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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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Wspomnienie Henryka Witka
8 października w Mińsku Mazowiec-
kim odbył się pogrzeb por. Henryka 
Witka ps. „Kruk”. 
 Henryk Witek urodził się w 1929 
r. W kwietniu 1944 roku wstąpił do Szarych 
Szeregów, a w listopadzie do Armii Krajowej.  
W grudniu 1946 roku został aresztowany 
przez UB za rzekomą działalność antypań-
stwową, po torturach osadzony na 10 lat  
w więzieniu na Mokotowie i we Wron-
kach. Na wolność wyszedł po amnestii  
w 1950 roku. Członkiem Światowego Związ-
ku Żołnierzy Armii Krajowej Obwód Me-
wa-Kamień w Mińsku Mazowieckim został  
w lutym 1989 roku, a w 2003 wybrano go na 
przewodniczącego Oddziału. Henryk Witek 
zasiadał również w Powiatowej Radzie ds. 
Kombatantów. Za swoją działalność uhono-
rowany został wieloma odznaczeniami.

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

Szanowni Państwo, 
 za nami pierwsze od ośmiu lat wybory par-
lamentarne, które przemeblowały scenę polityczną  
w naszym kraju. Po raz pierwszy w historii, w naszym 
kraju rządy obejmie większość parlamentarna jednej 
tylko partii politycznej. To wielkie wyzwanie, szansa, 
ale też ogromna odpowiedzialność. Dla naszego mia-
sta, w którym rozpoczną działalność prawdopodobnie 
aż cztery biura poselskie, otwierają się możliwości dal-
szego pozytywnego wpływania na decyzje władz doty-
czące naszego regionu i naszego w nim miejsca. Przez  
mińskich parlamentarzystów będziemy zwracali się  
o priorytetowe traktowanie budowy autostrady 
A2 na wschód od Warszawy, o utrzymanie Mińska 
Mazowieckiego w obszarze metropolitalnym sto-

licy, o budowę trzeciej linii torów kolejowych na trasie Warszawa - Mińsk Ma-
zowiecki, o budowę bezkolizyjnych skrzyżowań (wiaduktów) z trasą kolejo-
wą wschód-zachód, o dalsze nakłady na mińskie jednostki wojskowe, jak też  
o konsultowanie z samorządami wszelkich decyzji ich dotyczących. Ze swojej stro-
ny deklaruję szeroką współpracę w tym zakresie i oczekuję wspólnej pracy ze stro-
ny wszystkich mińskich parlamentarzystów na rzecz naszego miasta. Jednocześnie 
serdecznie gratuluję uzyskania mandatów poselskich i życzę wiele pomyślności przy 
ich wypełnianiu.
 W przedostatni piątek października nastąpiło oficjalne otwarcie nowego 
gazociągu drugostronnie zasilającego Mińsk Mazowiecki. Ta, jedna z najważniej-
szych w ostatnich pięciu latach, inwestycja zapewnia ostatecznie bezpieczeństwo 
gazowe naszego miasta, które pozwoli na jego dalszy, szybki rozwój. Była to bar-
dzo trudna i pracochłonna budowa, prowadzona przez świetny zespół projektowy  
i rzetelnych wykonawców. Nie bez znaczenia było też odpowiednie wsparcie sa-
morządowców zarówno powiatowych, jak i gminnych. Dziś możemy już zapomnieć  
o trudnościach w pozyskiwaniu zgód na nowe przyłącza czy zwiększenie mocy. 
Otwarte zostały drzwi do dalszego rozwoju Mińska Mazowieckiego.
 Na początku listopada rusza ostatnia w tym roku kilkudniowa impreza 
kulturalna - „Festiwal Piotra Skrzyneckiego”. Tradycyjnie, scena podczas koncer-
tu finałowego należeć będzie do wspaniałej Piwnicy Pod Baranami (7 listopada),  
a wcześniej 3 listopada rozbawi nas kabaret Olgi Lipińskiej. Mińszczanki i mińszczan, 
którzy pielęgnują swoje przydomowe ogródki lub ukwiecają balkony zapraszam do 
kolejnej edycji konkursu „Zostań Ogrodnikiem Roku”. Jeszcze w listopadzie jest 
czas na zaplanowanie tego, co może pozytywnie zaskoczyć komisję konkursową.  
A jest o co zabiegać, bo I edycja obfitowała w cenne nagrody.

Wyniki Wyborów
do Sejmu i Senatu
Rzeczypospolitej Polskiej 2015
dostępne są na stronie internetowej:

http://parlament2015.pkw.gov.pl
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TEMAT NUMERU Z ŻYCIA MIASTA

Po raz ósmy trzy szkoły: Gimnazjum 
Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku 
Mazowieckim, Gimnazjum Salezjańskie 
im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazowiec-
kim oraz Gimnazjum im. Karola Wojtyły  
w Hucie Mińskiej zorganizowały dla 
mieszkańców powiatu mińskiego Po-
wiatowy Dzień Papieski. W tym roku 
dla uczenia pamięci o św. Janie Pawle II 
organizatorzy przygotowali trzy przed-
sięwzięcia. 

Spotkanie z biografem
 Pierwsze z nich to spotkanie dla 
uczniów szkół podstawowych z Mińska 
Mazowieckiego i gminy mińskiej ze znaw-
cą biografii Jana Pawła II – panem Paw-
łem Zuchniewiczem. Ponad 200 młodych 
uczestników spotkania 16 października 
w budynku gimnazjum w Hucie Mińskiej 
wysłuchało opowieści o życiu i nauczaniu 
papieża – Polaka. Gospodarze przygoto-
wali oprawę muzyczną i plastyczną przed-
sięwzięcia, w którym oprócz uczniów, 
opiekunów i dyrektorów trzech „papie-
skich szkół” wziął udział także wójt gminy 
Mińsk Mazowiecki pan Janusz Piechoski.

„Papieskie wspomnienia”
 Drugi pomysł na tegoroczne ob-
chody Powiatowego Dnia Papieskiego to 
konkurs dla młodzieży i dorosłych „Pa-
pieskie wspomnienia”. Polegał on na za-
pisaniu wywiadu z osobą, która spotkała 
się z Janem Pawłem II lub wspomnień 
związanych z papieżem – Polakiem. Na 
konkurs wpłynęło 20 wywiadów i 6 wspo-
mnień. Prace oceniało jury w składzie: 
Aneta Buczyńska (Instytut Papieża Jana 

Pawła II w Warszawie), Michał Karpo-
wicz (Muzeum Jana Pawła II i Prymasa 
Wyszyńskiego w Warszawie), Bogdan Sa-
dowski (Centrum Myśli Jana Pawła II w 
Warszawie), Radosław Molenda (tygodnik 
„Idziemy”) Diana Rokicka (Gazeta Samo-
rządowa „MIM”), Eliza Woźnicka-Nowiń-
ska (tygodnik „Lokalna”), Izabella Wa-
lewska-Ogrodnik (dwutygodnik „Strefa 
Mińsk”), Albert Bakuła (tygodnik „Nowy 
Dzwon”). W kategorii „wspomnienia” 
przyznano dwa wyróżnienia: Ewie Karaś 
(dorośli) i Marcinowi Jurkowi z gimnazjum 
w Hucie Mińskiej (młodzież). W kategorii 
„wywiad” za najlepsze wśród prac osób 

dorosłych uznano dwa wywiady: Hanny  
i Doroty Bodo (I miejsce) oraz Moniki Ek-
ner (II miejsce). Znacznie więcej nagród 
jury przyznało młodym autorom wywia-
dów. Wyróżniono aż siedem prac: Kamila 
Dębowskiego (Specjalny Ośrodek Wycho-
wawczy w Ignacowie), Kingi i Moniki Ko-
walczyk (Szkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku 
Mazowieckim), Katarzyny Baranowskiej, 
Karoliny Luckiej, Julii Nagraby i Mateusza 
Antosiewicza (Salezjańskie Gimnazjum  
w Mińsku Mazowieckim) oraz Marty Gańko 
i Pauliny Pękały (Gimnazjum Miejskie nr 
2 w Mińsku Mazowieckim). Trzecie miej-
sce zajęły dwa wywiady: jeden przepro-
wadziły Katarzyna i Aleksandra Rybińskie  
z gimnazjum w Jakubowie, a drugi Wikto-
ria Wierzbicka i Paulina Wąsowska z gimna-
zjum w Kałuszynie. Drugie miejsce przypa-
dło uczennicom „papieskiego gimnazjum”  
z Mińska: Mai Biernackiej, Magdalenie 
i Paulinie Grabarczyk. Za najciekawszy 
wywiad jurorzy uznali pracę Katarzyny 
Korkosz z Salezjańskiego Gimnazjum. Or-
ganizatorzy przygotowali także dyplomy 
i drobne upominki dla wszystkich uczest-
ników konkursu, bohaterów wywiadów 
i opiekunów. Prace nagrodzone znalazły 
się w specjalnie na tę okazję wydanym 
folderze pokonkursowym. Poza nagroda-
mi rzeczowymi uczestnicy konkursu mieli 
również możliwość wzięcia udziału w wy-

DLA PAPIEŻA 
cieczce do Warszawy, gdzie zwiedzali nie-
dostępny na co dzień Dom Arcybiskupów 
Warszawskich, gdzie przebywał po powro-
cie z uwięzienia prymas Wyszyński.

Dyktando
 Podsumowaniem tegorocznych 
papieskich obchodów było Rodzinne Dyk-
tando, które pisało około 30 trzyosobo-
wych drużyn 26 października w budynku 
Szkół Salezjańskich. Spotkanie poprowa-
dzili dyrektorzy trzech „papieskich szkół”, 
czyli pan Grzegorz Wyszogrodzki, ks. Ry-
szard Woźniak oraz pan Piotr Matzanke, 
którzy stworzyli również jedną z drużyn. 
Do udziału w ortograficznej zabawie zgło-
sili się przedstawiciele władz samorządo-
wych, urzędnicy, lekarze, pielęgniarki, 
pracownicy hospicjum, policjanci, żołnie-
rze, nauczyciele, radni i rodziny.   
 Tekst dyktanda podyktowała 
prof. Violetta Machnicka – dyrektor Insty-
tutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stoso-
wanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Huma-
nistycznego w Siedlcach. Prace sprawdzali 
– oprócz pani profesor – także dr Barbara 
Stelingowska oraz polonistki z Gimnazjum 
Miejskiego nr 2: Ewa Pszczółkowska, Anna 
Lubieniecka, Anna Wiesner, Aleksandra 
Wróbel, Agnieszka Kożuchowska i Izabe-
la Saganowska. Mistrzyniami ortografii w 
pierwszym mińskim dyktandzie dla doro-
słych okazały się „Mólki książkowe”, czyli 
drużyna nauczycielek z gimnazjum „pa-
pieskiego” w składzie: pani Anna Borkow-
ska, pani Katarzyna Duczek i pani Iwona 
Szulawska. Drugie miejsce zdobyła dru-
żyna pod nazwą „Ekipa z Menska”, czyli: 
pani Diana Rokicka, pani Alicja Cichoń 
oraz pani Barbara Sosnowska-Dzienio. 
Trzecie miejsce zajęli reprezentanci rady 

miasta, czyli pani Izabella Rombel, pan 
Robert Gałązka, pani Barbara Reda. Wszy-
scy uczestnicy ortograficznych zmagań 
otrzymali drobne upominki i gratulacje. 
Zanim prace zostały sprawdzone, dla go-
ści spotkania zaśpiewał Chór Centrum My-
śli Jana Pawła II w Warszawie pod kierun-
kiem muzycznym pani Zofii Borkowskiej. 
Spotkanie połączono także z wręczeniem 
nagród dla uczestników i laureatów kon-
kursu „Papieskie wspomnienia”. 

 Organizatorzy szczególnie ser-
decznie dziękują mecenasom papieskich 
przedsięwzięć: panu Antoniemu Tarczyń-
skiemu, Staroście Mińskiemu, panu Ja-
nuszowi Piechoskiemu, wójtowi gminy 

Mińsk Mazowiecki, panu Marcinowi Jaku-
bowskiemu, Burmistrzowi Mińska Mazo-
wieckiego oraz trzem warszawskim insty-
tucjom: Instytutowi Papieża Jana Pawła 
II, Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wy-
szyńskiego oraz Centrum Myśli Jana Pawła 
II. Wsparli nas również państwo Jolanta i 
Sławomir Gromulscy oraz pan Przemysław 
Piątkowski (firma „Fotopia”). Patronem 
medialnym był tygodnik „Idziemy”.

Za rok kolejny Powiatowy Dzień Papieski.

Iza Saganowska
fot. z arch. GM nr2
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14 października 2015 r. Marcin Jaku-
bowski Burmistrz Miasta Mińsk Mazo-
wiecki zaprosił na miejskie obchody 
Dnia Edukacji Narodowej do Zespołu 
Szkół Miejskich nr 2 w Mińsku Mazo-
wieckim. Uroczystość prowadzona była 
przez Dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej 
Pana Leszka Celeja i uświetniona wy-
stępami  muzyków Miejskiej Orkiestry 
Kameralnej pod batutą Dyrektora Miej-
skiej Szkoły Artystycznej Pana Wenan-
tego Macieja Domagały oraz piosenkami 
w wykonaniu Pani Stanisławy Noiszew-
skiej i Pana Tomasza Osicy. 

Występy uprzyjemniały ceremonię wrę-
czania podziękowań, gratulacji i życzeń 
zasłużonym przedstawicielom mińskiej 
oświaty oraz współpracującym rodzicom, 
firmom i stowarzyszeniom. Wyróżnieni 
nauczyciele i dyrektorzy miejskich pla-
cówek oświatowych otrzymali nagrody 
Burmistrza Miasta. Wśród dyrektorów 
nagrody te otrzymali: Barbara Chylińska, 
Agnieszka Mazurek, Marzena Popławska, 
Grzegorz Wyszogrodzki i Mirosław Samo-
ciuk. W tym roku nagrodzeni nauczycie-
le to: Katarzyna Kałko, Agnieszka Rad-
kowski, Aneta Andrzejewska, Agnieszka 
Roguska, Izabela Milewska, Jolanta Pa-
rol, Hanna Wielgołaska, Agnieszka Kacz-
marczyk, Bernard Orłowski, Mirosława 
Dziugieł, Danuta Woźnica, Beata Kupiec, 
Justyna Kołodziejczyk, Paulina Rzewuska-
Korycińska. 

Przemówienie Burmistrza Miasta wy-
głoszone podczas uroczystych obchodów 
Dnia Edukacj Narodowej w ZSM nr 2:

Szanowni Państwo,
obchodząc dziś Święto Edukacji Narodo-
wej, sięgamy pamięcią do czasów stanisła-
wowskich, do czasów reform oświecenio-
wych. Do powstałej wtedy Komisji Edukacji 
Narodowej, do bardzo pionierskich na ska-
lę europejską zmian w polskim szkolnic-
twie. Dziś odwołanie do tamtego okresu 
nabiera nowego znaczenia. Jesteśmy rów-
nież w trakcie wielkich zmian oświatowych  
w Polsce. We wrześniu tego roku przyjęli-
śmy po raz pierwszy, cały rocznik sześcio-
latków do pierwszych klas. Było to nie lada 
wyzwanie, dodając do wprowadzanej re-
formy istniejący wyż demograficzny, mu-
sieliśmy w tym roku sprostać organizacji 
pierwszych klas dla ponad 650 dzieci i to 
w klasach nie większych niż 25 osób. To je-
dynie dzięki Waszemu – drodzy nauczyciele  
i dyrektorzy – zaangażowaniu i determina-
cji egzamin ten zdaliśmy na szóstkę. Eg-
zamin ten zdali celująco również rodzice, 
którzy z ufnością oddali pod Wasze skrzy-
dła swoje pociechy i dziś nie kryją dumy  
z ich pierwszych szkolnych sukcesów.

Sześciolatki w szkołach, darmowe podręcz-
niki, które wymagały od nauczycieli innego 
podejścia do programów nauczania, ewa-
luacja wyników, elektroniczny dziennik  
i internetowy nabór do szkół to tylko nie-
które z nowości w organizacji miejskiej 
edukacji z jakimi musieliście Państwo so-
bie w ostatnim czasie poradzić.

