
dzenia. Na przykład analizując wyłącznie 
motyw „braczków na rynku”, czy kubełka 
na śmieci.
 „Spotkanie z Jeremim P.”, dzień 
po 11 rocznicy śmierci Jeremiego Przy-
bory było rodzajem estradowego wy-
dania audycji radiowej, czy też gawędy 
połączonej ze słuchaniem archiwalnych, 

mało lub zupełnie nie znanych wyimków  
z twórczości Przybory.
 „Mam nadzieję, że za sprawą 
tej zabawy nieco inaczej zaczną Państwo 
Przyborę czytać” - powiedziała Teresa 
Drozda.

Ponadczasowa 
gwiazda
 Z cyklu Giganci Piosenki 12 mar-
ca w MDK wystąpiła Magda Umer. Najbar-
dziej znana polska wykonawczyni poezji 
śpiewanej podczas koncertu zaprezen-
towała zarówno najnowsze utwory, jak 
i te najbardziej znane przeboje do słów 
Agnieszki Osieckiej, czy Jeremiego Przy-
bory. 
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Zapraszamy przedszkolaki do wzięcia 
udziału w Festiwalu Piosenki Przed-
szkolnej TĘCZOWE NUTKI.

15 kwietnia 2015 r. od godz. 9.00
Termin składania kart zgłoszeń upływa 
9 kwietnia 2015 r.

Wyjątkowy teatr
 Wpisany na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kultury UNESCO turecki teatr 
cieni Karagöz to jedna z kilku tego typu 
tradycyjnych technik teatralnych, jakie 
możemy spotkać w Azji. Jego początki 
są dość niejasne. Jedni są przekonani, że 
przybył do Turcji na początku XVI wieku 
z Egiptu, inni mówią, że to rodzima tra-
dycja, która zrodziła się w Bursie, nieda-
leko Stambułu – w XIV wieku. Jakby nie 
było, teatr ten od swoich początków aż 
do końca XIX wieku był w Turcji jedną  
z najbardziej popularnych rozrywek. Lu-
bili go wszyscy: władcy i ludzie prości, 
żołnierze i kobiety, starzy i młodzi.
 Akcja przedstawienia dzieje się 
w dawnej Turcji, w Stambule - jej ówcze-
snej stolicy, a dokładnie na morzu, które 
przez nią przepływa. Główni bohatero-
wie – Karagöz i Hacivat – pracują na łodzi  
i przewożą ludzi z jednego brzegu na dru-
gi. Wśród ich klientów jest lubiący space-
ry Śpioch, przybyły z Afryki Arab, które-
mu wciąż jest zimno, sprzedający różne 
graty i klamoty Żyd oraz uciekająca przed 
swoim narzeczonym dziewczyna. Każdy 
kurs wygląda inaczej i obfituje w różnego 
rodzaju niespodzianki.
 Turecki teatr cieni KARAGÖZ 
reprezentowany przez Umuta Nebioglu  
i Alberta Kwiatkowskiego wystąpił w MDK 
15 kwietnia ze spektaklem Łódź.  

Koncert na klawesyn solo
 Ten mało znany instrument 15 marca przybliżyła publiczności jego mistrzyni 
– mińszczanka z pochodzenia Jolanta Jamiołkowska, absolwentka Akademii Muzycz-
nej im. F. Chopina Warszawie oraz Konserwatorium Muzycznego w Genewie. W pro-
gramie znalazły się utwory Haydna, Händela, Rameau, Daquina, Scarlattiego.

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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10 lat 
Muzeum Ziemi Mińskiej 
W niedzielę, 8 marca w willi hrabiny Łu-
bieńskiej świętowano Jubileusz 10-le-
cia Muzeum Ziemi Mińskiej. Do siedziby 
muzeum wprowadził gości fascynującą 
grą na ligawce Roman Brochocki, któ-
ry na tę okazję przyjechał z Sokołowa 
Podlaskiego. Zebranych powitał dy-
rektor Leszek Celej, wygłaszając jed-
nocześnie bogaty w statystyki referat  
o działalności placówki.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się 
m.in. burmistrz Marcin Jakubowski, poseł 
Czesław Mroczek (wiceminister obrony 
narodowej), burmistrz-senior Zbigniew 
Grzesiak, radni Rady Miasta, miński histo-
ryk Janusz Kuligowski, właściciel wydaw-
nictwa „Zbroja” Wiktor Cygan oraz pro-
boszcz parafii Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów kapł. Jan Opala. Gratulacje 
i życzenia przekazali przedstawiciele 
szkół miejskich – dyr. Ewa Szczerba i dyr. 
Sławomir Domański. Nie mogło zabrakło 
również Elżbiety Sieradzińskiej kierują-
cej Miejską Biblioteką Publiczną. Prze-
rywnik do okolicznościowych wystąpień 
stanowiły utwory muzyczne w wykonaniu 
duetu skrzypcowego „Anita i Karolina”.

Wzruszające wystąpienie Alicji Dąbrow-
skiej, która w imieniu całej rodziny opo-
wiedziała o swoim ojcu Lucjanie, wprowa-
dziło zebranych do uroczystego otwarcia 
odtworzonej pracowni zegarmistrzow-
skiej Lucjana i Władysława Dąbrowskich, 
która mieściła się przy ul. Warszawskiej 
róg pl. Kilińskiego. Zachwyca mnogość 
i różnorodność pamiątek, jakie rodzi-
na Dąbrowskich przekazała do muzeum. 
Od drobiazgów związanych z zegarmi-
strzowskim fachem, poprzez przedmioty 
codziennego użytku właścicieli zakładu 
do pokaźnych rozmiarów zegarów ścien-
nych. Równolegle można było zwiedzać 
zrekonstruowane mieszkanie Janiny i Jó-
zefa Sylwestrowiczów, ukazujące jak żyli 
nauczyciele II Rzeczpospolitej.

Dziękując dyrekcji oraz pracownikom 
Muzeum Ziemi Mińskiej za ochronę od 
zapomnienia i kultywowanie pięknych 
tradycji lokalnych, życzymy powodzenia 
w realizacji dalszych planów, a także 
radości i satysfakcji wynikających z tak 
bogatej tradycji.  Dalsza działalność mu-
zeum przyniesie jeszcze wiele satysfakcji 
zwiedzającym.

red.
fot, z arch. UM MM i MZM
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Wystawa „Haftowane Ogrody” Haliny 
Kłoszewskiej w Muzeum Ziemi Miń-
skiej w Mińsku Mazowieckim (17.03. – 
12.04.2015)

Halina Kłoszewska (1922 – 1992) - artystka 
mińska, autorka ponad stu „malowanych 
nicią” obrazów. W jej dzbanach kwitną 
po dziś dzień polskie maki, chabry, łubi-
ny, kąkole, margerytki, kaczeńce, irysy  
i róże. Czerwienieją jarzębiny, złocą się 
słoneczniki.

Wystawa Haftowane Ogrody to wyjątko-
wa okazja do poznania twórczości artyst-
ki mińskiej – Haliny Kłoszewskiej (1922 
– 1992), autorki ponad stu „malowanych 
nicią” obrazów.

Dziś prezentujemy w Muzeum Ziemi Miń-
skiej te najcenniejsze, bo pochodzące 
z prywatnych zbiorów. Przechowywane 
przez rodzinę, przyjaciół, czy znajomych 
mińszczan są wciąż nie tylko oryginalną 
ozdobą ścian, ale także wyjątkowymi pa-
miątkami po wspaniałej osobie.

Halina Kłoszewska, matka, babcia i przy-
jaciółka swą przygodę z haftem rozpo-
częła od strojów dla córek i znajomych, 
galanterii domowej, obrusów, serwetek 
i pościeli. Talent i zamiłowanie przero-
dziły potrzeby domowe w pasję sztuki  
i artyzm. Ozdabianie monotonnych ubrań 
Polski lat pięćdziesiątych i sześćdziesią-
tych „wywędrowało” do społeczności nie 
tylko mińskiej. W czasach, gdy koloro-
we stroje były zagranicznym rarytasem,  
w Mińsku rozprzestrzeniała się moda na 
haftowane przez nią kożuchy czy sukien-
ki, szkoły zamawiały szyte i haftowa-
ne przez nią stroje ludowe. Wiele tych 

Muzeum Ziemi Mińskiej

ul. Stefana Okrzei 16
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. 25 752 25 81, 500 186 482

e-mail: muzeum-minskmaz@wp.pl, 
www.muzeum-minskmaz.home.pl,

www.ulani-minskmaz.home.pl

KULTURA

unikatowych prac pozostało jeszcze na 
zdjęciach z tamtych lat. Gdy potrzeby 
konfekcyjne przestały być pilne, zaczęła 
zajmować się haftowaniem obrazów.

Niezwykłość sztuki Haliny Kłoszewskiej 
polega na wyjątkowej, niespotykanej 
technice haftu – nakładaniu poszczegól-
nych kolorów nici na siebie, tworzących 
w ten sposób odcienie i walory barw. 
Pamiętajmy, że obrazy te powstawały w 
latach siedemdziesiątych i osiemdzie-
siątych, gdy nie wszystko było dostępne 
w sprzedaży. Dziś nie jest rzeczą trud-
ną znalezienie wielu kolorów mulin, czy 
wełny, kupienie gotowego wzoru do haftu 
krzyżykowego, a i takie obrazy wymagają 

precyzji i wyczucia, tym bardziej zasłu-
guje na podziw sztuka haftu bez wyryso-
wanego konturu na płótnie i samodzielne 
dobranie lub stworzenie barw włóczki.

Żmudną pracą starannie nakładanych 
nici i dodatkowych efektów splotów weł-
ny, wyczarowała Halina Kłoszewska swój 
oryginalny i niepowtarzalny artystyczny 
świat. Drobiazgowość i wysmakowanie 
kolorystyczne nadały jej obrazom niepo-
wtarzalny urok i styl. Tematyka folklory-
styczna przerodziła się w dojrzałą formę, 
a utalentowana amatorka sztuki w praw-
dziwą artystkę. Nasze polskie kwiaty, te 
ukochane: polne, łąkowe i ogrodowe roz-
kwitły na jej obrazach i kwitną do dziś.