Reformy mińskiej oświaty to również 
ogromny skok infrastrukturalny którego 
właśnie doświadczamy. Za nami bardzo po-
ważne inwestycje w 100-letnim Koperniku 
czy zakrojone na wielką skalę remonty  
w trochę młodszej Dąbrówce. Budowa pla-
ców zabaw, boisk wielofunkcyjnych, wypo-

sażanie sal dydaktycznych w najnowocze-
śniejszy sprzęt. Dzisiaj jesteśmy w trakcie 
realizacji trzech ogromnych inwestycji 
które dopełnią obraz mińskiej oświaty jako 
jednej z nowocześniejszych w kraju i Euro-
pie. Jakie potrzeby zostaną do realizacji 
kiedy oddamy do użytku nową MSA, halę 
sportową w papieskim gimnazjum i wy-
czekiwane przez usportowioną młodzież 
boisko na Budowlanej? Potrzeb zawsze bę-
dzie bardzo wiele, bo nic nigdy nie jest do-
skonałe. A jeżeli w coś warto inwestować 
to w oświatę, bo ta inwestycja zwraca się 
wielokrotnie.

Jaki jest stan mińskiej oświaty na tle in-
nych w powiecie, metropolii, regionie? 
Zajrzyjmy do projektu Strategii Rozwo-
ju Miasta do roku 2025, w której oferta 
oświatowa została zaliczona do mocnych 
stron naszego miasta. Przeczytamy w niej, 
że „poziom kształcenia prezentuje się ko-
rzystnie. Wyniki egzaminu gimnazjalnego 
w ostatnich latach są w Mińsku Mazowiec-
kim wyższe we wszystkich modułach niż  
w powiecie oraz gminach podobnych.  Wy-
różnikiem Mińska Mazowieckiego w zakre-
sie edukacji jest Miejska Szkoła Artystycz-
na I stopnia. Funkcjonuje w mieście jako 
samodzielna jednostka od ponad 30 lat,  
a jej uczniowie osiągają co roku wiele suk-
cesów na konkursach zarówno wojewódz-
kich, jak i krajowych. Możliwość edukacji 
muzycznej w jednostkach o wielkości zbli-
żonej do Mińska Mazowieckiego jest rzad-
kością”. Dlatego, drodzy Państwo, nie bez 
powodu inwestujemy właśnie w budowę 
tej szkoły, nie bez przyczyny budujemy też 
nowe hale czy boiska. Nasza młodzież osią-
ga przecież ogromne sukcesy, zdobyliśmy 
m.in. wicemistrzostwo kraju w piłce noż-
nej. To nie jest do przecenienia.

Z ŻYCIA MIASTA

Obchody Dnia Edukacji Narodowej

Jak widać, inaczej niż w czasach oświece-
nia, kiedy reformy szkolnictwa były lekar-
stwem na zapaść państwowości polskiej, 
dziś są one motorem w doganianiu Euro-
py. I choć niektóre z pomysłów na polską 
oświatę nie są pozbawione wad i bywają 
krytykowane, to jednak jak pisał Ignacy 
Krasicki „Prawdziwa cnota krytyk się nie 
boi”.  Najważniejszy jest cel jaki mamy do 
osiągnięcia będąc latarnikami dla młodych 
pokoleń dryfujących na oceanie życia. 
Chcemy aby nasze społeczeństwo w przy-
szłości było świetnie wykształcone, wierne 
wartościom, w pełni tolerancyjne i przo-
dujące w Europie.

Z Wami możemy to osiągnąć.

Moi drodzy, w tym szczególnym dla całej 
oświaty dniu pragnę gorąco podziękować 
Paniom Woźnym i całemu personelowi ob-
sługi za to, że nasze przedszkola i szkoły są 
czyste i zadbane. Każdy chciałby mieć taki 

porządek w domu, jaki panuje w naszych 
placówkach. Dziękuję naszym kucharkom 
i intendentkom za to że nawet bez soli  
i smażenia osiągają kulinarne wyżyny. 
Dziękuję opiekunkom i przedszkolankom 
za tworzenie alternatywy dla smartfo-
nów i tabletów, za wychowywanie naszych 
dzieci w świecie realnym ale też pełnym 
baśni, zabaw, gier zespołowych i nauki 
przez zabawę.  

Dziękuję wszystkim pracownikom admini-
stracji, specjalistom i księgowym za to że 
potrafią tak zagospodarować kwotę ponad 
50 milionów złotych że na koniec roku nie 
zostaje ani złotówka.

Dziękuję wszystkim z ponad 500 nauczy-
cieli, pedagogów, którzy mając tylko jedną 
kartę w ręku, wygrywają lepszą przyszłość 
naszych uczniów, ukierunkowując ich edu-
kację, odkrywając talenty i wyposażając  
w gruntowną wiedzę ogólną.

Dziękuję dyrektorom szkół i przedszkoli, 
właścicielom placówek niepublicznych, 
miejskiemu zespołowi oświaty za bezpo-
średnią współpracę, która mam nadzieję 
układa się zawsze w relacjach partner-
skich.

Dziękuję organizacjom pozarządowym  
i wszystkim ludziom wspierającym nasze 
dzieci i młodzież za bezinteresowne zaan-
gażowanie i wypełnienie do końca wolnego 
czasu naszych pociech.

I najważniejsze.  Dziękuję rodzicom za za-
ufanie i współpracę i wyrozumiałość.

Wszystkim Państwu z okazji Święta Eduka-
cji Narodowej życzę wielu kolejnych suk-
cesów i wszelkiej pomyślności. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

Z ŻYCIA MIASTA
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Medale za długoletnie małżeństwa
 23 pary małżeńskie świętowały 20 października 2015 roku jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Wśród dostoj-
nych jubilatów znalazły się również 2 pary, które przeżyły ze sobą znacznie dłużej, bo 60 i 65 lat. 
 Z tej okazji małżonkowie otrzymali „Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” przyznane przez Prezydenta RP,  
a wręczył je w jego imieniu Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki - Pan Marcin Jakubowski. 
 Podczas ceremonii zorganizowanej w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowieckim  nie zabrakło wspólnej 
zabawy przy muzyce zespołu „Safari” oraz życzeń zdrowia i wszelkiej pomyślności na dalsze lata od Burmistrza Miasta i  naj-
bliższych. 

Medale otrzymali: 

Jadwiga i Wawrzyniec Barszczewscy
Leokadia i Jerzy Cegiełka
Marianna i Mieczysław Chłopik
Wanda i Aleksander Cyran
Bogumiła i Zygmunt Drygasiewiczowie
Marianna i Jan Florowscy
Zenobia i Zenon Gniadek
Irena i Jerzy Jankowscy
Janina i Dariusz Jurczak
Barbara i Wacław Książek
Olga i Andrzej Kwiatkowscy
Marianna i Wacław Milewscy
Janina i Witold Niedziałek
Barbara i Zbigniew Pałdyna
Zofia i Tadeusz Pawlukiewicz
Janina i Eugeniusz Perzowicz
Janina i Jan Płatek
Irena i Józef Sokołowscy
Halina i Jan Sowińscy
Krystyna i Wiesław Ślązak
Scholastyka i Zygmunt Zagórscy
Marianna i Jerzy Zalewscy
Kazimiera i Andrzej Ziemborak

Pamiątkowe dyplomy otrzymały pary: 
Maria i Jan Jastrzębscy 60-lecie (diamentowe gody)
Zofia i Bronisław Góras 65-lecie (żelazne gody)

(red.) fot. z arch. UM MM

Żółte kartki od strażników miejskich

Z początkiem października ruszyła kolejna 
edycja cieszącego się powodzeniem pro-
jektu powszechnej nauki pływania „Umiem 
Pływać” dofinansowana ze środków Fun-
duszu Zajęć Sportowych dla Uczniów  
w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki.
 Inicjatywa skierowana do dzieci  
z klas II i III szkół podstawowych realizowana 
będzie do grudnia 2015 r. w podziale na sześć 
piętnastoosobowych grup.
 Dla każdego uczestnika przewi-
dziano 20 godzin lekcyjnych nauki pływania. 
Główne cele programu to: nabycie przez 
dzieci podstawowych umiejętności pływania, 
profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie 
wad postawy, efektywne wykorzystanie in-
frastruktury sportowej oraz edukacja w za-
kresie bezpiecznego korzystania z akwenów 
wodnych. Zajęcia umożliwią uczestnikom 
osiągnięcie stopni pływackich: rybki, foki, 
nurka oraz delfinka.
 Projekt dofinansowany ze środków 
Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów  
w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Tu-
rystyki.                     (red.) fot. z arch. UM MM

Kolejna edycja nauki pływania

Problem wolnych miejsc do parkowania, 
zwłaszcza w centrum miasta, jest dosko-
nale znany chyba wszystkim kierowcom, 
dlatego wielu z nich parkuje pojazdy nie 
zawsze zgodnie z przepisami. 
 Tylko w I półroczu dyżurny SM ode-
brał 292 zgłoszenia od mieszkańców zwią-
zane z nieprawidłowym parkowaniem po-
jazdów w mieście, a sami strażnicy podjęli  
w tym temacie aż 1755 interwencji, nakła-
dając 453 mandaty karne i udzielając 1247 
pouczeń, a w pozostałych sprawach kieru-
jąc wnioski o ukaranie do sądu. 
 „Żółta kartka” to nowy pomysł, 
choć sprawdzony już w innych rejonach 
kraju. Zgodnie z wytycznymi komen-
danta, strażnicy częściej niż dotąd będą 
przeprowadzać kontrole w tzw. strefach 
ograniczonego parkowania i miejscach 
zgłaszanych przez mieszkańców, choć nie 
zawsze sięgać będą od razu po bloczek  
z mandatami. Nałożą upomnienie w postaci 
„żółtej kartki” – metoda ta dotyczyć będzie 
tylko drobnych wykroczeń, również takich, 
które nie stwarzają problemu innym oraz 
nie powodują zagrożenia dla pozostałych 
mieszkańców miasta.
 „Żółte kartki” będą stosowa-
ne wobec kierowców, którzy parkują  
w miejscach, gdzie zabraniają tego znaki 
drogowe. Kierowca pojazdu zamiast man-
datu ujrzy za wycieraczką żółtą kartkę  
z logiem straży miejskiej oraz informacją, 
że auto zostało pozostawione w miejscu do 
tego nieprzeznaczonym. Co więcej, jest 
to ostrzeżenie, iż strażnicy następnym ra-
zem zastosują bardziej restrykcyjne środki  

w postaci mandatu karnego. Pojazd taki 
zostanie, bowiem każdorazowo zarejestro-
wany w bazie straży miejskiej i przy każ-
dej kolejnej interwencji strażnik będzie 
weryfikował czy już wcześniej kierujący nie 
został pouczony „żółtą kartką”. Kierowcy, 
którzy blokują przejazd innym pojazdom, 
stwarzają swoim parkowaniem zagrożenie 
czy też parkują na miejscach przeznaczo-
nych dla inwalidów, na „żółtą kartkę” nie 
mają co liczyć. Dla nich przygotowano od 
razu wezwania do zgłoszenia się w siedzibie 
Straży Miejskiej celem odebrania mandatu 
karnego bądź też ich pojazd zostanie odho-
lowany. 
 Jeżeli zaparkujemy samochód 
w miejscu, w którym jest to zabronione  
i utrudnia ruch lub w inny sposób zagraża 
bezpieczeństwu albo pozostawimy pojazd 
nieoznakowany kartą parkingową w miejscu 
przeznaczonym dla auta osoby niepełno-
sprawnej, nasz samochód może zostać od-
holowany. Wynika to z art. 130a ust. 8 Usta-
wy Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 1997 nr 
98 poz. 602).
 W takim  przypadku, jak pozosta-
wienie pojazdu na przejściu dla pieszych 
lub w jego pobliżu, w obrębie skrzyżowa-
nia, na miejscu dla osoby niepełnospraw-
nej strażnicy o tolerancji zapomną. Wezwą 
holownik i zlecą wywiezienie pojazdu na 
jeden z parkingów strzeżonych, powiada-
miając o tym fakcie dyżurnego Komendy Po-
wiatowej Policji. Kierujący, zanim odbierze 
swój pojazd, będzie zobligowany nie tylko 
do zapłaty wysokiego mandatu w siedzibie 
straży miejskiej, ale również do pokrycia 

kosztów związanych z jego odholowaniem  
i zabezpieczeniem na strzeżonym parkingu, 
a i te koszty są niemałe. Odholowanie po-
jazdu osobowego  to wydatek 485 zł, a koszt 
parking strzeżonego to 39 zł za każdą dobę.
 
Co należy zrobić, gdy stwierdzimy, że nasz 
pojazd został odholowany?
1. Należy zadzwonić pod numer 986 (Straż 
Miejska) lub 997 (Policja) i upewnić się, 
czy samochód na pewno został odholowany 
(wyklucza to inne sytuacje typu kradzież). 
W czasie rozmowy telefonicznej z dyżur-
nym uzyskamy adres parkingu strzeżonego, 
na którym stoi odholowany samochód oraz 
poznamy procedurę i warunki odebrania po-
jazdu.
2. Jeżeli podmiotem, który wydał decyzję 
o odholowaniu była Straż Miejska, udajemy 
się do siedziby przy ul. Konstytucji 3 Maja 
1a i tam okazujemy prawo jazdy, dowód 
osobisty oraz dowód rejestracyjny. Jeżeli 
nie jesteśmy właścicielem odholowanego 
pojazdu, musimy posiadać upoważnienie do 
używania pojazdu wystawione przez jego 
właściciela lub zgłosić się po odbiór pojazdu 
razem z jego właścicielem. Na podstawie 
okazanych dokumentów zostanie nam wy-
dane zezwolenie na odbiór pojazdu z par-
kingu strzeżonego.
3. Udajemy się na wskazany parking strze-
żony. Po uiszczeniu opłat za holowanie oraz 
parkowanie możemy odebrać auto.

Oprac. na podst. mat. Straży Miejskiej  

„Żółte kartki” Straży Miejskiej i … holowanie pojazdów 
– nowe inicjatywy mińskiej Straży Miejskiej.
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Ocalić od zapomnienia - Dni Kultury Żydowskiej w Mińsku

 ... można nawet zabłądzić lecz 
po drugiej stronie

   nasze drogi 
pocięte schodzą się z powrotem...

    
ks. Jan Twardowski, Bliscy i oddaleni

1000 lat wspólnej historii dwu narodów. 
Piękna XV-wieczna żydowska legenda  
o Polsce (Polin) jako miejscu bezpiecznego 
schronienia dla prześladowanych.  A jedno-
cześnie lęk, nieufność i obawa. Niepokój, 
gdy mówi się o Żydach. Niepewność, czy 
mówić można. 