Małgorzata Lucyna Kłoszewska
fot. z arch. MZM

Wystawa „Haftowane Ogrody” Haliny Kłoszewskiej
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Spotkanie z Iwoną Mendzel 
– szepty i tajemnice 
Podlasia

5 marca bibliotekę oplotła misterna sieć 
powstała z legend i sekretów Podlasia, 
gdzie rozgrywa się akcja książki „Szep-
tucha” Iwony Mendzel. Niezwykle chary-
zmatyczna i pełna wewnętrznego ciepła 
autorka, zaszczyciła nas niedawno swoją 
obecnością, a jej opowieści przeniosły 
publiczność do pewnej niewielkiej wioski 
o nazwie Waniuszki, w której mieszkała 
tytułowa „Szeptucha”. 
 Iwona Mendzel w sposób bardzo 
dojrzały i ciekawy opowiadała o zmia-
nach, jakie przynosi nam życie i o tym, że 
tradycja i gościnność niekiedy zostają wy-
parte przez wszechobecne konsumpcyjne 
podejście do codzienności. Na szczęście 
nie zawsze i nie wszędzie tak jest. W Pol-
sce są tereny, na których mieszkają ludzie 
nieskażeni materializmem współczesnego 
świata, a ich życzliwość jest wynikiem 
dobroci serca, a nie chłodną kalkulacją. 
I właśnie o takich miejscach i takich lu-
dziach opowiedziała nam Iwona Mendzel.   

Spotkanie autorskie 
z Krystyną Gucewicz

11 marca w bibliotece odbyło się spotka-
nie z Krystyną Gucewicz – wspaniałą po-
etką i pisarką. Jej najnowsza książki pt. 
„Jeszcze wczoraj miałam raka” przed-
stawia walkę pisarki z chorobą nowotwo-
rową. Pokonanie raka wymaga ogromnej 
wewnętrznej siły, ale przede wszystkim 
niezłomnej wiary w to, że wcześniej 
lub później nastąpi upragniony powrót 
do zdrowia. Autorka książki opisała dni,  
w których „śmiech towarzyszy wściekło-
ści, a radość jest lustrem niepowodzeń”.  
 W ten wyjątkowy wieczór Krysty-
na Gucewicz podzieliła się z czytelnikami 
swoimi doświadczeniami i udowodniła, że 
z rakiem można wygrać i nigdy nie wolno 
się poddawać.

Pod wodą 
z Bartoszem Stróżyńskim

Wszyscy zauroczeni morskimi głębina-
mi i pięknem wodnych zwierząt zatrzy-
manym na fotografiach, mieli okazję 18 
marca uczestniczyć w spotkaniu z Bar-
toszem Stróżyńskim – znakomitym foto-
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grafem i wielkim miłośnikiem przygody. 
Tajemniczy i fascynujący świat Arktyki  
i Antarktyki, dzięki obecności w bibliote-
ce tego niezwykłego gościa, stał się nam 
na moment bliższy. Wieczór, poza swoją 
ogromną wartością artystyczną, dostar-
czył słuchaczom wiedzy o podstawach 
nurkowania i fotografii podwodnej. Nie 
zabrakło ciekawostek, takich jak na przy-
kład ta, że niektóre zwierzęta określane 
potocznie jako „dzikie” nie zawsze na to 
miano zasługują. 
 Spotkanie promowało książkę 
„AntArktyka. Podwodne zauroczenie”, 
w której Bartosz Stróżyński zobrazował  
i opisał najodleglejsze i najzimniejsze re-
jony kuli ziemskiej. 

Krzysztof Koźbiał 
i jego „Tajemnicza Polana”

24 marca, z myślą o najmłodszych czy-
telnikach, biblioteka zorganizowała spo-
tkanie z Krzysztofem Koźbiałem, autorem 
znanej i lubianej przez dzieci książki – 
„Tajemnicza Polana. Czarna chmura”. 
 Wspólnie z pisarzem, nasza roz-
brykana dziecięca publiczność, snuła do-
mysły, jaka naprawdę jest owa tajemnicza 
polana, znajdująca się niedaleko pewnego 
działkowego ogródka? Dlaczego biedronki 
śpiewają tam biedronkowe piosenki, nie-
zwykłe rośliny potrafią wywołać katar,  
a z lasu co kwadrans wylatuje czar-
na chmura. Dzieci wspaniale się bawiły  
i kolejny już raz przekonały się, że warto 
czytać książki. 

MBP
fot. z arch. biblioteki

Zapowiedzi:

• 15 kwietnia zapraszamy na 
spotkanie autorskie z Haliną 
Kunicką i Kamilą Drecką w 
związku z promocją książki 
„Świat nie jest taki zły”.

• 23 kwietnia gościem bi-
blioteki będzie Leonard Pie-
traszak, który jest autorem 
książki „Ucho od śledzia”. 

Zapraszamy!

www.mbpmm.pl
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RELACJE Z MOSIR 

W dniu 21 marca 2015 odbyły się Biegi 
Przełajowe Powitanie Wiosny. Tegorocz-
na edycja biegów została zaplanowana 
w dzień pierwszego dnia prawdziwej, 
kalendarzowej wiosny zachęcając tym 
samym trzystu biegaczy do przyjścia na 
stadion MOSiR przy ul. Sportowej 1 w 
Mińsku Mazowieckim. Zawodnicy rywa-
lizowali w kategorii dziewcząt i chłop-
ców w kategoriach szkoły podstawo-
we klasy I-III (400m), klasy IV (600m), 
klasy V-VI 800m (dziewczęta), 1000m 
(chłopcy), szkoły gimnazjalne – 1000m 
(dziewczęta), 1500m (chłopcy).  Powy-
żej 16 lat wystartować można było na 
dystansie ok. 5000m z podziałem na ko-
biety i mężczyzn.

 W biegach dziecięcych i młodzie-
żowych wzięli udział reprezentanci m.in.: 
Warszawy, Łomży, Otwocka, Kołbieli, Sule-
jówka, Jakubowa i innych. Poniżej klasyfi-
kacja szkół:

Klasy I-III Szkoły Podstawowe:
1. Wiktoria Cyran (Jakubów), Wiktor Mił-
kowski (Warszawa),
2. Wiktoria Lubaszka (Jakubów), Mikołaj 
Miłkowski (Warszawa),
3. Anna Zalewska (Jakubów), Jakub Osiń-
ski (Mińsk Mazowiecki),

Klasy IV Szkoły Podstawowe:
1. Łucja Grodzicka (Rzakta), Maciej Woś 
(Mińsk Mazowiecki),
2. Malwina Czajowska (Mińsk Mazowiecki), 
Jan Krajewski (Mińsk Mazowiecki),
3. Aleksandra Posiewka (Mińsk Mazowiec-
ki), Mateusz Waligóra (Mińsk Mazowiecki),

Klasy V-VI Szkoły Podstawowe:
1. Agata Szaniawska (Garwolin), Rafał Zy-
bała (Mińsk Mazowiecki),
2. Kamila Chłopik (Zamienie), Jakub Młot 
(Mińsk Mazowiecki),
3. Oliwia Wąsak (Wiśniew), Jakub Jaku-
biak (Mińsk Mazowiecki),

Klasy I-III Szkoły Gimnazjalne:
1. Natalia Przybysz (Unin), Aleksander 
Wiącek (Kołbiel), 
2. Klaudia Gałązka (Rąbków), Sebastian 
Domański (Mińsk Mazowiecki),
3. Karolina Mika (Garwolin), Erwin Hawryś 
(Mińsk Mazowiecki),
 
 Punktualnie o godzinie 12.00 na 
starcie stanęli zawodnicy biorący udział 
w kategorii 16 lat i powyżej, którzy  

BIEGI PRZEŁAJOWE NA POWITANIE WIOSNY
w licznej grupie 106 osób zmagali się 
z dystansem 5 kilometrów w trasie łą-
czonej po bieżni i po lesie. Ci, którzy 
najszybciej zjawili się tego dnia w biu-
rze zawodów otrzymali upominek, czy-
li napój i baton energetyczny, gadżet 
reklamowy oraz zaproszenie/ulotkę na 
Ogólnopolskie Biegi Uliczne Mazowiecka 
Piętnastka i Mazowiecka Piątka. Każdy, 
kto ukończył tego dnia bieg witany był na 
mecie pamiątkowym medalem za udział, 
który bez wątpienia jest wspaniałą pa-
miątką z imprezy.
 Najbardziej wyczekiwanym mo-
mentem zawodów była ceremonia de-
koracji, której przewodziła Radna Rady 
Miasta Barbara Reda. Wyniki sobotnich 
zmagań na 5 km to wśród kobiet domi-
nacja Katarzyny Kulmy z Żukowa (MKB 
DREPTAK) przed Emilią Mazek z Unina 
(GKS WILGA GARWOLIN) i Agnieszką Koło-
dziejczyk z Mińska Mazowieckiego (MKB 
DREPTAK). Wśród mężczyzn niepokonany 
(z dużą przewagą na trasie) okazał się 
Adam Wakuluk z Boratyńca (LKS SPRIN-
TER SIEMIATYCZE), zaraz za nim repre-
zentanci MKB DREPTAK – Zbigniew Lam-
parski oraz Sławomir Zduńczyk.
 Najlepsze zawodniczki i za-
wodnicy w każdej kategorii otrzymali 
statuetkę, natomiast najlepsze trójki za-
wodników dyplomy oraz cenne nagrody 
rzeczowe. Po ceremonii dekoracji odbył 
się również konkurs z nagrodami. Do wy-
grania było mnóstwo nagród rzeczowych 
w postaci talonów do sklepów, sprzętu 
sportowego, sprzętów agd, rtv, książek, 
słodyczy i kosmetyków.

Karolina Stokowska 
fot. z arch. MOSiR
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22 marca br. w sali sportowej Szko-
ły Podstawowej nr 2  Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji przeprowadził  
Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego  
w badmintonie kończące cykl turniejów 
grand prix w sezonie 2014/15. Zawody 
zgromadziły na starcie 55 uczestników 
w czterech kategoriach.
Rezultaty w poszczególnych kategoriach 
(czołówka):
OPEN: 
1.Dawid Maron, 
2.Tomek Mądry,
 3.Nikodem Kowalski, 
4.Mateusz Duchna, 
5.Wojciech Piątek, 
6.Tomasz Mikołajczyk, 
7.Kasia Wróblewska, 
8.Andrzej Winek
KOBIETY: 
1.Karolina Gardecka, 
2.Magdalena Dobosz, 
3.Karolina Witczak,
 4.Katarzyna Lempa

SKRZATY: 
1.Wiktor Wojnarski, 
2.Bartek Sowa, 
3.Kajetan Gorczyca, 
4.Jakub Jagiełło
TURNIEJ DEBLOWY: 
1.Mateusz Duchna/Andrzej Winek,  
2.Kasia i Irek Wróblewscy,  
3.Paweł Bieliński/Sławomir Gawin.
 