 Jak to możliwe, że  choć pierwsi 
Żydzi osiedlili się na terenach dzisiejszego 
Mińska Mazowieckiego już w XVII wieku,  
a na początku XX wieku w okresie między-
wojennym wspólnie z Polakami zasiadali 
w radzie miejskiej, dziś pamięć o tamtych 
czasach prawie nie istnieje w przestrzeni 
publicznej? Brak śladów po żydowskich sy-

nagogach i domach modlitw, brak uobecnie-
nia znaków kultury materialnej. Tak wielką 
siłę ma polityka, że zdolna jest wyprzeć z 
pamięci obecność ponad 40% mieszkańców 
dawnego Mińska? Handlarzy, rzemieślników, 
felczerów, adwokatów... Żydów ortodok-
syjnych i syjonistów. Jak to możliwe? Czyż-
byśmy aż tak bali się pamięci? 
 Na niektóre pytania nie ma pro-
stych i łatwych odpowiedzi. Dlatego tym 
bardziej należy je zadawać. Odpominać 
dawny świat  i kulturę tych, którzy od wie-
ków tworzyli społeczność miasta, którego 
dziś jesteśmy mieszkańcami. 
 16 i 17 października przestrze-
nią przyjazną żydowskiej kulturze okaza-
ła się Miejska Biblioteka Publiczna. W jej 
budynku grupa społeczników, nauczycieli 
i pracowników instytucji miejskich pod 
przewodnictwem pani Katarzyny Łaziuk, 
nauczycielki GiLO,  zorganizowała Dni Kul-
tury Żydowskiej. Bogaty program spotkań  
i zajęć skierowany był do wszystkich 

mieszkańców miasta, tych najmłodszych  
i tych starszych.
 Dni Kultury rozpoczęła i zakoń-
czyła młodzież mińskich szkół. W piątek 
16 października o godz. 11.00 w sali konfe-
rencyjnej uczniowie gimnazjów nr 2, nr 3  
i gimnazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej 
przypomnieli, że „mieszkał w Wiśle sum 
wąsaty,/ znakomity matematyk”. Niejed-
na osoba z obecnych dokładnie pamiętała  
z dzieciństwa, że „czwarty wagon [słynnej 
lokomotywy] pełen bananów,/ a w pią-
tym stoi sześć fortepianów”. Popularne 
wierszyki Juliana Tuwima, a także Jana 
Brzechwy bawiły nas w dzieciństwie i je 
niejednokrotnie wybieraliśmy do lektury, 
siadając wieczorem przy łóżku własnych 
dzieci. Kiedy przyszła świadomość, że ci 
autorzy byli Żydami? A może to niezupełnie 
istotne? Tuwim, Brzechwa, a także Bole-
sław Leśmian stanowią nasze dziedzictwo 
narodowe. Czy można odmówić im wpły-
wu na kształt polskiej literatury? A Janusz 
Korczak, przedwojenny pedagog? Zanim 
zrozumieliśmy, jak dotknęła go i jego pod-
opiecznych historia, znaliśmy dzieje Króla 
Maciusia I. Młodzież sięgnęła także po li-
teraturę poważniejszą. Wśród czytanych 
opowiadań i fragmentów prozy znalazły się 
teksty Bruno Schulza, Hanny Krall i Etga-
ra Kereta. Happening literacki zakończyło 
wspólne, choć początkowo nieśmiałe wy-
konanie piosenki „Płaszcz Józefa” Simmsa 
Tabacka.    
 Oficjalne otwarcie festiwalu na-
stąpiło wieczorem o godz. 18.30. Pani 
Katarzyna Łaziuk zaprosiła wszystkich 
obecnych na wystawę fotograficzną pre-
zentującą świat mińskich Żydów z okresu 
międzywojnia przygotowaną dzięki współ-
pracy z Towarzystwem Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego. Kuratorem wystawy i au-
torem komentarza do niej był pan Mariusz 
Dzienio, pasjonat lokalnej historii, jeden 
z tych, którym nie obojętne jest, kim byli 
przedwojenni mieszkańcy miasta. Aranża-
cja przestrzeni sali bibliotecznej nawiązy-
wała do wystawy stałej głównego mecena-
sa Dni Kultury Żydowskiej Muzeum Historii 
Żydów Polskich POLIN w Warszawie. Las  
i odgłosy ptaków miały przypominać  
o utraconym - wyrokiem historii -  bezpie-
czeństwie Żydów.  Wieczór zamknął pokaz 
filmu fabularnego „W ciszy”  (reż. Zdenĕk 
Jiráský, 2014), opowiadającego losy pię-
ciorga żydowskich muzyków i wykonaw-
ców, których cierpienia w obozie koncen-
tracyjnym lub strach przed nieuniknioną 
śmiercią łagodziła muzyka. Ten czesko-sło-
wacki film można było obejrzeć w Mińsku 
dzięki wsparciu Międzynarodowego Festi-
walu Filmowego Żydowskie Motywy.
 Drugi dzień  to przede wszystkim 
warsztaty - dla najmłodszych opowieść  
o sztetlu, dla nieco starszych o szabacie, 
dla dorosłych o kuchni koszernej. Warsz-

taty dla dzieci poprowadziła młodzież 
przeszkolona specjalnie przez animatorów 
Muzeum POLIN. O swoich doświadczeniach 
tak mówią: „Przede wszystkim mogłem 
się wiele nauczyć, lepiej poznać kulturę 
żydowską, [warsztaty] były wyzwaniem” 
(Dawid K.). „Miałam okazję uczestniczyć 
w warsztatach z najmłodszymi mieszkań-
cami Mińska i nie tylko była to dla mnie 
świetna zabawa, ale też ogromne źródło 
informacji na temat dawnych mieszkańców 
tego terenu. Mogę śmiało powiedzieć, że 
wiedzę chłonęli nie tylko ci najmłodsi pod-
czas budowania żydowskiego miasteczka 
czy słuchając wiadomości, które mieliśmy 
im do przekazania, ale także my, słuchając 
siebie nawzajem i obcując z tą kulturą”. 
(Paulina S.). Efekty pracy najmłodszych: 
makiety żydowskiego miasteczka, por-
trety jego mieszkańców i figurki zwierząt 
można było zobaczyć przez cały dzień  
w bibliotece. Ci, którzy przyszli z rodzica-
mi na wieczorny koncert, jak Michał i Piotr 
S., byli z tego niezwykle dumni. Najtragicz-
niejsza historia doświadczyła i naznaczyła 
dorosłych. Nie są nią obciążeni najmłodsi. 
Mieć należy nadzieję, że to jest to szansa 
na to, że zbudują oni społeczeństwo szanu-
jące przeszłość, świadome dawnej wielo-
kulturowości Polski, otwarte i pozbawione 
uprzedzeń. Wierzę, że dzięki temu wyda-
rzeniu społeczność Mińska Mazowieckie-
go jest bogatsza o doświadczenie radości  
z odkrywania różnic i podobieństw wspól-
not bliskich i zarazem oddalonych, a jed-
nak nierozerwalnie ze sobą złączonych  
- przekonywała pani Katarzyna Łaziuk.
 Dla rodzin i grup młodzieżowych 
zaplanowana została gra miejska. Nie-
sprzyjająca aura pokrzyżowała nieco plany 
organizatorów, ale mimo to ulicami mia-
sta śladem miejsc związanych z dawnym 
życiem żydowskich mieszkańców Mińska 
ruszyły kilkuosobowe drużyny. Różnorod-
ne zagadki i rebusy przygotowane przez 
wolontariuszy z Gimnazjum Miejskiego nr 
2 przybliżały kulturę, tradycję i religię Ży-
dów. Najtrudniejszym zadaniem okazało 
się (mimo podpowiedzi w postaci alfabetu 
hebrajskiego) odczytanie „jidyszowego” 
napisu, który umieszczony był w pobliżu 
dawnego „starego” cmentarza żydowskie-
go - na ulicy Małej (teren Studium Języków 
Obcych i Liceum Ekonomicznego). Wszyscy, 
którzy dotarli na metę pod Miejską Biblio-
teką Publiczną (ławeczka Himilsbacha), 
otrzymali upominki ufundowane przez 
hojnych sponsorów: Firmę Edukacyjno-Wy-
dawniczą „Elitmat” i Towarzystwo Przyja-
ciół Mińska Mazowieckiego. Opuszczając 
gościnne progi Biblioteki Miejskiej można 
było poczęstować się smacznym, zdrowym 
jabłkiem, jednym z podstawowych owo-
ców w diecie żydowskiej. 
 O niej sporo dowiedzieć się mogli 
dorośli, uczestnicy warsztatów prowadzo-
nych przez panią Jagnę Koftę z Muzeum 
POLIN. Prawie 2-godzinne spotkanie było 
czasem poznawania tradycji koszerności, 
ale także wspólnego przygotowywania 

potraw, na przykład charoset czy sałatka  
z tachiną. Niektórych z nich, a także in-
nych zaproponowanych i przygotowanych 
przez organizatorów Dni Kultury Żydow-
skiej, można było popróbować po koncer-
cie finałowym. 
 „Słońce wschodzi i zachodzi”  
- taki tytuł miał koncert w wykonaniu miń-
skiej młodzieży, uczniów Liceum im. Pol-
skiej Macierzy Szkolnej, przygotowanych 
przez pana Daniela Gałązkę. W jego trak-
cie można było posłuchać utworów takich 
jak „Tak jak malował Pan Chagall” (Karoli-
na Jabłońska),  „Rebeka” i  „Saposhkeles” 
(Karolina Świętochowska),  „Mein idische 
mame” (Anna Szczerbowska),  „Pieśń we-
selna lub słońce wschodzi i zachodzi” (Da-
wid Zawolski), „Miasteczko Bełz” (Julia 
Kulbacka). Zapewne są one znane wielu 
mińszczanom, śpiewali je najlepsi pol-
scy artyści estradowi. Wokaliści wspólnie 
wykonali także piosenkę „Ocalić od zapo-
mnienia”, którą można uczynić przesła-
niem całego festiwalu.
 Piękny akcent muzyczny zakoń-
czył pierwsze „Dni Kultury Żydowskiej”. 

Od nas zależy, ile przetrwa z dorobku na-
szych sąsiadów. Ile przekażemy następnym 
pokoleniom. 
 W przygotowania Dni Kultury 
włączyło się bardzo wiele osób prywatnych  
i instytucji. Wśród nich: MBP, MZM, TPMM, 
UM, Muzeum Polin, GiLO im PMS, GM nr 
2, GM nr 3, MFFŻM. Patronat medialny 
nad wydarzeniem objęły: Lokalnie TV, 
Strefa Mińsk i portal internetowy minsk-
mazowiecki.com. To wszyscy nieobojętni.  
W Mińsku coraz bardziej dba się o miejsca 
martyrologii Żydów, przypomina o tragicz-
nych wojennych wydarzeniach, czas, by 
przypomnieć, że Żydzi to także wspólnota 
wzbogacająca polską kulturę. Może kultu-
ra właśnie ma szansę stać się przestrzenią, 
w której Polacy i Żydzi mogą przekroczyć 
nieufność.  
 Honorowy patronat nad wydarze-
niem objął Burmistrz Mińska Mazowieckie-
go pan Marcin Jakubowski oraz Muzeum 
Historii Żydów Polskich.

Justyna Radomińska
fot. Dariusz Mól
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8 października 2015 r. w Zespole Szkół  
Miejskich nr 2 w Mińsku Mazowieckim 
odbył się XIX Powiatowy Konkurs Kraso-
mówczy.
 Impreza ta od wielu lat jest or-
ganizowana przez Polskie Towarzystwo 
Turystyczno-Krajoznawcze. W ostatnich 
latach współorganizatorami są nauczycie-
le i uczniowie miejscowego gimnazjum. 
Jak stwierdza Prezes Mińskiego Oddziału 
PTTK pani Joanna Janicka, konkurs łączy 
w sobie dwie idee: doskonalenie umie-
jętności poprawnego i pięknego posługi-
wania się językiem polskim oraz zachęca 
do zainteresowania się historią i kulturą 
regionu, przyrodą oraz ekologią, bo takie 
mogą być tematy wystąpień uczniow-

skich. W tegorocznej edycji konkursu 
wystąpiło 30 uczestników ze szkół pod-
stawowych, gimnazjów oraz szkół ponad-
gimnazjalnych. Każdy z występujących 
przygotował dwa wystąpienia, a najlepsi 
ponadto rywalizowali w improwizacjach. 
Tematy zachwycały różnorodnością. Słu-
chacze mieli okazję poznać ciekawe hi-
storie o początkach szkoły w Siennicy, 
Święcie Złotego Ułana w Kałuszynie czy 
mińskiej fabryce samochodów z okre-
su międzywojennego. Niektórzy z pasją 
opowiadali o wydarzeniach historycznych 
i ciekawych miejscach. Nie zabrakło też 
legend i humorystycznych ciekawostek. 
Prezentacje oceniali profesjonalni juro-
rzy oraz jury młodzieżowe.

„Mów Śmiało” - Powiatowy Konkurs Krasomówczy
Zwycięzcami  konkursu zostali następują-
cy uczniowie:
w kategorii szkół podstawowych:
I miejsce – Mikołaj Jarzyna – Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim,
II miejsce – Julia Mazur – Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Sulejówku,
III miejsce – Anna Opalko – Szkoła Podsta-
wowa nr 1 w Sulejówku,
w kategorii gimnazjów:
I miejsce – Angelika Wichrowska – Gimn. 
Miejskie nr 3 w Mińsku Mazowieckim,
II miejsce – Wiktoria Saleta – Zespół Szkół 
w Zamieniu,
III miejsce – Karena Paździoch – Gimn. 
Miejskie nr 2 w Mińsku Mazowieckim,
w kategorii szkół ponadgimnazjalnych:
I miejsce – Dawid Murach – Harcerski Klub 
Turystyczny „MOBILEK”,
II miejsce – Luiza Zwierz – Zespół Szkół 
im. K. Wielkiego w Mińsku Mazowieckim,
III miejsce – Kamil Michalski – Zespół Szkół 
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Ma-
zowieckim.
 Jurorzy zwrócili uwagę na bar-
dzo wysoki poziom wystąpień uczniów ze 
szkół podstawowych, co daje nadzieję 
na sukcesy w następnych edycjach tego 
prestiżowego konkursu. Tegoroczni laure-
aci wkrótce zaprezentują swoje umiejęt-
ności w etapie wojewódzkim, a najlepsi 
mają szanse wystąpić w finałach odbywa-
jących się w Legnicy i Golubiu-Dobrzyniu.

Grażyna Kałczewiak, fot. z arch. PTTK

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy w Mińsku Mazo-
wieckim otrzymał Platynowy Tytuł Pla-
cówka Roku 2015. 
 W konkursie nagrodzono instytu-
cje edukacyjne, które oferują atrakcyjne 
programy dydaktyczne, realizowane w at-
mosferze przyjaznej i otwartej na potrze-
by uczniów. Nominacje przyznaje organi-
zator konkursu na podstawie dostępnych 
wyników badań i rankingów rynkowych. 
Każda placówka została zweryfikowana 

przez niezależną kapitułę konkursu na 
podstawie oceny poziomu kształcenia  
i opieki, a także mierzalnych wyników  
absolwentów. Doświadczenie i kompeten-
cje kadry dydaktycznej, prestiż placówki 
oraz dynamika jej rozwoju były dodat-
kowymi aspektami działalności, branymi 
pod uwagę w procesie certyfikacji.  
 Atrakcyjna infrastruktura i wy-
posażenie placówki, sprzyjające nauce 
i opiece oraz adekwatność oferty edu-
kacyjnej do potrzeb rynku pracy i ocze-

kiwań rodziców pozwoliły na uzyskanie 
kolejnego prestiżowego i zaszczytnego 
tytułu. Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Ma-
zowieckim w poprzednich latach 2012, 
2013, 2014 był brązowym, srebrnym i zło-
tym laureatem godła Placówka Roku. 
 Otrzymanie  tytułu zbiegło się  
w tym roku z obchodami Dnia Edukacji 
Narodowej. 

Tomasz Płochocki, fot. z arch. ZSZ nr2

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 Placówką Oświatową Roku 2015

18 października o godzinie 18.00  
w auli Szkoły Podstawowej nr 6 w Miń-
sku Mazowieckim odbył się Koncert Ju-
bileuszowy 24-lecia powstania Orkie-
stry Dętej Miasta Mińsk Mazowiecki. 

 Podczas koncertu wystąpiło 
dwóch wspaniałych solistów: Przemysław 
Wojciechowski - akordeonista, absolwent 
Uniwersytetu Muzycznego im. F. Chopina 
w Warszawie. Praktyki odbywał u samego 
Ryszarda Galliano, którego słynne Tango 

24. urodziny Miejskiej Orkiestry Dętej

Pour Cloude podczas koncertu mogliśmy 
usłyszeć. Drugim z solistów był znany już 
naszemu środowisku Emil Ławecki, który 
w II Bitwie tenorów na róże został zwy-
cięzcą. To jemu publiczność Wielkiej Gali 
w Studio S1 Polskiego Radia oraz telewi-
dzowie w pierwszym w historii sms-owym 
głosowaniu podczas koncertu muzyki kla-
sycznej przyznali tytuł Najlepszego Teno-
ra i Platynową Różę. 
 Sama orkiestra, jak zwykle za-
chwyciła swoim brzmieniem interpreta-

cją i doborem repertuaru. Koncert wy-
słuchała jak zwykle licznie zgromadzona 
publiczność. Należy dodać, iż całość 
poprowadził i przygotował dyrygent or-
kiestry dr Marcin Ślązak. Na koniec, jak 
co roku przygotowano niespodziankę dla 
najmłodszych. Tort ufundowany przez 
cukiernię „Janeczka”. Naszej wspaniałej 
jubilatce życzymy dalszych sukcesów.

Miejska Orkiestra Dęta 
fot. z arch. MOD 

Generealna Dyrekcja Dróg Krajowych  
i Autostrad ogłosiła przetarg na projekt  
i budowę autostrady A2 Warszawa – Kuku-
ryki na odcinku między węzłem Lubelska 
a początkiem obwodnicy Mińska Mazo-
wieckiego.

 W środę, 7 października, informa-
cja o ogłoszeniu przetargu została przeka-
zana na spotkaniu w Urzędzie Miasta Mińsk 
Mazowiecki, na którym poza burmistrzem 

Przetarg na A2 do Mińska Mazowieckiego już ogłoszony

Marcinem Jakubowskim obecni byli Bartło-
miej Ratyński p.o. zastępcy dyr. Oddziału 
ds. Inwestycji, poseł Czesław Mroczek oraz 
przedstawiciele Rady Miasta.