 Rywalizacja wśród skrzatów  
i kobiet potwierdziła dotychczasową ko-
lejność w klasyfikacji. W tych katego-
riach w całym sezonie notowano niedużą 
frekwencję. Należy podkreślić, że naj-
lepsze zawodniczki zdecydowały się na 
występy w kategorii OPEN, a rywalizując 
z mężczyznami często odnosiły sukcesy. 
Czternastoletnia Kasia Wróblewska zajęła  
8. miejsce w klasyfikacji generalnej poko-
nując wielu doświadczonych badmintoni-
stów. Zarówno Mistrzostwa jak i poprzed-
nie turnieje miały charakter otwarty, 

dlatego też gościliśmy wielu zawodników 
z innych miast. W finale mistrzostw wy-

W dniu 20 marca br. w sali MOSiR przy  
ul. Sportowej 1 w Mińsku Mazowieckim 
odbyły Indywidualne i Drużynowe Mistrzo-
stwa Mińska Mazowieckiego Szkół Podsta-
wowych w Warcabach 100-polowych.  

MISTRZOSTWA MIŃSKA MAZOWIECKIEGO W BADMINTONIE
stąpiło dwóch młodych badmintonistów 
z Warszawy. W pojedynku stojącym na 
wysokim poziomie Dawid Maron pokonał 
Tomka Mądrego w setach 2-1. W półfinale 
nastoletni Tomek sprawił niespodziankę, 
zwyciężając niepokonanego w tym se-
zonie Nikodema Kowalskiego.  W drugim 
meczu półfinałowym Maron uporał się  
z wychowankiem garwolińskiego klubu 
badmintona – Mateuszem Duchną.
 Dodatkową atrakcją Mistrzostw 
był turniej deblowy, do którego zgłosiło 
się 8 par. Zwyciężył wspomniany już Ma-
teusz Duchna w parze z Andrzejem Win-
kiem pokonując w finale duet rodzinny 
- Irka Wróblewskiego z jego córką Kasią.
 Najlepsi zawodnicy Mistrzostw, 
a także klasyfikacji grand prix  we wszyst-
kich kategoriach otrzymali puchary, dy-
plomy i upominki. 

Karolina Stokowska 
fot. z arch. MOSiR

 Do zmagań przystąpiły trzy szkoły 
z terenu miasta, tj. ZSM nr 1, Szkoła Pod-
stawowa nr 2 oraz Szkoła Podstawowa nr 5.  
W ramach turnieju indywidualnego w któ-
rym wystartowało 75 osób, uczniowie rywa-

lizowali na poziomie klas I-VI oddzielnie w 
kategorii dziewcząt oraz oddzielnie w kate-
gorii chłopców. Zwycięzcy każdej z kategorii 
to Natalia Pawluk, Maks Stolarczyk (klasy I), 
Klaudia Wańko, Mateusz Pióro (klasy II), An-
gelika Santorek, Łukasz Jędrasik (klasy III), 
Milena Wytrykowska, Igor Bezłada (klasy IV), 
Magdalena Padzik, Michał Pióro (klasy V), 
Martyna Litawa, Bartosz Idźkiewicz (klasy 
VI). Wyżej wymienieni zawodnicy otrzymali 
z rąk dyrektora MOSiR Roberta Smugi dyplo-
my oraz po raz pierwszy nagrody rzeczowe, 
które trafiły do ich rąk w wyniku odświeżonej 
formuły Mistrzostw. 
 Wyniki indywidualne uczniów skła-
dały się na wyniki drużynowe - najlepszą 
szkołą, po raz kolejny, okazała się Szkoła Pod-
stawowa nr 5 im. J. Wybickiego, drugie miej-
sce wywalczyli uczniowie ZSM nr 1, natomiast 
trzecią lokatę zajęli zawodnicy ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki. MOSiR skła-
da serdeczne podziękowania reprezentanto-
wi MKS Mazovia Łukaszowi Kosobudzkiemu za 
nieocenioną pomoc sędziowską.

Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego 
Szkół Podstawowych w Warcabach 100-polowych 
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Z dniem 1 września 2015 roku przy 
akceptacji Burmistrza Miasta oraz 
współpracy z MKS  „Olimp” i  MOSiR   
w Gimnazjum Miejskim nr 1 im. Gen. 
Władysława Andersa w Mińsku Mazo-
wieckim zostanie utworzona kolejna 
klasa sportowa o specjalności piłka siat-
kowa – dziewczęta i piłka nożna – chłop-
cy dla urodzonych w roku 2002.
 