  Postępowanie zostało ogłoszone w 
trybie przetargu ograniczonego, dwustop-
niowego, czyli w pierwszym etapie wyko-
nawcy będą składali wnioski o dopuszczenie 
do udziału w postępowaniu. Termin składa-
nia wniosków upływa 12 listopada 2015 r.

 Do drugiego etapu zakwalifo-
wanych może być 20 wykonawców, którzy 
otrzymają zaproszenie do złożenia ofer-
ty. Kryterium oceny ofert będzie nie tylko 
cena, ale również termin realizacji, jak  
i okres gwarancji.

Inwestycję podzielono na dwa odcinki:
- pierwszy od węzła „Lubelska” (bez węzła) 
do węzła „Konik” (z węzłem) - ok. 5,6 km,
- drugi od węzła „Konik” (bez węzła) do 
początku obwodnicy Mińska Mazowieckiego  
- 9 km.

W ramach przedsięwzięcia zaplanowano bu-
dowę:
- 14,6 km autostrady,
- dwóch jezdni po dwa pasy ruchu z rezer-
wą 11 m pod budowę w przyszłości 3 pasa 
ruchu,
- węzła „Konik” z drogą krajowa nr 2/92 (na 
zadaniu  A),
- urządzeń ochrony środowiska i bezpie-
czeństwa ruchu drogowego.

Planowany termin rozpoczęcia realizacji 
inwestycji (prac projektowych oraz robót 
budowlanych) to grudzień 2016 r., a zakoń-
czenia – kwiecień 2020, z możliwością skró-
cenia do listopada 2019 roku.

oprac. na podst. GDDKiA
fot. z arch. UM MM
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Dzień nauczyciela serca rozwesela! 

Takie motto towarzyszyło nam już od same-
go rana w czasie październikowego święta.  
W Dniu Nauczyciela dzieci z Przedszkola 
Miejskiego nr 3 z najstarszych grup – go-
spodarzy, przygotowały niespodziankę dla 
wszystkich pracowników placówki. 
 Na powitanie zaśpiewały piosenkę 
„Pani nasza do serduszka nas zaprasza”, na-
stępnie recytowały wierszyki i składały życze-
nia. Niezwykłego charakteru śpiewom nadawał 
wspaniały akompaniament, który dzieci wyko-
nywały samodzielnie na instrumentach przy-
niesionych z domu. Były to m. in.: grzechotki, 
tamburyny, mandoliny, dzwonki.  Dzieci śpie-
wały swoim paniom „Jest pani drugą mamą 
wciąż przez nas uwielbianą…”, słowa, które 
wzruszają i w sercu nauczycieli przedszkola 
pozostają na zawsze. Ta wspaniała uroczy-
stość przygotowana była przez dzieci z grupy 
„Starszaki” oraz „Zuchy” pod kierunkiem na-
uczycielek – Danuty Kalinowskiej i Krystyny Ty-
czyńskiej. Życzenia pracownikom złożyła także  
w zastępstwie Dyrektora Beata Demianiuk,  
a w imieniu rodziców przewodnicząca  Anna 
Stelmaszek. 

PM nr 3, fot. z arch. PM nr 3

Minął pierwszy miesiąc nauki szkolnej, czas 
niezwykle ekscytujący i ciekawy, ale zarazem 
trudny dla każdego pierwszoklasisty. 

 Wrzesień to okres, w którym uczeń 
aklimatyzuje się w środowisku szkolnym - po-
znaje nowych kolegów, wychowawcę, fakty  
z życia szkoły. Ta podstawowa wiedza pozwala 
swobodnie funkcjonować w szkolnej  codzienno-
ści. Rozpoczęcie nauki  jest ważnym momentem 
w życiu zarówno dziecka, jak i jego rodziców. 
Każdy mały człowiek z niepokojem, obawą, ale 
i z zainteresowaniem przekracza próg szkoły. 
Ogromne przeżycie stanowi dla najmłodszych 
adeptów wiedzy pierwsza szkolna uroczystość  
- ślubowanie pierwszoklasistów, kiedy to ucznio-
wie włączani są w poczet społeczności szkolnej.
2 października 2015 r. społeczność Szkoły Pod-
stawowej nr 6 im. H. Sienkiewicza w Mińsku 
Mazowieckim oficjalnie powitała nowych człon-
ków braci uczniowskiej. Tego dnia miało miej-
sce  ślubowanie pierwszoklasistów. Uroczystość 
odbyła się według scenariusza opracowanego 
przez wychowawców klas pierwszych (Ia – p. 
Agnieszkę Książek i p. Mirosławę Mariańczyk, 
Ib – p. Agnieszkę Kraus, Ic – Elżbietę Brygoła, Id 
–p. Renatę Krasnodębskę, Ie – p. Renatę Dutkie-
wicz). W ceremonii wzięli udział Dyrekcja Szkoły  
i najmłodsi wychowankowie. Bohaterami uroczy-
stości byli oczywiście uczniowie klas pierwszych.  
W tym szczególnym wydarzeniu wspierali ich 
swoją obecnością rodzice, dziadkowie, a także 
nauczyciele i starsi koledzy. 
 Pani Anna Zalewska, dyrektor szko-
ły, w swym inauguracyjnym przemówieniu pod-
kreśliła powagę wydarzenia, jakim jest paso-
wanie na ucznia i wyraziła nadzieję, że każdy  
z pierwszoklasistów zapisze kartę historii poby-
tu w „Szóstce” w sposób godny, pracując nad 
doskonaleniem własnego charakteru, dążąc do 
zdobywania wiedzy i odkrywając na nowo taj-
niki nauki. Dodała, że obok wychowania i nauki 
priorytetami w naszej szkole są: poszanowanie 
drugiego człowieka oraz kultywowanie tradycji  

i historii. Życzyła uczniom cierpliwości i chęci 
do pracy, a także jak najlepszych ocen. Wyra-
ziła nadzieję, że szkoła będzie dla wychowan-
ków nie tylko źródłem wiedzy i zdobywania no-
wych umiejętności, ale także „drugim domem”,  
w którym znajdą życzliwość, zrozumienie i nowe 
przyjaźnie.
 Zanim pierwszoklasiści złożyli uro-
czyste przyrzeczenie, zaprezentowali to, cze-
go zdążyli się nauczyć przez krótki czas pobytu  
w szkole.  Zapału, radości i ogromnego wdzięku 
nie można było nikomu odmówić, dlatego wy-
stęp wszystkim bardzo się podobał. Wspaniale 
przygotowane dzieci pięknie recytowały wiersze 
i śpiewały piosenki. Wykazały się wiedzą o oj-
czyźnie, udowodniły, że znają obowiązki ucznia, 
a także zasady dotyczące własnego  bezpieczeń-
stwa. Kiedy pierwszaki pomyślnie przeszły ten 
trudny egzamin, nastąpił  kulminacyjny punkt 
uroczystości – ślubowanie. Obietnica, którą zło-
żyli uczniowie zobowiązywała do poważnego  
i mądrego traktowania nauki. Jak nakazuje 
szkolna tradycja następnie odbyło się pasowanie 

„Ślubuję uroczyście…” - debiut w szkolnej karierze

na ucznia, którego dokonała pięknym kolorowym 
ołówkiem pani dyrektor, Anna Zalewska. 
 W tym wyjątkowo ważnym dniu 
nowi członkowie społeczności szkolnej otrzy-
mali pamiątkowe dyplomy i opaski odblaskowe 
w kształcie serca. Rodzice, których wsparcie  
w codziennych zmaganiach szkolnych ma ogromne 
znaczenie,  podziękowali pani dyrektor za wzru-
szającą uroczystość, wręczając piękne bukiety 
kwiatów. Wyrazili nadzieję, że wzorowe wypeł-
nianie roli ucznia przyniesie ich dzieciom wiele 
radości. Uroczystość była pełna emocji i wzru-
szeń, zachwyciła wszystkich zebranych. Młodzi 
adepci nauki mają za sobą udany debiut w szkol-
nej karierze. Przystąpili do niego z wielkim prze-
jęciem i powagą. Ten uroczysty i wyjątkowy dzień  
z pewnością na zawsze zostanie zamknięty w pa-
mięci pierwszoklasistów i  ich rodziców. Uczest-
nicy ślubowania będą mogli z dumą powiedzieć 
po latach, że uczniami stali się w Szkole Podsta-
wowej nr 6 im. H. Sienkiewicza w Mińsku Mazo-
wieckim.
     Bożena Swatko, fot. z arch. SP nr 6

Dnia 20 października w Zespole Szkół Miej-
skich nr 2 odbyło się wielkie święto - Pasowa-
nie na ucznia. W tym roku, w naszej szkole, 
przystąpiło do niego sześć klas pierwszych. 

 Na początku ceremonii wszystkie 
klasy pierwsze wraz z rodzicami odśpiewały 
hymn Polski. Następnie odbył się krótki występ 
artystyczny- dzieci ze wszystkich klas pół żar-
tem, pół serio opowiedziały o tym, jak czują się  
w szkole:) Gdy nadszedł najważniejszy mo-
ment, Pan Dyrektor Mirosław Samociuk pasował 
obecne dzieci, które z uśmiechem na ustach 
wstąpiły do braci uczniowskiej naszej szkoły. 
Nie zabrakło wzruszeń, a flesze aparatów roz-
błysły w auli. 
 Dyplomy i drobne upominki od Bur-
mistrza Miasta p. Marcina Jakubowskiego spra-
wiły dzieciom ogromną radość. Wielką niespo-
dzianką był również poczęstunek przygotowany 
przez rodziców w poszczególnych klasach. Pan 
Dyrektor życzył pierwszakom, aby do końca 
swojej edukacji były tak radosne jak w tym 
dniu i aby zachowaniem i sukcesami przynosi-
ły szkole chlubę. My, nauczyciele Zespołu Szkół 
życzymy wszystkim Pierwszakom z Mińska Ma-
zowieckiego samych sukcesów i kolorowych 

Wszystko co dobre, szybko się kończy.  
Jakie jeszcze wrażenia zostały po pobycie 
wolontariuszy z projektu KIDSpeak w Szkole 
Podstawowej nr 5?

Co mówili uczniowie?
„Ale była fajna lekcja!” „Jak można zdobyć 
autograf od Kimberley, Poorii, czy Mahera?” 
„Kiedy znowu przyjadą?” A w czasie prezen-
tacji zaśmiewali się do rozpuku (filmik o pan-
dach), uczyli się jeść pałeczkami (chopsticks), 
wykonywać taniec irański i pisać po persku, 
czy kantońsku. Najlepiej jednak oceniali bez-
pośredni kontakt z naszymi gośćmi i możliwość 
spotkania ich na korytarzu szkolnym. Serdecz-
ne ‘hello’ było słychać na każdej przerwie.

Co mówili Kimberly, Pooria i Maher (Ali)?
„Było nam u Was tak dobrze, że chętnie by-
śmy tu wrócili.” „Polacy są świetnie wykształ-
ceni i mówią dobrze po angielsku.” „Czujemy 
dużą więź z naszymi rodzinami goszczącymi  
i jesteśmy wdzięczni za tak ciepłe przyjęcie.” 
Kimberley wspominała wycieczki rowerowe  

dni w murach mińskich szkół. Bardzo gorąco 
dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się  
w ten ważny dla nich dzień. Droga zdobywania 
wiedzy jest pasjonująca, ale bywa trudna do 
przebycia, trzymamy kciuki, aby wszyscy do-

rośli pomagali dzieciom iść nią w dobrym kie-
runku, czasem z porażką, częściej z sukcesem! 
Gratulacje Pierwszaki!

Aleksandra Kołak, fot. Maciej Roguski

z Anią Wiśniewską z 5d, u której mieszkała i z 
którą podziwiała nasze łąki i lasy. Pooria, któ-
rego gościł Dorian Laskowski z 6d, zachwycał 
się polską gościnnością, a sam na pożegnanie 
przygotował swoim gospodarzom irańską po-
trawę. Maher, zwany również Alim mieszkał u 

Olka Rosłońca z 5b i dzięki swoim gospodarzom 
zwiedził nasze miasto i okolice. Na koniec de-
klarował, że kocha Polskę.
Co zyskaliśmy?
Wiemy dużo więcej o Hongkongu, Iranie i Egip-
cie. Poznaliśmy różne akcenty i poćwiczyliśmy 
komunikowanie się w języku angielskim.
Jesteśmy bardziej otwarci na różnorodność 
kulturową i językową.

NAJWAŻNIEJSZE! – mamy troje nowych przy-
jaciół w różnych częściach świata, którzy będą 
mówić wspaniałe rzeczy o naszej „Piątce”, 
oraz mieście i kraju.

Projekt został przeprowadzony dzięki inicja-
tywie dyrektora szkoły pani Ewy Szczerby, 

wsparciu Rady Rodziców i gościnności trzech 
niezwykłych rodzin, za co bardzo wszyscy dzię-
kujemy, a w szczególności nauczyciele języka 
angielskiego uczestniczący w tej akcji: Dorota 
Sadowska, Danuta Woźnica, Piotr Łopacki i Be-
ata Polit (koordynator projektu).

Beata Polit, fot. z arch. SP nr 5

Obchody Dnia Edukacji Narodowej w Przedszkolu Miejskim nr 3 Pasowanie na ucznia w ZSM nr 2

BYE BYE KIDSpeak! Podsumowanie projektu

OŚWIATA OŚWIATA
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Podróż do świata 
wspomnień  
5 października, w dniu spotkania z Mał-
gorzatą Gutowską – Adamczyk, wspólnie 
wyruszyliśmy w sentymentalną podróż 
do Mińska Mazowieckiego sprzed lat, 
widzianego oczami małej dziewczynki. 
Przenieśliśmy się do dawnego miejskiego 
krajobrazu i ludzi, których wspomnienie  
u wielu z nas wywołuje uśmiech na 
twarzy. Biblioteczna sala konferencyj-
na wypełniła się po brzegi publiczno-
ścią. Słuchacze ze wzruszeniem chłonęli 
opowieści o czasach PRL-u, o smakach  
i przedmiotach z tamtych lat. Spotkanie 
promowało najnowszą książkę autorki pt. 
„Kalendarze”, której bohaterka ma zale-
dwie 6 lat i to właśnie z jej perspekty-

wy czytelnik ma okazję poznawać Mińsk 
Mazowiecki z dawnych lat. Równoległym 
wątkiem jest opis przeżyć kobiety odczu-
wającej pustkę, po wyprowadzce synów 
z domu. Podczas spotkania autorka od-
czytała publiczności wybrane fragmenty 
książki, opisujące między innymi skle-
py na ul. Warszawskiej, przypominając 
tym samym słuchaczom wygląd i klimat 
tych, znanych niemal wszystkim na sali, 
miejsc. Publiczność po zakończeniu czę-
ści oficjalnej spotkania, jeszcze długo 
pozostawała we wnętrzu biblioteki, cze-
kając w długiej kolejce na autograf, pro-
wadząc szczere rozmowy i wspominając 
ze wzruszeniem miniony czas. 

Spotkanie z Marzeną 
Filipczak
15 października w bibliotece odbyło się 
spotkanie z podróżniczką niebanalną, 
której nie straszne wyprawy w pojedynkę 
do miejsc odległych i nieznanych. Marze-
na Filipczak – październikowy gość „Bi-
blioteki Podróży”, wciągnęła wszystkich 
do świata, w którym samotna kobieta 
jest zjawiskiem niecodziennym. Autor-
ka książki „Między światami” udowod-
niła podczas swojej prezentacji, że nie 
ma dla niej przeszkód nie do pokonania. 
Przedstawiona podczas spotkania relacja 
z dwóch wypraw, które Marzena Filipczak 
odbyła podczas jednego roku – po kra-
jach Azji Środkowej i Mniejszej zadziwi-
ła wszystkich obecnych. Pierwsza podróż 
poprowadziła ją samotnie przez Armenię 
i Górski Karabach, Gruzję, Osetię Pół-
nocną, Kałmucję, Uzbekistan i Kirgistan.  

W czasie drugiej, również odbytej  
w pojedynkę odwiedziła Kurdystan, Irak, 
Iran, Turkmenistan i kawałek Kazachsta-
nu. Piękne zdjęcia, wzruszające historie  
o okazanej jej przez napotkanych ludzi 
serdeczności i dobroci,  zabawne anegdo-
ty o tubylczej codzienności – to wszyst-
ko sprawiło, że wieczór był wspaniały. 
Autorka przywiozła ze sobą oryginalny 
turkmeński strój, ręcznie wykonane buci-
ki – ocieplacze, kubraczek, uzdrawiającą 
chustę oraz biżuterię. Wszystkie przywie-
zione „skarby” otrzymała w prezencie od 
ludzie spotkanych podczas podróży. 

Premiera 
w bibliotece!
Wspaniała aktorka i scenarzystka, autorka 
wielu opowiadań, słuchowisk radiowych, 
telewizyjnych scenariuszy muzycznych 
oraz współautorka scenariusza serialu 
telewizyjnego pt. „Siedlisko” -  21 paź-
dziernika bibliotekę odwiedziła Wanda 
Majer – Pietraszak. Spotkanie odbyło się 
w dzień premiery jej najnowszej książki 
pt. „Dom i dalekie ścieżki”. Wszyscy, któ-
rzy czytali poprzednią powieść - „Kwit-
nący krzew tamaryszku”, z pewnością 
już zostali oczarowani niepowtarzalnym, 
ciepłym klimatem, jaki charakteryzuje 
jej twórczość. Wieczorne spotkanie było 
wspólną rozmową o miłości, przyjaźni,  
o budowaniu bliskich relacji z ludźmi i po-
szukiwaniu szczęścia. 

Ekscentryczny 
wieczór 
z Włodzimierzem 
Kowalewskim 
Połączenie jazzowego klimatu końca lat 
pięćdziesiątych z urokiem dawnego Cie-
chocinka zaowocowało powstaniem zna-
komitej powieści pt. „Excentrycy” autor-
stwa Włodzimierza Kowalewskiego. Autor 
26 października był gościem biblioteki  
i w bardzo ciekawy sposób opowiadał  
o swoich literackich inspiracjach i gene-
zie powstania książki, w której muzyka 
odgrywa kluczową rolę. Bohaterowie na 
przekór szarej rzeczywistości, niczym 
rajskie ptaki, zakładają swingowy big 
band i uciekają w muzyczny świat. Głów-
nym bohaterem jest Fabian – tancerz 
i muzyk grający na puzonie. Po wojnie, 
przybywa do Ciechocinka, aby tam… spę-
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dzać czas na spacerach po uzdrowisku  
i tańczeniu swinga. Włodzimierz Kowa-
lewski zdradził, że prototypem tej posta-
ci był dziadek krytyka literackiego - Piotra 
Piaszczyńskiego, który zmarł na parkiecie 
podczas zabawy tanecznej w Krynicy 
Górskiej. Autor dodał również, że tytuł 
książki i jego pisownia (przez ”x”) nawią-
zuje do wiersza Marii Pawlikowskiej – Ja-
snorzewskiej, opisującego postać ginącą  
w tańcu. Książkę Włodzimierza Kowalew-
skiego zekranizował Janusz Majewski.  
W rolach głównych wystąpili: Maciej 
Stuhr, Sonia Bohosiewicz i Natalia Ry-
bicka. W tym roku film zdobył nagrodę 
Srebrne Lwy na 40. Festiwalu Filmowym 
w Gdyni.

MBP, fot. z arch. MBP

Zapowiedzi:
 21 listopada, o godz. 11:00 
zapraszamy dzieci na przedstawienie 
„Jaś, Staś i Małgosia, czyli o trudnych 
relacjach w rodzeństwie” w wykonaniu 
Szkółki Teatralnej z przedszkola FUN-
NY KIDS.
 26 listopada, godz. 18:30 od-
będzie się spotkanie z Manuelą Gret-
kowską i promocja książki „Miłość kla-
sy średniej”. 
 Ponadto w listopadowych pla-
nach biblioteki kryje się jeszcze wiele 
innych, ciekawych wydarzeń, których 
szczegóły poznacie już wkrótce na pla-
katach i na naszej stronie interneto-
wej: www.mbpmm.pl

Pokłosie warsztatów
Na warsztatach artystycznych prowadzo-
nych przez Miejski Dom Kultury można wie-
le się nauczyć, ale również wiele stworzyć. 
Dowodem na to są prace uczestników, za-
prezentowane podczas wystawy 30 wrze-
śnia. Pokazany został na niej dorobek ar-
tystyczny zajęć: rysunek i malarstwo oraz 
rękodzieło artystyczne. Podziwiać można 
było prace grupy młodzieżowej oraz do-
rosłych. Cechowała je duża różnorodność 
technik i wykorzystanych materiałów, pra-
ce dotyczyły zakresu malarstwa, rysunku, 
technik graficznych, rzeźby, a także tech-
nik rękodzielniczych: haftowane obrusy, 
serwety, dzianina oraz biżuteria artystycz-
na. Prace powstawały pod okiem instruk-
torki plastyki – Elżbiety Dunajewskiej oraz 
rękodzieła artystycznego – Elżbiety Sie-
radzkiej. Zajęcia prowadzone są również  
w trwającym roku artystycznym. 

Kino premiera
Dzięki modernizacji sali kameralnej  
w pałacu, MDK zyskał nowoczesną prze-
strzeń do nowych działań artystycznych. 
Wymiana foteli, zakup sprzętu projekcyj-
nego oraz zaciemnienie sali, zamieniły ją  
z kameralnej, w widowiskową. To pozwoli-
ło pokusić się na zorganizowanie weeken-
du filmowego. Podczas piątku z Woodym 
Allenem widzowie obejrzeli filmy „Vic-
ky Cristina Barcelona” oraz „O północy  
w Paryżu”, komediowa sobota to „Dumni 
i wściekli” oraz „Za jakie grzechy, dobry 
Boże”. Niedzielne popołudnie to propozy-
cja dla najmłodszych – „Gnomeo i Julia” 
oraz wieczór dla ambitnych kinomanów – 
„Zjazd absolwentów”.  

Natomiast 14 listopada wspólnie z Profe-
sjonalnym Kinem Objazdowym „Outdoor 
Cinema” zapraszamy na kinowe nowości – 
filmy „Hotel Transylwania 2”, „Chemia”, 
„Piotruś. Wyprawa do Nibylandii”, „Steve 
Jobs” oraz „Karbala”.   

Śladami mistrzów
Zorganizowana przez MDK wystawa „Szko-
ła paryska”, na którą składały się dzieła 
artystów z Europy Środkowej i Wschod-
niej zamieszkujących i tworzących  
w Paryżu na początku wieku XX, stała się 
inspiracją do przeprowadzenia warszta-
tów plastycznych dla uczniów gimnazjów 
i szkół ponadgimnazjalnych. Obecne na 
wystawie dzieła pozwoliły uczestnikom 
zajęć zapoznać się z przedstawicielami 
ówczesnej światowej awangardy oraz  
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z kierunkami rozwoju grupy, jej fascyna-
cjami i inspiracjami. Młodzież zmierzyła 
się z takimi pojęciami jak m.in.: fowizm, 
ekspresjonizm, postmodernizm, kubizm, 
surrealizm. Uzbrojeni w wiedzę teore-
tyczną młodzi artyści mogli tworzyć wła-
sne prace.
 6 i 9 października uczestni-
cy warsztatów otrzymali bawełniane 
torby, na których namalowali własne 
dzieła na podstawie prac znajdujących 
się na wystawie. Natomiast podczas 
warsztatów rysunku kredką „Inspira-
cje sztuką” 8 października po zwie-
dzeniu wystawy, uczestnicy wykonali 
prace plastyczne. Warsztaty prowadzili 
instruktorzy MDK Elżbieta Dunajewska  
i Wojciech Cichoń. 

Na pałacowym wybiegu

Niezwykłe wydarzenie miało miejsce  
9 października. MDK zaprosił pełnoletnie 
panie na casting, który miał wyłonić mo-
delki do udziału w pokazie mody podczas 
„Wieczorku stylu”. Jury pod przewodnic-
twem Jerzego Antkowiaka oceniało nie 
tylko urodę i sposób poruszania się, ale 
również szukało „tego czegoś”, co prze-
sądza o sukcesie w tym zawodzie.    
 Ostatecznie wyłoniono 12 dziew-
czyn, które 12 listopada wezmą udział  
w pokazie mody, makijażu i biżuterii.

Jazzowa dobranoc
„Maciej Fortuna Trio” to działająca od 
lat formacja jednego z najbardziej cha-
rakterystycznych polskich artystów jazzo-
wych młodego pokolenia. W ramach cyklu 
„Dobranoc Jazzowa” 10 października na 

scenie MDK wystąpił w towarzystwie kon-
trabasisty Jakuba Mielcarka oraz amery-
kańskiego perkusisty – Franka Parkera. 
Na program złożyły się utwory zapomnia-
nych lub wciąż niewystarczająco doce-
nianych kompozytorów jazzowych, od lat 
pięćdziesiątych począwszy, a skończyw-
szy na utworach najnowszych. Oprócz 
wyróżnionego repertuaru, publiczność 
usłyszała autorskie kompozycje Macieja 
Fortuny.

Adoptowana żona
Komedia pomyłek pt. „Żona do adopcji” 
okazała się doskonałym sposobem na spę-
dzenie ponurego jesiennego wieczoru 15 
października w doskonałym nastroju.
 Przyczyniła się do tego również 
brawurowa gra aktorów teatru „Old Ti-
mers Garage”. Patrycja Szczepanowska 
świetnie wcielała się w role: rozkapryszo-

nej żony, frywolnej harcerki czy surowej 
urzędniczki z ośrodka adopcyjnego, Jakub 
Wons doskonale zagrał męża-pantoflarza, 
a Marek Pituch – akwizytora i wróżbitę na 
telefon. Erotyczne aluzje, przebieranki 
i wynikające z tego pomyłki zapewniły 
bezustanny uśmiech na twarzach publicz-
ności przemieszany z nieposkromionymi 
salwami śmiechu. Podsumowując – 90 
minut świetnej zabawy stało się udziałem 
mińskiej publiczności, która wypełniła 
widownię do ostatniego miejsca.

Tajemniczy Kredens
Oryginalny spektakl pełen emocji i żywej 
muzyki w wykonaniu „Sceny Elffów” 18 
października przyciągnął do MDK tłumy. 
Dzieci, rodzice i artyści wspólnie bawili 
się, tańczyli oraz śpiewali. Pomysłowa 
scenografia i lalki zauroczyły publiczność. 
Zasadniczym pytaniem, które padło pod-
czas spektaklu brzmiało „Co lubicie robić 
najbardziej?”. Odpowiedź na nie pomaga-
ła odnaleźć wędrowniczka Kłębuszka ze 
swoimi kolorowymi lalkami. Swoje pasje 
przedstawili Myszka, która lubi szyć, Ża-
bollo, który uwielbia gotować, Zajączek, 
którego pasją jest taniec. Z Lisicą wspól-
nie malowano kolorowy sen, a Wilk pró-
bował uczyć dyscypliny. 

Wieczorna poezja
Wiersze wybitnej polskiej poetki Julii 
Hartwig, laureatki Nagrody im. Wisławy 
Szymborskiej 22 października zaprezen-
towała Zofia Kucówna. 
 Aktorka wprowadziła słuchaczy 
w niepowtarzalny i złożony świat poezji 
Julii Hartwig, łączący w sobie oniryzm  
i umiłowanie konkretu, mistykę i realizm, 

melancholię oraz radość życia. Od wcze-
snych wierszy, utrzymanych w poetyce 
snu czy gier wyobraźni, doszła z czasem 
do liryki osoby doświadczonej przez życie, 
której wrodzona i nabyta wiedza promie-
niuje – w prostych, pozbawionych patosu 
słowach – mądrym spokojem i duchowym 
wyciszeniem. I promienieje – ciepłem, 
dobrem, światłem misternie rozproszo-
nym, żeby złagodzić ostrość konturów  
w nieustannym poetyckim dyskursie po-
nad podziałami epok, stylów czy dążeń.
Aktorce akompaniowała na skrzypcach 
Anna Rudawska. 

Międzynarodowe doboro-
we towarzystwo 
Współpraca MDK z Fundacją Rozwoju Mię-
dzykulturowego EBU zacieśnia się i owo-
cuje kolejnymi projektami. Po wakacyj-
nej przerwie ruszyły rodzinne warsztaty 
artystyczne „Francja i sąsiedzi”. Zajęcia 
prowadzone przez międzynarodowe gro-
no wolontariuszy przybliżyły ciekawostki 
kultury i obyczajów znad Sekwany, były 
kreatywne gry i zabawy dla młodszych  
i starszych. Kolejne warsztaty planowane 
są na 14 listopada. 
 Następnym wspólnym przedsię-
wzięciem są warsztaty tańca latino. Go-
rące i niezwykle żywiołowe rytmy tańców 
latynoamerykańskich idealnie pasują na 
pierwsze jesienne chłody. Porywcze hisz-
pańskie pasodoble, namiętna kubańska 
rumba, ognista i pełna temperamentu 
brazylijska samba, pikantna karaibska 
salsa, wesoła cha-cha, radosny amerykań-
ski jive – wszystkiego można spróbować  
w poniedziałki w MDK o godz. 19.30. 

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

„Gada Dziad 
do obrazu” 
 
W niedzielę, 11 października, o godz. 
16.00 w siedzibie Muzeum Ziemi Miń-
skiej przy ul. Okrzei 16, odbył się wer-
nisaż prac Krzysztofa Jagodzińskiego 
zatytułowany „Gada Dziad do obrazu”.
Wystawę można oglądać do 15 listopada 
2015 r. 

 Do malowania, a raczej ryso-
wania na kartonach artysta wykorzystuje 
kredki i farby. Opisuje otaczający świat, 
ludzi, obrazuje własne stany uczucio-
we, nastroje. To są gry wyobraźni, harce 
własnego ja i mocowanie się z niemocą. 
Geometryczny przyrząd do wykreślania li-
nii – Krzywik – władca obrazów – sprawia, 
że gada dziad do obrazu. Krzysztof Jago-
dziński pochodzi z Warszawy, ale kilkana-
ście lat temu zamieszkał w Chmielewie w 
gminie Mińsk Mazowiecki. Tutaj utworzył 
Galerię BEEMKA i znaną wśród mińszczan 
– przystań rowerzystów.
 Współorganizatorem wystawy 
jest Polskie Towarzystwo Turystyczno-
Krajoznawcze Oddział w Mińsku Mazo-
wieckim. Patronat honorowy nad wysta-
wą objął Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 
Antoni Janusz Piechoski. Podczas werni-
sażu wystąpił z recitalem Tadeusz Ross, 
znany od lat aktor, artysta, satyryk.

oprac. Monika Roguska
fot. z arch. MZM

Współpraca z Fundacją Polskiego Państwa 
Podziemnego
Muzeum Ziemi Mińskiej nawią-
zało współpracę z Fundacją Pol-
skiego Państwa Podziemnego.  
 Pierwszym projektem wystawienniczym jest wystawa poświęcona Powstaniu 
Warszawskiemu i zdobyciu budynku PAST-y (Polska Akcyjna Spółka Telefoniczna) przez 
Batalion „Kiliński”, którego dowódcą był rotmistrz Henryk Leliwa-Roycewicz. Warto 
zauważyć, że rotmistrz Roycewicz zdobył srebrny medal w drużynie WKKW (Wszech-
stronny Konkurs Konia Wierzchowego) na Igrzyskach Olimpijskich w Berlinie w 1936 
roku. We wrześniu 1939 roku rtm. Roycewicz walczył w okolicach Mińska Mazowieckie-
go pod dowództwem gen. Władysława Andresa. Wystawa o wyraźnie zaznaczonych ele-
mentach edukacyjnych będzie prezentowana w placówkach oświatowych począwszy 
od Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim.

oprac. Monika Roguska
fot. z arch. FPPP i MZM
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11 października sala konferencyjna 
Miejskiej Biblioteki Publicznej zamieni-
ła się w salę koncertową z wielce liczną 
widownią, przybyłą na koncert dwóch 
zespołów działających w Mińskim To-
warzystwie Muzycznym: Chóru Kame-
ralnego MTM oraz oktetu wokalnego  
„Manufaktura Dźwięku”. 