Gimnazjum Miejskie nr 1 już trzy lata 
temu wzięło na siebie odpowiedzialność 
prowadzenia klas sportowych na rzecz 
stworzenia uzdolnionej młodzieży wła-
ściwych warunków do rozwijania swoich 
talentów i pasji, a także zdobywania wie-
dzy i umiejętności niezbędnych do nauki 
w gimnazjum. Dobre wyniki dydaktyczne 
uczniów klas sportowych, ich sukcesy 
sportowe i pozytywna współpraca z ro-
dzicami potwierdzają, iż podjęta inicja-
tywa przekłada się na realne korzyści dla 
naszych gimnazjalistów. 
 Możemy pochwalić się wieloma 
osiągnięciami sportowymi naszych wy-
chowanków i drużyn (m.in. 1. miejsce  
w rankingu szkół miejskich i powiato-
wych we współzawodnictwie sportowym 
w roku szkolnym 2013/2014), jak również 
bardzo dużym zainteresowaniem rekru-
tacją do klas sportowych w każdym roku 
szkolnym. Sportowo uzdolnione dzieci  
z terenu miasta i okolic kończące naukę 
w szkołach podstawowych mogą kontynu-
ować edukację w naszym gimnazjum. 
 W ramach ustalonego tygodnio-
wego wymiaru godzin zajęć sportowych  
realizowane są obowiązkowe zajęcia 
wychowania fizycznego  przewidziane  
w ramowym planie nauczania oraz pro-
gram szkoleniowy dla danej klasy (z 
uwzględnieniem dyscypliny sportowej). 
Zatem klasy sportowe wdrażają progra-
my szkolenia sportowego równolegle 
z programem kształcenia ogólnego dla 
gimnazjum. Uczniowie uczestniczą w zi-

mowych i letnich obozach szkoleniowych. 
Dla właściwej realizacji programu zapew-
niamy dobrze przygotowaną merytorycz-
nie kadrę nauczycielsko - trenerską.
 Nasza szkoła posiada dosko-
nałą bazę lokalową: pełnowymiarową 
halę sportową i wielofunkcyjne boisko. 
Naszym atutem jest również bliskie są-
siedztwo stadionu sportowego, basenu  
i lodowiska Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji. Sprawdzony przez trzy lata 
nauki system szkolenia sportowego jest 
więc realizowany w najlepszych warun-
kach. 
 Oprócz zajęć specjalistycznych 
uczniowie klas sportowych (przez 3 lata 
nauki w gimnazjum) weryfikują swoją 
sprawność fizyczną podczas rywalizacji 
w klubach sportowych. Szkoła i Miasto 
współpracują w tym zakresie z MOSiR-em 
oraz MKS „Olimp”. 
 Ogromnym sukcesem kadry tre-
nerskiej i efektem systematycznej pracy 
jest powołanie trzech uczniów naszego 
gimnazjum, członków klubu piłkarskiego 
MOSiR do Kadry Mazowsza. To pierwsze 
przypadki, gdy talenty piłkarskie są za-
uważane przez trenerów OZPN.

 W 2012 roku Gimnazjum Miej-
skie nr 1 zostało zakwalifikowane do Siat-
karskich Ośrodków Szkolnych organizowa-
nych przez Polski Związek Piłki Siatkowej 
w ramach „Programu upowszechniania 
sportu wśród dzieci i młodzieży w zakre-
sie piłki siatkowej” Ministerstwa Sportu  
i Turystyki. Udział naszych gimnazjalistek 
w Siatkarskim Ośrodku Szkolnym stwarza 
szansę kontynuowania edukacji siatkar-
skiej w Szkołach Mistrzostwa Sportowe-
go. PZPS w ramach programu przekazało 
szkole sprzęt sportowy o wartości ponad  
40.000 zł przeznaczony na prowadzenie 
zajęć siatkarskich oraz sprawnościowych. 
Uczennice zostały objęte opieką lekarza  
i fizjoterapeuty. 
 W ramach programu w lutym 
bieżącego roku przy Gimnazjum Miej-
skim nr 1  powstała Akademia Siatkarska 
SOS, której członkami są wszystkie szko-
ły podstawowe z terenu naszego miasta 
prowadzące zajęcia z piłki siatkowej dla 
chętnych dziewczynek. Tworzymy system 
rozgrywek dla danego poziomu wiekowe-
go oraz udzielamy wsparcia szkoleniowe-
go dla uczennic i nauczycieli.
 Gimnazjum Miejskie nr 1 to bez-
pieczna szkoła, w której każdy nastolatek 
znajdzie swoje miejsce. Zależy nam, by 
nasi uczniowie w odpowiednich warun-
kach inspirowani przez dobrą kadrę pe-
dagogiczną zdobywali wiedzę i rozwijali 
swoje zdolności. Zależy nam również, by 
rodzice byli aktywnymi uczestnikami ży-
cia gimnazjum. 
 Zapraszamy Szóstoklasistów  
i ich Rodziców do zapoznania się z naszą 
ofertą edukacyjną dostępną na stronie in-
ternetowej szkoły:

www.gm1minskmazowiecki.szkolnastrona.pl
 

Iwona Dróżdż
wicedyrektor ZSM nr 1

Piłka siatkowa i piłka nożna dla rocznika 2002
w Gimnazjum Miejskim nr 1  
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7 marca na hali sportowej w Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 
Mazowieckim mieliśmy okazję podziwiać 
zmagania zawodników podczas II Grand 
Prix Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu oraz 
II Turnieju w Brazylijskim Jiu Jitsu dla 
dzieci i młodzieży. Oprócz prawie 30 
osobowego składu mińskiego Klubu Walki 
Grappler i dzieci z filii Grappler Jakubów, 
zawitali do nas goście z Olsztyna, Szczyt-
na, Radomia, Lublina, Łodzi, Płocka, To-
maszowa Mazowieckiego, Mrągowa, Bia-
łegostoku, Płocka, Ostrołęki, Warszawy, 
Łomży, Wołomina, Mławy, Rudy. 