 Przygotowały one na ten wieczór 
lekką i przyjemną muzykę rozrywkową  
z różnych epok i części świata. Zaprezen-
towały m.in. utwory filmowe, hity muzyki 
pop, a także wybitne kompozycje madry-
gałowe. Wszystko w opracowaniach na 
głosy, bez towarzyszenia instrumentów.
 „Pastime with good company” 
– utworem skomponowanym przez króla 
Anglii Henryka VIII Tudora, traktującym  
o dobrej zabawie z kompanami, przy-
witała męska część oktetu wokalnego 
„Manufaktura Dźwięku”. Z kolei Chór 
Kameralny zaprezentował znaną i popu-
larną piosenkę barda z Krakowa – Grzego-
rza Turnaua, „Cichosza” w opracowaniu 
Grzegorza Miśkiewicza oraz dwa prze-
boje nieodżałowanych Starszych Panów 
– Jeremiego Przybory i Jerzego Wasow-
skiego „Piosenka jest dobra na wszystko” 
oraz „No i jak tu nie jechać...” 

 Następnie oktet przedstawił po-
pularnych paryskich kompozytorów z XVI w.  
i jeden z najpopularniejszych francuskich 
madrygałów, „Tourdion”, który opowiada 
co się dzieje, kiedy już poznamy dobre 
towarzystwo i pobędziemy z nim dłużej…  
A co dzieje się po biesiadzie? Ano powsta-
ją plotki… Zespół zaśpiewał dwa „chan-
son” – jedno autorstwa Pierre’a Certon 
„La la la je ne lo”, drugie Pierre’a Passe-
reau „Il est bel et bon…”
 Myśląc o dzisiejszej muzyce 
współczesnej, wiele osób kręci głową, 
mówiąc: to nie to, kiedyś to był piosen-
ki… a jakie piękne wiersze wyśpiewy-
wano! Oktet wykonał bardzo melodyjny 
wiersz, napisany w języku „włoskim ma-
karoniarskim” – sztucznym połączeniu 
języka łacińskiego i włoskiego, o treści 
bezsensownej, jak i język w którym zo-
stał napisany. „Contrapunto bestiale alla 
mente”, autorstwa Adriano Banchieri’e-
go pokazał, że również na początku XVII 
wieku nie zawsze przywiązywano wagę 
do słów.  W swojej podróży po muzy-
ce rozrywkowej „Manufaktura Dźwięku 
„wylądowała następnie w Hiszpanii i za-
śpiewała o XVI wiecznej niespełnionej 
miłości  „Ay! Linda Amiga”. A potem już 
całkowicie współcześnie i w gorących an-
daluzyjskich rytmach „Con el vito”. 

 Chór Kameralny, przejmując 
scenę, zaśpiewał w podobnych rytmach 
utwór Luiza Antonioi i Jota Juniora „Lata 
d’agua”. Potem zaprezentował prawdzi-
wy hit ostatnich miesięcy, który osiągnął 
niesamowite statystyki oglądalności na 
portalach internetowych oraz doczekał 
się niezliczonej ilości przeróbek „Hap-
py” Pharrrella Williamsa w opracowaniu 
Carstena Gerlitza. Spokojna kompozy-
cja, oparta o tradycyjną pieśń rdzennych 
amerykanów „Evening Rise” w opracowa-
niu Meinharda Ansohna zakończyła wy-
stępy Chóru.
 Zakończenie koncertu należało 
do oktetu wokalnego Manufaktura Dźwię-
ku – zaśpiewał on współczesne utwory: 
swingową kołysankę „Goodnight sweet 
heart” Calvina Cartera i James Hudsona, 
potem wielki przebój lat 80 XX w. „Only 
you” Vinca Clarke’a oraz wiersz Kazimierza 
Przerwy-Tetmajera „A kiedy będziesz moją 
żoną” do muzyki Macieja Małeckiego. 
 Wielce zasłużone brawa zebrały 
obydwa zespoły. „Manufaktura Dźwię-
ku” to zespół utworzony i dyrygowany 
od trzech lat przez Emila Ławeckiego. 
Chórem Kameralnym od 15 lat dyryguje 
Tomasz Zalewski. 

MTM
fot. Leszek Siporski, minskmaz.com

Jesiennie nastrojowy, niedzielny wie-
czór w Kościele pw. NNMP towarzyszył 
licznemu gronu wiernych, oczekują-
cych na dźwięki instrumentu – zabyt-
kowych organów z 1912 r., produkcji 
Firmy Bednarski z Warszawy, które 
zostały poddane dogłębnej, wielomie-
sięcznej renowacji. 

Dawną świetność i pełne brzmienie przy-
wrócił instrumentowi organmistrz Jacek 
Kamiński. Podczas koncertu pełnię moż-
liwości koncertowej odrestaurowanych 
organów zaprezentowali: Joanna Radzi-
szewska z Krakowa – sopran, oraz Mate-
usz Rzewuski (Warszawa) – organy.

Mateusz Rzewuski urodzony w 1991 roku 
w Łukowie, ukończył z wyróżnieniem 
i najwyższą oceną studia magisterskie 
na Uniwersytecie Muzycznym Fryderyka 
Chopina w Warszawie, w klasie orga-
nów prof. Andrzeja Chorosińskiego oraz 
studia magisterskie – Master of Music  
w Musikhochschule w Lubece w klasie 
organów prof. Franza Danksagmüllera. 
Prowadzi ożywioną działalność arty-
styczną. Koncertował w ramach między-
narodowych festiwali w Polsce, Niem-
czech, na Litwie, w Czechach, w Rosji  
i na Słowacji. W 2011 roku został fina-
listą Międzynarodowego Konkursu Orga-
nowego im. ks. Stanisława Ormińskiego  
w Rumii. Rok później uczestniczył w na-
graniach dla Telewizji Polskiej. W 2013 
roku został finalistą Ogólnopolskiego Kon-
kursu Improwizacji Organowej w Legnicy.  
W tym także roku otrzymał I nagrodę 
oraz nagrodę specjalną na Międzynaro-
dowym Konkursie Organowym „Organiści 
Nowej Europy” w Bardzie. Uczestniczył 
także w programie stypendialnym „Era-
smus” w Musikhochschule w Lubece. Jest 

Koncert organowy

dwukrotnym stypendystą prezydenta 
miasta stołecznego Warszawy oraz sty-
pendystą Rektora UMFC w Warszawie. 
Otrzymał także stypendium Ministra 
Nauki oraz Stypendium Ministra Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego „Młoda Pol-
ska” na magisterskie studia w Niem-
czech, przyznawane za wybitne osią-
gnięcia artystyczne.

Od października 2015 roku studiuje  
w ramach studiów Konzertexamen  
w klasie solistycznej prof. Bernharda Ha-
asa w Hochschule für Musik und Theater  
w Monachium. 

Joanna Radziszewska urodzona w Krako-
wie. Ukończyła z wyróżnieniem studia na 
Akademii Muzycznej w Krakowie w klasie 
śpiewu solowego dr hab. Moniki Swa-
rowskiej-Walawskiej. Jest absolwentką 

Państwowej Ogólnokształcącej Szkoły 
Muzycznej II st. im. Fryderyka Chopina 
w Krakowie w klasie organów mgr Alek-
sandry Gawlik.

Obecnie koncertuje w Polsce i poza jej 
granicami z wieloma zespołami muzyki 
dawnej takimi jak: Capella Cracovien-
sis, Cappella Viridimontana, Harmonia 
Sacra, {oh!} Orkiestra Historyczna, z ze-
społem OCTAVA Ensemble, z Zespołem In-
strumentów Historycznych „Risonanza”, 
z zespołem muzyki dawnej „ Parnassos”, 
wykonując dzieła głównie z okresu rene-
sansu i baroku, ale także z epok później-
szych. 

Młodzi artyści roztoczyli pełnię swo-
ich możliwości, występując z cieka-
wym programem, gdzie obok znanych  
i lubianych utworów – kompozycji Jana 
Sebastiana Bacha: preludium e-moll, 
BWV 548/1, chorału „Wenn wir in höch-
sten Nöten sein” BWV 641 i arii „Quia 
Respexit“ z dzieła „Magnificat“, Antonio  
Vivaldiego arii na sopran „Domine Deus” 
z dzieła „Gloria in excelsis Deo”, Wol-
fganga Amadeusza Mozarta wirtuozow-
skiej arii „Alleluja” z Motetu „Exulta-
te, Jubilate”, popularnej arii Charlesa 
Gounoda „Ave Maria” czy arii „Rejoice” 
z Oratorium „Mesjasz” – zabrzmiała wła-
sna improwizacja na tematy maryjne 
Mateusza Rzewuskiego. Toccata ze Su-
ity Gotyckiej c-moll op. 25 Leona Boel-
lmanna - wirtuozowski, popisowy utwór, 
pokazujący dobre przygotowanie tech-
niczne wykonawcy, zakończył koncert. 
Zasłużone, niemilknące brawa i kwiaty 
dopełniły wieczoru.

MTM
fot. Leszek Siporski, minskmaz.com

KULTURA KULTURA

Niedziela z zespołami 
Mińskiego Towarzystwa Muzycznego
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W sobotę 24 października po raz trzeci 
na starcie Tour de Warsaw pojawiła się 
ekipa reprezentująca nasze miasto.  
 Ostatni, liczący ponad dwieście 
kilometrów szosowy wyścig dookoła War-
szawy, w którym udział wzięli zawodnicy 
Mińskiej Grupy Rowerowej, przyciągnął 25 
drużyn. 
 W bardzo mocno obsadzonych 
zawodach ośmioosobowa drużyna w skła-
dzie: Patryk Wawryszuk, Paweł Roman 
(kapitan), Jakub Kruszewski, Michał Pie-
chowicz, Krzysztof Kurdej, Sylwiusz To-
bolski, Jarosław Jeliński (KK Cyklon) oraz 
Artur Bogusz mierzyła się z czołowymi 
warszawskimi drużynami.
 Od samego początku zawodni-
cy MGR postawili sobie bardzo wysoko 
poprzeczkę. Po dwóch dotychczasowych 
edycjach, nastawionych raczej na rozkrę-
cenie zespołu oraz zapoznanie się z for-
matem zawodów drużynowych, przyszła pora na ściganie w pełnej krasie, walcząc o każdą cenną sekundę.
 Bardzo mocne tempo przejazdu, częsty czołowy wiatr oraz praktyczny brak przerw spowodowały, że do mety dojechało 
pięciu z ośmiu zawodników. Nieodzowna okazała się obecność wozu technicznego, który cały czas towarzyszył zawodnikom. Tutaj 
bezbłędnie pracujący duet stworzyli Michał Bartnicki i Krzysztof Arcimowicz. Ostatecznie drużyna zajęła 7. miejsce na 25 drużyn po-
kazując, że już po pierwszym roku startów, nie straszne im mocne ekipy ze stolicy. Trzy edycje szosowego ścigania pozwoliły zebrać 
niezbędne doświadczenie, które zaprocentuje w przyszłym, pełnym ambitnych celów roku. 

Opracowanie i fot. MGR

SPORT

Mińska Grupa Rowerowa na Tour de Warsaw 200

Tysiące wspólnych kilometrów, dziesiątki nowo poznanych osób i wspólnych wycieczek. Kilka nowych tradycji i inicjatyw, 
które wpisały się w kalendarz naszego miasta. Z takim wynikiem Mińska Grupa Rowerowa zakończyła rowerowy sezon, który 
otworzyliśmy wspólnym ogniskiem z okazji pierwszego roku działalności grupy, w kwietniu 2015 roku. 
 Krótko po tym wydarzeniu w pełni nastała wiosna, która zaowocowała licznymi rowerowymi imprezami. Nasza grupa 
widoczna była na każdym polu. Z jednej strony czynnie biorąc udział w lokalnych imprezach, takich jak „Rajd Rowerowy ulicami 
miasta” czy „Odjazdowy Bibliotekarz”, z drugiej zaś organizując własne inicjatywy oraz startując w zawodach w całej Polsce.
 Co wtorek spotykaliśmy się na „Nocniku”, czyli rowerowej rundzie po zmroku, w której rekordowo wzięło udział 60 osób. 
Nie zapomnieliśmy również o naszych paniach, dla których stworzyliśmy „Damki”, czyli przejazdy tylko dla kobiet. Nie mogło oczy-
wiście zabraknąć „Wycieczek z Historią”, pozwalających za pomocą dwóch kółek poznać nasz powiat i jego historię.
Wspólnie zjednoczyliśmy rowerzystów, którzy dzięki wykręconym kilometrom wygrali dla miasta designerskie stojaki rowerowe. 
Stworzyliśmy nowe tradycje – „Rowerowa Noc Muzeów” czy listopadowa wycieczka na Grób Nieznanego Partyzanta. 18 października 
2015 roku, zadowoleni zakończyliśmy pełen emocji sezon, podsumowując wszystko, co dotychczas się wydarzyło.
 Jak pokazał mijający rok, Mińska Grupa Rowerowa to pełna rowerowej pasji społeczność. Ponad siedem miesięcy wspól-
nych wycieczek, startów w zawodach oraz zaangażowania wielu osób zaowocowało powstaniu zgranej i licznej grupy.
 Dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do naszego małego sukcesu. Widzimy się już w przyszłym sezonie, który 
obiecujemy będzie jeszcze bardziej rowerowo zakręcony.

Opracowanie i fot. MGR 

Rowerowe zakończenie sezonu
W dniach 22 – 25 października  
w Motherwell w Szkocji odbyły się XXX 
Mistrzostwa Świata Europy Seniorów 
i XXI Mistrzostwa Europy Juniorów  
w Taekwon-Do ITF. W zawodach wzięło 
udział 520 zawodników z 23 krajów -  
w tym reprezentacja narodowa Polski.

Wyjazd naszych kadrowiczów na mistrzo-
stwa poprzedziło Zgrupowanie Reprezen-
tacji Polski Kobiet i Mężczyzn, które od-
było się w dniach 14 - 20 października w 
Centralnym Ośrodku Przygotowań Olim-
pijskich w Spale.

Reprezentacja Polski potwierdziła swoją 
dominującą pozycję w Europie przywożąc 
z mistrzostw 52 medale - 21 złotych, 12 
srebrnych i 19 brązowych.

Polacy zajęli 1. miejsce w generalnej kla-
syfikacji medalowej mistrzostw - wyprze-
dzając reprezentacje Norwegii i Włoch.

Wśród kadrowiczów reprezentujących 
nasz kraj na mistrzostwach znalazło się 
pięcioro mińszczan, zawodników Mińskie-
go Klubu Sportowego TAEKWON-DO: Karol 
Łuniewski II DAN, Mateusz Zgódka I DAN, 
Michalina Mikulska I DAN, Natalia Piór-
kowska I DAN i Marta Krajewska I DAN.

Mińszczanie spisali się znakomicie zdoby-
wając 7 medali Mistrzostw Europy.

Karol Łuniewski wraz z kolegami z druży-
ny zdobył Mistrzostwo Europy w kategorii 
juniorów w konkurencjach układów for-
malnych oraz testów siły, a także srebrny 
medal w konkurencji technik specjalnych 
i brązowy medal w konkurencji walk.

W drodze po drużynowe złoto w konku-
rencji układów formalnych Karol wraz z 
kolegami pokonali po kolei drużyny Włoch 
i Norwegii, a w konkurencji testów siły 
wyprzedzili bezpośrednio reprezentacje 
Rumunii i Finlandii.

Natalia Piórkowska wraz z koleżankami 
z drużyny zdobyła Mistrzostwo Europy 
juniorów w walkach pokonując drużyny 
Włoch i Irlandii, a w finale Norwegii.

Indywidualnie, Karol Łuniewski zdobył 
brązowy medal w walkach juniorów w ka-
tegorii do 75 kg.

Michalina Mikulska i Natalia Piórkowska 
wywalczyły natomiast brązowy medal  
w konkurencji walk tradycyjnych. 

Drużyny juniorów reprezentacji Polski, 
w której wystąpił Karol i Natalia, zostały 
najlepszymi drużynami Mistrzostw Europy 
2015 w swojej kategorii wiekowej.

Igor Koczyrkiewicz (MKS TKD Mińsk Maz): 
Niezmiernie cieszymy się z osiągnięć 

Nasi medaliści na Mistrzostwach Europy w Taekwon-Do

mińszczan na mistrzostwach. Dzięki co-
dziennym relacjom „na żywo”, które 
prowadził Polski Związek Taekwon-Do, 
mogliśmy przez cały czas śledzić zawody. 
Spodziewaliśmy się medali w konkuren-
cjach drużynowych juniorów, gdzie Karol 
wywalczył sobie bardzo mocną pozycję 
i dla którego była to kolejna wielka im-
preza. Byliśmy natomiast ciekawi wystę-
pu pozostałych naszych klubowiczów, dla 
których to był debiut w kadrze. Bardzo 
dużą niespodziankę sprawiły Michalina  
i Natalia zdobywając brąz w konkuren-
cji walk tradycyjnych oraz sama Natalia, 
sięgając jako debiutantka po drużynowe 
złoto w walkach juniorek. Pomimo tego, 
że nasi pozostali klubowicze - Mateusz  
i Marta nie zdobyli medali, było to dla 
nich duże doświadczenie, które na pew-
no zaprocentuje w przyszłości. Chciałbym 
też w imieniu klubu podziękować Urzędo-
wi Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Urzędo-
wi Gminy Mińsk Mazowiecki za wsparcie 
finansowe jakiego udzieliły naszym ka-
drowiczom aby mogli wziąć udział za-
równo w zgrupowaniu reprezentacji jaki  
i w samych mistrzostwach.

Gratulujemy naszym zawodnikom wystę-
pu na Mistrzostwach Europy i życzymy ko-
lejnych powołań do reprezentacji!

Igor Koczyrkiewicz 
fot. Jerzy Jedut

SPORT
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6 października 2015 na boisku wielofunk-
cyjnym MOSiR w Mińsku Mazowieckim 
odbyły się już „VIII Integracyjne Igrzyska 
Sportowe” organizowane przez Gimna-
zjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 
 
 Wieloletnia współpraca tych 
dwóch placówek przyniosła pozytywne efek-
ty na rzecz przeciwdziałania tendencjom 
dyskryminacji oraz izolacji osób niepełno-
sprawnych na terenie miasta i okolic. 
 Spotkanie, po uroczystym wnie-
sieniu flagi olimpijskiej przez młodych spor-
towców, otworzyli Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki pan Marcin Jakubowski, dyrek-
tor Gimnazjum Miejskiego nr 2 pan Grze-
gorz Wyszogrodzki oraz zastępca dyrektora 
MOSiR pan Henryk Kulhawik. W ceremonii 
otwarcia wzięli udział także zaproszeni go-
ście: zastępca Naczelnika Wydziału Oświaty 
i Promocji pani Urszula Soroka, dyrektor 

Integracja wokół sportu

Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej pani 
Edyta Ludwiniak, zastępca dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 5 pani Anna Ciszkowska, dy-
rektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wycho-
wawczego im. Janusza Korczaka pani Maria 
Ostaszewska oraz Prezes Zarządu Mazowiec-
kiego Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Mło-
dzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 
„Krok Dalej” - pani Grażyna Wiącek.
 Tegoroczne igrzyska zgromadziły 
ok. 90 uczestników, w tym dzieci i młodzież 
z powiatu mińskiego, Szkoły Podstawowej nr 
6, Zespołu Szkół nr 2, Szkoły Podstawowej 
w Starogrodzie, Zespołu Szkół Specjalnych  
w Ignacowie, Gimnazjum Miejskiego nr 2 
oraz Stowarzyszenia na Rzecz Dzieci i Mło-
dzieży z Mózgowym Porażeniem Dziecię-
cym „Krok Dalej”. Uczniowie wzięli udział  
w licznych konkurencjach sportowo – rekre-
acyjnych, m.in. w biegu slalomem, zaba-
wach z piłką, czy ringo. Organizatorów oraz 
opiekunów przepełniała duma, gdy przyglą-

dali się zmaganiom swoich podopiecznych, 
dla których nieistotna była sama wygrana  
w konkurencji, ale to, żeby cała druży-
na ukończyła zadanie z uśmiechem, dzięki 
wsparciu i wspólnej pomocy. Tego typu sytu-
acje potwierdzają celowość kontynuowania 
Igrzysk Integracyjnych, ponieważ ich głów-
nym zadaniem jest integracja społeczna 
dzieci i młodzieży zdrowej oraz niepełno-
sprawnej. 
 Po zakończeniu zmagań sporto-
wych wszyscy uczestnicy zostali zaprosze-
ni na kiełbaski z grilla. Na finał rozgrywek 
odbyła się ceremonia dekoracji. Wszyscy 
zawodnicy otrzymali pamiątkowe medale. 
Impreza została zaliczona do udanych, a or-
ganizatorzy mają nadzieję, że na przyszło-
roczne Igrzyska przybędzie jeszcze większa 
grupa młodych i wspaniałych sportowców, 
wrażliwych na potrzeby innych ludzi. Do zo-
baczenia za rok.

Dagmara Kacprzyk, fot. z arch. GM2

17 października był świętem miesza-
nych sztuk walk w Mińsku Mazowiec-
kim, a to za sprawą organizowanej po 
raz trzeci przez MKS MMA TEAM, Klub 
Walki Grappler oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji „Mińskiej Gali Mie-
szanych Sztuk Walk”.

 Tak jak podczas poprzednich 
edycji hala sportowa przy ul. Kopernika 
zapełniła się widzami. Nie brakowało go-
ści honorowych – Marka Piotrowskiego, 
Krzysztofa Jotko, Radka Turka. W walce 
wieczoru organizator Marcin Frankiewicz 
zmierzył się z Pawłem Echlerem z Legia 

Fight Club. Walka wieczoru była pojedyn-
kiem, na który czekali wszyscy i w tym 
pojedynku Marcin Frankiewicz z Klubu 
Walki „Grappler” pokazując serce wo-
jownika udowodnił, że można próbować 
nowych rzeczy również pod koniec ka-
riery. Zawodnik i trener mińskiego Klubu 
Walki „Grappler” świetnie kontrolował 
Pawła Echlera. W pojedynku nie bra-
kowało emocji, obydwaj zawodnicy za 
wszelką cenę chcieli wygrać. W ostatecz-
nym rozrachunku sędzia ringowy wskazał 
zasłużenie Frankiewicza, jako zwycięzcę 
tej walki. Odbywaj stoczyli świetny poje-
dynek pięściarski, który był godny walki 

3. edycja Grappler Night za nami
wieczoru. Kolejny zawodnik „Grapplera” 
Sebastian Rawski nie zawiódł mińskiej 
publiczności i spektakularnie wygrał  
z dużo bardziej doświadczonym Arturem 
Zającem LKSW Tajfun Legionowo. Zawod-
nik z Legionowa „oddał plecy” i w końcu 
Rawski poddał go duszeniem zza pleców. 
Trzeci z przedstawicieli mińskiego klubu 
Kamil Kublik nie miał już tyle szczęścia 
i w walce rewanżowej z Islamem May-
rasultanovem uległ przeciwnikowi, któ-
ry zakładając dźwignie na łokieć poddał 
tym samym zawodnika z Mińska. Do grona 
zwycięzców tej gali należy także Daniel 
Rozenek z KW Grappler konsekwentnie 
obalając Bartosza Przywoźnego z TNT Na-
czaj Team Kobyłka zapewnił sobie jedno-
głośną decyzję sędziów. 
 Młoda zawodniczka MMA z „Grap-
plera” Krysia Iwanow w walce rewanżo-
wej uległa Dominie Skolorzyńskiej.Po raz 
pierwszy na „Grappler Night” doszło do 
walki międzynarodowej między reprezen-
tantem  białoruskiej szkoły Muay Thai, Pa-
vel Staritskyi, a Norbertem Adamcem z No 
Limits Serafin Fight Club Warszawa. Poje-
dynek stał na wysokim poziomie, publicz-
ność w Mińsku Mazowieckim po raz pierw-
szy miała przyjemność oglądać walkę na 
zasadach boksu tajskiego i ten pojedynek 
spełnił ich oczekiwania. W dynamicznej 
walce lepszy okazał się Białorusin.

Komplet wyników:

Walka wieczoru
Boks 91 kg: Marcin Frankiewicz pokonał Pawła 
Echlera przez decyzję 
Karta główna 
MMA 80 kg: Przemysław Baran pokonał Bartosza 
Pasika przez decyzję 3-0 (20-19, 20-19, 20-19)
K-1 94 kg: Tomasz Sieradzki pokonał Rafała Ja-
strzębskiego przez wskazanie sędziów (30-30, 
29-29, 30-27) 
MMA 84 kg: Sebastian Rawski pokonał Artura 
Zająca przez poddanie (duszenie zza pleców) 
w 1 rundzie (4:00 min)
MMA 64 kg: Islam Mayrasultanov pokonał Kami-
la Kublika przez poddanie (dźwignia na łokieć) 
w 1 rundzie (1:48 min)
Boks 78 kg: Karol Figlant pokonał Kamila Drza-
zgowskiego przez decyzję 
MMA 77 kg: Vahe Movsisyan pokonał Rafa-
ła Sępkowskiego przez KO (prawy sierpowy)  
w 1 rundzie (1:22 min) 
K-1 83 kg: Dawid Jastrzębski pokonał Pawła 
Rybarczyka przez TKO (niezdolność do walki) 
w 2 rundzie 
Muay Thai 77 kg: Pavel Staritskyi pokonał Nor-
berta Adamca  przez decyzję 3-0 (30-28, 30-
28, 30-28) 
Karta wstępna
MMA 58 kg: Dominika Skołorzyńska pokonała 
Krystynę Iwanow przez decyzję 2-0 (29-28, 30-
29, 29-29)
MMA 66 kg: Homid Saidov pokonał Mateusza 
Kaflika przez decyzję 3-0 (30-28, 30-27, 29-28)
MMA 80 kg: Daniel Rozenek pokonał Bartosza 
Przywoźnego przez decyzję 3-0 (30-27, 30-28, 
30-29).

Ewelina Frankiewicz
 fot. z arch. KW Grappler

25 października 2015 r. w Lublinie odby-
ły się „Otwarte Mistrzostwa Wojewódz-
twa Lubelskiego w Judo”. W zawodach 
uczestniczyły kluby z całego kraju oraz 
kilka klubów z Ukrainy i Białorusi.  

 Reprezentacja UKS Judo „KON-
TRA” Mińsk Mazowiecki składała się  
z 5 zawodniczek i 10 zawodników.
 W kategorii młodzików, rocznik 
2001-2002, złote medale zdobyli Aleksan-

dra Polkowska –  44 kg, Jakub Kretowicz 
– 66 kg, Patryk Pszonka – 73 kg.
Srebrne medale zdobyli: Adamczyk Domi-
nika – 57 kg, Wiktoria Zalewska – 63 kg.
 W kategorii dzieci, rocznik 2003-
2004, brązowe medale zdobyli: Łucja 
Araźna – 44 kg i Krystian Adamczyk –  45 
kg. Na piątym miejscu uplasował się Da-
mian Zaperty – 50 kg.
 W kategorii dzieci młodszych 
–  2005 i młodsi, srebrny medal zdobyła 
Magdalena Araźna –  27 kg, a brązowy Ma-
teusz Kowalski – 27 kg.
 V miejsca wywalczyli Kacper  
i Damian Szwczyk, w wadze 27 kg, Kacper 
Dominowski w wadze 33 kg oraz Dawid 
Kwiatkowski w wadze 36 kg.
 Dla kilku najmłodszych zawodni-
ków był to debiut uczestnictwa w zawo-
dach.

Zdzisław Wiącek
Trener Judo II klasy, III DAN

 fot. UKS Judo KONTRA

 

 

JUDOCY W LUBLINIE
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SPORT SPORT

RELACJE Z MOSIR 

11 października 2015 r. Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji przeprowadził  Trój-
bój Rakietkowy, który odbył się na obiek-
cie sportowym przy ul. Wyszyńskiego 56  
w Mińsku Mazowieckim.

Zawody szczycą się wieloletnią tradycją. 
Imprezy odbywają się dwa razy w sezonie 

i są połączeniem rywalizacji w trzech 
konkurencjach rakietowych – badminto-
nie, tenisie stołowym i tenisie ziemnym. 

Po kwietniowym turnieju, w którym wy-
startowało ponad 30 zawodników or-
ganizatorzy zmienili system rozgrywek 
skracając nieco czas oczekiwania na 

12 października Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji był organizato-
rem Igrzysk Sportowych „Łączy Nas 
Sport”, które zostały zrealizowane  
w Specjalnym Ośrodku Wychowawczym 
w Ignacowie prowadzonym przez Zgro-
madzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Win-
centego a’Paulo.

 W związku z niesprzyjającą aurą 
tegoroczne zmagania odbyły się w sali 
sportowej, nie jak w latach ubiegłych na 
powietrzu. Uczestnicy zostali podzieleni 
na cztery grupy, które rywalizowały na 
dwóch torach pokonując 8 sprawdzianów 
sportowo-rekreacyjnych z przymrużeniem 
oka. Celem konkurencji, których atrybu-
tami były nie tylko akcesoria sportowe, 
ale również przyrządy codziennego użyt-
ku, była tylko i wyłącznie dobra zabawa. 
Należy jednak podkreślić, iż po wykonaniu 
konkurencji wszystkie dzieci otrzymały 
pamiątkowy medal, dyplom oraz upomin-
ki. Głośne kibicowanie, szerokie uśmiechy, 
ogromna radość i wdzięczność stały się 
nieodłącznym elementem Igrzysk, które 
po raz czwarty zagościły w ofercie MOSiR. 
 Spotkanie w Ignacowie jest kon-
tynuacją zmagań realizowanych podczas 
VIII Integracyjnych Igrzysk Sportowych. 
MOSiR serdecznie dziękuje za zaproszenie 
oraz liczy, iż podjęta cztery lata temu ini-
cjatywa będzie realizowana przez następ-
ne lata.

Łączy Nas Sport

W dniach 24-25 października 2015 na 
obiekcie MOSiR przy ul. Wyszyńskiego 
56 Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
przeprowadził ostatni turniej tenisowy 
w sezonie 2015.

Do turnieju deblowego o Puchar Dy-
rektora MOSIR zgłosiło się 15 duetów.  
W sobotę rozegrane zostały mecze w czte-
rech grupach, z których do niedzielnych 
rozgrywek awansowały po dwie najlepsze  
z każdej grupy.

pojedynki, co jednak zwiększyło inten-
sywność rywalizacji. Do jesiennej edycji 
zawodów zgłosiło się 19 śmiałków, wśród 
których nie brakowało debiutantów. Po 
rozgrywkach w grupach utworzyła się 
stawka ośmiu zawodników, którzy za-
kwalifikowali się do fazy finałowej. Dalej 
turniej toczył się systemem pucharowym 
i uzyskano następujące rezultaty:

Piątek Wojciech – Popis Jacek  31-26,
Sowa Tomasz – Duchna Mateusz  41-25,
Królak Michał – Rowicki Mariusz  44-32,
Budek Augustyn – Dziugieł Grzegorz 45-15.

Półfinały:  
Piątek – Sowa  41-34,    
Królak – Budek  44-31,
3 Miejsce: Budek – Sowa  35-32.
Finał: Piątek – Królak  34-28.    

W finale spotkali się faworyci zawodów. 
Obaj świetnie czują się na korcie teniso-
wym, badminton to raczej domena Piąt-
ka zaś tenis stołowy – Królaka. Znalazło 
to potwierdzenie w meczu finałowym, 
gdzie padły wyniki 15-4 w badmintonie 
dla Wojtka, w „ping-pongu” dla Michała. 
Zadecydował więc pojedynek tenisowy 
wygrany przez Piątka 15-9.

Karolina Stokowska
fot. z arch. MOSiR

Trójbój Rakietkowy

TENIS ZIEMNY OSTATNI W SEZONIE
Wyniki od ćwierćfinałów:
Wróblewski Irek / Wiśniewski Rafał   
-  Kowalczyk Beata / Kowalczyk Artur  9-1
Borowski Rafał / Gutkowski Przemek   
-  Roguska Asia / Roguski Paweł          9-0
Szuba Marek / Sadowski Maciej – Porębski 
Karol / Wasilonek Bogdan            9-3
Marcinkowski Krzysztof / Wojdak Dariusz – 
Komorowski Adam / Nowakowski Roman 9-6

Półfinały:  
Wróblewski / Wiśniewski 
– Borowski / Gutkowski    9-4
Szuba / Sadowski 
– Marcinkowski / Wojdak  9-8

Finał:  Wiśniewski / Wróblewski  
– Szuba / Sadowski    9-7

Drugi półfinał oraz finał były bardzo za-
cięte i wyrównane, a o zwycięstwach 
decydowały tenisowe detale. Zwyciężyła 
przypadkowo dobrana para – pozostałe  
z najlepszej czwórki grają wspólnie już 
od dawna. Ośmiu najlepszych deblistów 
turnieju oraz najmłodsi kibice otrzymali  
z rąk Dyrektora MOSiR puchary i upominki.