 Podobnie, jak w zeszłym roku, 
na turnieju pojawiła się duża liczna grupa  
z zaprzyjaźnionego białoruskiego klubu 
Holy Family Gym z Mińska. W sumie do na-
szego miasta zawitało ponad 300 zawodni-
ków. Turniej został rozegrany przy licznym 
udziale publiczności, która dopingowała 
swoich faworytów. Największe emocje 
można było zobaczyć podczas walk naj-
młodszych. Rodzice dopingowali swoje po-
ciechy z całych sił, emocji nie brakowało 
także podczas wręczania medali, pucharów 
i nagród.
 Na sali obok równolegle prowa-
dzono walki dorosłych, które były bardzo 
widowiskowe i wymagały dużej zręczno-
ści i sporych umiejętności. Na Grand Prix  
pojawili się jedni z najlepszych zawodni-
ków brazylijskiego Jiu Jitsu w Polsce m.in. 
Adam Wardziński, Dominik Chmiel, Adam 
Parafiańczuk.

Zawody skończyły się późnym popołudniem 
a nasi zawodnicy zajęli następujące lokaty:

Dzieci:
Złoto zdobyli: Andrzej Frankiewicz, Natalia Wo-
lińska, Martyna Bodecka.

Srebro zdobyli : Sara Sękowska, Jakub Czyżkow-
ski, Szymon, Antoni Rosa, Krystian Szczęsny
Brąz zdobyli: Zuzanna Królak, Krystian Woliński, 
Alex Sitek, Filip Kosut, Patryk Kesler, Jakub Jęda, 

II Grand Prix Polski w Brazylijskim Jiu Jitsu

Oliwie Szczęsny, Szymon Czyżkowski, Krysia Iwa-
now, Jakub Padzik, Zuzanna,  Kacper Lasota

Dorośli:
Srebro zdobyli: Marcin Frankiewicz, Arkadiusz 
Bodecki
Brąz zdobyli: Zdzisław Raubo, Marcin Gałązka, 
Mateusz Szmytkowski
Bardzo dobre walk choć tym razem bez medalu 
stoczyli Kamil Kublik i Daniel Rozenek.
 

 Dla wszystkich naszych grapple-
rów DUŻE GRATULACJE!!! Tak trzymać, 
a będzie jeszcze lepiej!!! Duże podzięko-
wania dla wszystkich rodziców za pomoc  
i poświecony czas. Serdeczne podziękowa-
nia dla całej ekipy z Grapplera za pomoc  
w organizacji  i przygotowanie turniejów.
 Składamy także serdeczne po-
dziękowania dla Urzędu Miasta i Pana Bur-
mistrza Marcina Jakubowskiego, Staroście 
Mińskiemu Panu Antoniemu Janowi Tarczyń-
skiemu za ufundowanie nagród i medali, 
Dyrektorowi Mosir Panu Robertowi Smuga  
i dziewczynom z działu organizacji imprez, 
sponsorom firmie Cartpoland, Majsterpol, 
Panu Mirosławowi Lesińskiemu, sklepowi 
MManiak oraz Czarny Rycerz.

 To już 12. impreza zorganizowana 
przez Klub Walki Grappler. Następne wyda-
rzenie w naszym mieście już za niespełna 
miesiąc. 11 kwietnia zapraszamy na II edy-
cję zawodowej Gali Mieszanych Sztuk Walk 
Grappler Night do Hali Sportowej ZSM nr 1 
przy ul. Kopernika 9 o godz. 19.30. Emocji 
na pewno nie zabraknie. Zapraszamy.

Marcin Frankiewicz
fot. z arch.  KW Grappler
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Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25

boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl
Pracujemy:
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
w godz. od 8.00 do 16.00
- w środę w godz. od 8.00 do 17.00
- w piątek w godz. od 8.00 do 15.00

Burmistrz Miasta lub Zastępca Bur-
mistrza 
w środy od godz. 12.00 do 17.00 
w każdą pierwszą środę miesią-
ca przyjmowani są interesanci w 
sprawach związanych z gospodarką 
mieszkaniową

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

MKRPA INFORMUJE

SPORT

Konsultanci Lokalnego Punktu Informa-
cyjnego Funduszy Europejskich w Sie-
dlcach zapraszają  22 kwietnia 2015 r.  
do Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki,  

Mobilny Punktu Informacyjny Funduszy Europejskich 
ul. Konstytucji 3 Maja 1, 05-300 Mińsk Ma-
zowiecki, w godzinach 9:00 – 14:00  na 
bezpłatne konsultacje dotyczące fundu-
szy unijnych w ramach Mobilnego Punktu 
Informacyjnego. Dyżur pełniony będzie  
w pokoju przy sali konferencyjnej Urzę-
du wejście boczne od ul. Konstytucji  
3 Maja.

Każdy zainteresowany pozyskaniem do-
finansowania na realizację własnych po-
mysłów będzie mógł dowiedzieć się wię-
cej na temat funduszy unijnych na lata 
2014-2020. W ramach konsultacji zostaną 

omówione m.in., warunki oraz możliwo-
ści pozyskania dotacji. Konsultacje dedy-
kowane są przedstawicielom jednostek 
samorządu terytorialnego (JST), przed-
siębiorcom oraz wszystkim zainteresowa-
nym tematykę funduszy unijnych.

Lokalny Punkt Informacyjny 
Funduszy Europejskich
Mazowiecka Jednostka 

Wdrażania Programów Unijnych
Oddział Zamiejscowy w Siedlcach

ul.  Piłsudskiego 7
08-110 Siedlce

tel. (0 22) 542 25 28
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I N F O R M A C J A
 Informuję, iż w dniu  27 marca 2015 r. ustaliłem, a w dniu 30 marca  2015 r. podałem do publicznej wiadomości 
wykaz obejmujący nieruchomość lokalową położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. 1 PLM Warszawa 1B (lokal nr 14)  
przeznaczoną do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowej najemczyni lokalu.
 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Ma-zowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1  
na okres od dnia  30  marca 2015 r. do dnia 20 kwietnia  2015 r. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

Od marca 2015 roku MSW rozpoczęło wydawanie dowodów osobistych nowego wzoru. W dalszym ciągu będzie to karta wykonana z tego samego materiału i o takich 
samych wymiarach jak dotychczas wydawany dowód osobisty. Zmieni się natomiast wygląd graficzny, zakres danych oraz zabezpieczenia przed fałszerstwem. Do-
kumenty wydane przed marcem 2015 roku zachowują swoją ważność do daty wskazanej na dokumencie. W nowych dowodach osobistych, zgodnie z ustawą z dnia 
6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych, w odróżnieniu od dotychczas wydawanych dokumentów, nie będzie informacji dotyczących adresu zameldowania, 
wzrostu i koloru oczu. Zrezygnowano również z umieszczania na dokumencie podpisu posiadacza. Pojawi się natomiast nowe pole - obywatelstwo.

Nowy wzór dowodu osobistego
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Informacja o dyżurach 
Przedszkoli Miejskich 

w okresie wakacji 2015

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

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

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

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

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

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

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

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

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski
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RADA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI VII KADENCJI: Mariusz Dzienio, Michał Góras, Maciej Cichocki, Monika Skrzyńska, Izabela Stolarczyk, 
Łukasz Lipiński, Zofia Markowska, Dariusz Kulma, Robert Ślusarczyk, Marian Makowski, Dariusz Gąsior, Kazimierz Markowski, Teresa  
Szymkiewicz, Robert Gałązka, Barbara Reda, Piotr Wojdyga, Jerzy Gryz, Kamil Bodziony, Waldemar Mirecki, Krystyna Milewska-Stasinowska, 
Tomasz Płochocki ( kolejność jak na zdjęciu )

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM; Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Redaktor naczelny: Diana Rokicka. 
Adres Gazety: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  25 759  53 31, fax 25 758 40 25, 
e-mail: info@umminskmaz.pl, www.minsk-maz.pl/72,mim-gazeta-samorzadowa.html. Skład: Piotr Wojciechowski, fot. na okładce, 
archiwum Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki. Projekt kartki wykonano na podstawie pracy Alicji Górskiej – klasa II, Publiczna Salezjańska 
Szkoła Podstawowa im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim. Treść życzeń – Oliwia Grzyb, klasa V, Publiczna Salezjańska Szkoła 
Podstawowa im. Św. Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim. Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. 
Zastawie 12, 05-074 Halinów,  tel. 22  760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.

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

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

Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na IV sesji Rady Miasta w dniu 23 marca 2015r. 

1) Uchwała Nr IV.36.2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015; 
2) Uchwała Nr IV.37.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015-2026; 
3) Uchwała Nr IV.38.2015 w sprawie przyjęcia regulaminu otwartego konkursu ofert dla niepublicznych przedszkoli oraz 
niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego oraz określenia kryteriów wyboru ofert; 
4) Uchwała Nr IV.39.2015 zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przed-
szkolnego w przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki; 
5) Uchwała Nr IV.40.2015 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz sta-
wek opłat; 
6) Uchwała Nr IV.41.2015 w sprawie przyjęcia „Programu Wsparcia i Aktywizacji Seniorów w Mieście Mińsk Mazowiecki na 
lata 2015-2020”; 
7) Uchwała Nr IV.42.2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Mińskiemu; 
8) Uchwała Nr IV.43.2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej; 
9) Uchwała Nr IV.44.2015 w sprawie przyjęcia Programu zdrowotnego „Profilaktyka raka szyjki macicy i innych chorób wy-
woływanych przez zakażenie wirusem HPV dla Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015-2017”; 
10) Uchwała Nr IV.45.2015 w sprawie skierowania do zaopiniowania projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na rozwią-
zanie Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mińsku Mazowieckim;  
11) Uchwała Nr IV.46.2015 zmieniającą uchwałę w sprawie opłaty targowej; 
12) Uchwała Nr IV.47.2015 zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskie-
go przy ul. Kościuszki oraz wysokości opłat za parkowanie; 
13) Uchwała Nr IV.48.2015 w sprawie przejęcia od Wojewody Mazowieckiego obowiązku utrzymania grobów i cmentarzy 
wojennych w 2015 roku; 
14) Uchwała Nr IV.49.2015 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji. 
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