Karolina Stokowska
fot. z arch. MOSiR

27 października 2015 w sali MOSiR przy 
ul. Sportowej 1 w Mińsku Mazowieckim 
odbyły się Indywidualne i Drużyno-
we Mistrzostwa Szkół Podstawowych 
Mińska Mazowieckiego w warcabach 
64-polowych. 
 Z pięciu zaproszonych szkół do 
rozgrywek przystąpiły trzy z terenu mia-

sta, których reprezentanci – 24 osoby, 
zmagali się w turnieju indywidualnym, 
którego wyniki przedstawiają się następu-
jąco:
• klasy I: Wasilewska Maja (SP I) i Czyżkowski 
Krzysztof (SP I)
• klasy II: Pawluk Natalia (SP I) i Maksymilian 
Stolarczyk (SP V)

• klasy III: Karwowska Maja (SP V) i Mateusz 
Pióro (SP I)
• klasy IV: Angelika Santorek (SP V) i Łukasz Ję-
drasik (SP V)
• klasy V: Magdalena Padzik (SP V) i Igor Bez-
łada (SP V)
• klasy VI: Gabriela Ostolska (SP V) i Jakub San-
torek (SP V)
 Wszyscy zawodnicy walczyli rów-
nież o tytuł najlepszej szkoły, którą w tym 
roku, po raz kolejny z rzędu okazała się 
być Szkoła Podstawowa nr 5, zaraz przed 
Zespołem Szkół Miejskich nr 1 oraz Szkołą 
Podstawową nr 2. Najlepsi zawodnicy otrzy-
mali dyplomy oraz nagrody rzeczowe, nato-
miast wszyscy zawodnicy otrzymali pamiąt-
kowe medale za udział. Miłym akcentem 
Mistrzostw okazał się słodki poczęstunek 
przygotowany przez organizatorów. MOSiR 
składa serdeczne podziękowania Panu Łu-
kaszowi Kosobudzkiemu – sędziemu główne-
mu zawodów, który z ramienia MKS Mazovia  
z ogromnym entuzjazmem i zaangażowa-
niem propaguje tę dyscyplinę sportu.
 Przed szkołami teraz półrocz-
ny okres przygotowań do następnych Mi-
strzostw, tym razem 100-polowych, które 
odbędą się już w marcu 2016 roku. Życzymy 
owocnej pracy i do zobaczenia w marcu!

Karolina Stokowska, fot. z arch. MOSiR

Mistrzostwa w warcabach 64-polowych
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Udane zakończenie sezonu kolarskiego

Ciężko sobie wymyślić  bardziej udane 
zakończenie sezonu... Kolarze mińskie-
go V-MAXu sami długo pisali szczęśliwy 
scenariusz, a przysłowiową „kropkę nad 
i” postawili w ostatni weekend. Zaczęło 
się w sobotę 3. października 2015 r. na 
słynnej pętli chmielewskiej koło Mińska 
Mazowieckiego, gdzie stawili się czoło-
wi, pełnoletni zawodnicy klubów „środ-
kowego Mazowsza”. 

Jak zawsze impreza sprawnie zorgani-
zowana przez Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji, Muzeum Ziemi Mińskiej i Klub 
Kolarski V-MAX przyciągnęła czołowe klu-
by kolarskie z naszego regionu. Już na 
starcie było wiadomo, że tego dnia ape-
tyt na zwycięstwo będą mieli zawodnicy 
z Warszawskiego Klubu Kolarskiego oraz 
silni kolarze z „Cyklonu – Sulejówek”. 
Kolejny raz potwierdziła się zasada, że 
dzisiejsze kolarstwo szosowe to dyscy-
plina typowo drużynowa, a taką właśnie 
silną drużynę mają miejscowi zawodnicy 
trenera Jacka Tomkiewicza. Na łącznym 
dystansie 48 km ekipa V-MAXu od począt-
ku kontrolowała sytuację na trasie, neu-
tralizując wszystkie poczynania rywali. Na 
kilka kilometrów przed metą rewelacyjny 
Mateusz Mikulski samotnie zaatakował, 
zyskując 40-sekundową przewagę. Chwi-
lę potem doskoczył do niego drugi kolarz  
V-MAXu Tomek Czyżkowski. Stało się ja-
sne, że złoto i srebro jest już w dobrych 
rękach, więc pozostał tylko finisz z dużego 
goniącego peletonu. Tutaj najszybszy był 
zawodnik z belgijskiego klubu „Giro Bell-
mondo” - Tomasz Woźniak.

Wspaniała pogoda i atmosfera w kolar-
skim gronie ścigantów zatrzymała wszyst-
kich na długo przy wspólnym grillu. To był  
dobry moment na sympatyczne rozmowy  
i wspólne zdjęcia.

Niedziela 4 października 2015 r. była już 
dniem sprawdzianu dla młodych kola-
rzy mińskiego MOSiRu. Wszystko zaczęło 
się przed południem w podwarszawskim 
Wawrze, gdzie miał miejsce finał ry-
walizacji Mazovia MTB Marathon. Tutaj 
już niespodzianek nie było. Dziewczęta  
V-MAXu zdominowały ogólnopolską klasy-
fikację generalną całego cyklu, wygrywa-
jąc w kategoriach Młodziczek i Juniorek 
Młodszych. Zuzia Sierhej i Iza Wiercioch 
stanęły na najwyższym podium, a Ewelina 
Nowak zajęła trzecie miejsce.

Jeszcze tego samego dnia młody V-MAX 
musiał sprawnie przemieścić się na drugą 
stronę stolicy i szybko zmienić sprzęt na 
rowery szosowe. W Białołęce rozegrano 
finał Ligi Szosowej Mazowsza, w której od 
początku tego sezonu bardzo skuteczni są 
młodzi mińscy kolarze. Pierwszą petar-
dę rzucił nasz „Młodzik” – Jakub Soszka, 
pewnie wygrywając jazdę indywidual-
ną na czas. Tuż przed wieczorem kibice 
oczekiwali na emocjonujące wyścigi ze 

startu wspólnego. Trochę szczęścia za-
brakło młodziutkiej Zuzi Sierhej, która 
zmęczona porannym startem na marato-
nie MTB – przyjechała na metę czwarta. 
W kategoriach „Młodzików” i „Juniorów 
Młodszych” mińscy kolarze mieli dwa 
mocne punkty i nieskrywane duże aspi-
racje na zwycięstwo. Kuba Soszka niczym 
wytrawny mistrz rozprawił się z licznym 
peletonem zostawiając za plecami najsil-
niejszych rywali z Warszawskiego Klubu 
Kolarskiego, BDC Huragan Wołomin, czy 
BSA Pro-Tour.

Chwilę później w wyścigu „Juniorów”  
– Miłosz Gębarski również dał rywalom sy-
gnał, że V-MAX Mińsk Mazowiecki to spe-
cjaliści od kolarstwa szosowego. Wygrał 
po spektakularnej ucieczce z peletonu  
i kolejny raz zawodnik z mińskiego MOSiRu 
unosił do góry ręce w geście zwycięstwa.

Sezon kolarski 2015 dobiega końca. V-MAX 
jeszcze kilka razy stanie do walki w wyści-
gach szosowych na terenie całego kraju. 

„(…) aż przykro kończyć taki sezon. 
Wszystko nam wyszło z aptekarską do-
kładnością. Znamy już swój potencjał  
i możliwości. Potrafimy wygrywać z każ-
dym i wszędzie. Opłacało się ciężko pra-
cować, bo kiedy przychodzą piękne chwi-
le zwycięstw – zapominamy o bólu i wielu 
wyrzeczeniach(…)” 
 

– trener Jacek Tomkiewicz
fot. z arch. KK V-MAX

W trzecią sobotę października od-
był się czwarty bieg z cyklu II Jesien-
ne Grand Prix Mińska Mazowieckiego  
w Biegach Przełajowych. Był to jedno-
cześnie ostatni bieg z drugiego cyklu 
Grand Prix, który stanowił podsumowa-
nie dotychczasowych biegowych zma-
gań organizowanych przez mińskich 
pasjonatów biegania. 
 Przez dwa jesienne miesiące  
- wrzesień i październik, kompleks leśny 
należący do Nadleśnictwa Miński, poło-
żony na terenie leśnictwa Stankowizna 
stanowił obiekt zmagań sporej rzeszy 
biegaczy, którzy w pocie czoła, z zapa-
łem, zaangażowaniem oraz z uśmiechem 
na ustach walczyli o jak najkorzystniej-
szy bilans końcowy w Grand Prix. Przed 
startem do ostatniej edycji biegów, skla-
syfikowanych na liście startowej było 145 
zawodników. Na linii mety do ostatnich, 
lekko deszczowych – jesiennych zmagań 
stanęło przeszło 130 zawodników. W tym 
dniu nie było spekulacji oraz analiz ma-
tematycznych – wszyscy pragnęli pobiec 
jak najszybciej i najlepiej. Najszybszym 
w tych ostatnich zmaganiach okazał się 
sympatyczny reprezentant MKB Dreptak 
Zbigniew Lamparski, który ostatecznie 
uplasował się na drugiej pozycji w klasyfi-
kacji końcowej. Wśród kobiet przysłowio-
wą „kropkę nad i” postawiła Magdalena 
Pawlak (Biegacz Cegłów), zapewniając 
sobie niezaprzeczalny tryumf w klasyfi-
kacji końcowej. Pozostali zawodnicy to-
czyli zacięty bój, o jak najlepsze wyniki 
w klasyfikacji końcowej, a tym samym  
o najkorzystniejsze miejsca na „pudle”  
i atrakcyjne upominki.
 Na zakończenie wrześniowo-
październikowych przełajowych zmagań 
organizatorzy przygotowali dużo niespo-
dzianek. Dreptaki zadbali o zadowolenie 
i zaspokojenie potrzeb jak największej 
grupy biegaczy. Tradycyjnie na wszystkich 
uczestników biegów na mecie czekała 

woda oraz drożdżówka. W trakcie oczeki-
wania na wyniki końcowe oraz ceremonię 
zakończenia biegów na uczestników cze-
kała gorąca herbata, kawa oraz pyszny 
żurek.
 Podczas wręczenia nagród obec-
ni byli przedstawiciele organizacji wspie-
rających: Andrzej Ryszawa (Urząd Miasta 
w Mińsku Mazowieckim), Robert Milewski 
(Nadleśnictwo Mińsk), Seweryn Adamczyk 
(Gabinet Rehabilitacyjny Osteomedica) 
oraz Ewelina Kaska-Łobodowska (Studio 
Fitness Fit&Joy).
 Zwycięzcami w klasyfikacji koń-
cowej II Jesiennego Grand Prix Mińska 
Mazowieckiego w Biegach Przełajowych 
w kategorii open kobiety została Mag-
dalena Pawlak (Biegacz Cegłów), drugie 
miejsce przypadło Karolinie Lewandow-
skiej, a trzecie miejsce reprezentantce 
MKB Dreptak - Kasi Truszczyńskiej. Wśród 
panów od początku do końca prowadził 
Artur Jabłoński (Dream Run) i to jemu 

przypadło najwyższe miejsce na podium. 
Za nim uplasowali się Zbigniew Lamparski 
i Łukasz Lemanowicz. Obaj to wychowan-
kowie MKB Dreptak. Zwycięzcy otrzymali 
puchary, dyplomy oraz nagrody ufundo-
wane przez sponsorów. Wyniki końcowe 
w kategoriach wiekowych wyglądają na-
stępująco:
KOBIETY:
K-16 (1. Paulina Zatorska, 2. Klaudia Duszczyk, 
3. Monika Słodownik)
K-20 (1. Izabela Lemanowicz, 2. Elwira Pa-
chacz, 3. Agnieszka Nowosielska),
K-30 (1. Ewelina Kaska-Łobodowska, Katarzyna 
Nowicka, Kinga Kołodziejczyk),
K-40 (1. Agnieszka Chojecka, Ewa Koper,  
3. Aldona Szewczyk),
K-50 (1. Bożena Tulej, 2. Małgorzata Pyszel),
MĘŻCZYŹNI:
M-16 (1. Aleksander Żywicki, 2. Piotr Miąsko,  
3. Dawid Michalak),
M-20 (1. Piotr Sikorski, 2. Łukasz Danielak,  
3. Tomasz Szczepaniak),
M-30 (1. Wojciech Chrapek, 2. Marek Czyżow-
ski, 3. Mariusz Murawski),
M-40 (1. Krzysztof Piętka, 2. Michał Michalak, 
3. Krzysztof Michalak),
M-50 (1. Dariusz Król, Zbigniew Koper, Janusz 
Wieczorek),
M-60 (1. Krzysztof Wycisłowski, 2. Czesław 
Czmoch, 3. Said Bouchiker).
 Zwycięzcy kategorii wiekowych 
otrzymali pamiątkowe statuetki, dyplo-
my oraz upominki od sponsorów. Pozo-
stali otrzymali dyplomy oraz upominki. 
Najstarszym zawodnikiem biegów został 
Jerzy Jarzębski, który otrzymał pamiąt-
kowy puchar. Na koniec odbyło się loso-
wanie przeszło czterdziestu atrakcyjnych 
nagród rzeczowych wśród wszystkich 
uczestników biegów. 
 II Jesienne Grand Prix Mińska 
Mazowieckiego w Biegach Przełajowych 
zostało dofinansowane ze środków po-
chodzących z budżetu miasta Mińsk Mazo-
wiecki.
 Podziękowania za pomoc oraz 
wsparcie należą się także dla:
1) Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji  
w Mińsku Mazowieckim,
2) Nadleśnictwa Mińsk,
3) Biura Rachunkowego Tania Rachunkowość,
4) Archiwów Mazowieckich,
5) Tworzenie Stron Internetowych – Boria – 
Joanna Węglińska,
6) Studia Fitness Fit&Joy,
7) Gabinetu Rehabilitacyjnego Osteomedica,
8) Cateringu Dietetycznego – DietoStrefa,
9) Grupy Medycznej OSP Ładzyń,
10) Wolontariuszy z ZHP Mazowsze Mińsk  
Mazowiecki,
 Szczególne podziękowania należą 
się także członkom MKB Dreptak za pomoc  
w organizacji i przebiegu biegów.

Sławomir Zduńczyk
fot. z arch. MKB Dreptak

II Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego 
w Biegach Przełajowych

SPORT SPORT
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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 sesjach Rady Miasta 
w dniach 12 i 26 października 2015r.: 
Sesja nadzwyczajna – 12 października 2015 r. 

Uchwała Nr IX.106.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 12 października 2015 r.  
w sprawie wyrażenia zgody na podjęcie partnerskiej współpracy z Województwem  
Mazowieckim - Partnerem Wiodącym Projektu, przy realizacji projektu konkursowego 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 
2014-2020, zatytułowanego „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa 
informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji”.

Sesja – 26 października 2015 r. 

Uchwała Nr X.107.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany 
uchwały w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą dochody na wydzielo-
nym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, 
dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania; 

Uchwała Nr X.108.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę 
w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat;

Uchwała Nr X.109.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia 
terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Uchwała Nr X.110.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie określenia 
wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi;

Uchwała Nr X.111.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. zmieniająca uchwałę  
w sprawie opłaty targowej;

Uchwała Nr X.112.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie uchwalenia 
Miejskiego Programu  Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narko-
manii Miasta Mińsk Mazowiecki na 2016 rok;

Uchwała Nr X.113.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie przystąpienia 
do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki;

Uchwała Nr X.114.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zamiaru 
utworzenia od dnia 1 września 2016 roku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim;

Uchwała Nr X.115.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie wyrażenia 
zgody na podjęcie partnerskiej współpracy z Powiatem Mińskim – Liderem, przy realizacji projektu w ra-
mach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury na lata 2016-2019, zatytułowanego „Przebu-
dowa drogi powiatowej nr 2227W – ulice Kościelna i Przemysłowa w Mińsku Mazowieckim wraz z przyległymi 
parkingami”;

Uchwała Nr X.116.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmian  
w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015;

Uchwała Nr X.117.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 26 października 2015 r. w sprawie zmiany Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2015-2026.

18 października 2015 roku Hoke-
jowy Klub Sportowy Mińsk Mazo-
wiecki zorganizował dzięki dofi-
nansowaniu z budżetu Miasta Mińsk 
Mazowiecki Imprezę pn. „Pożegnanie  
z rolkami 2015”- pod patronatem Burmi-
strza Miasta Mińsk Mazowiecki. 
 Mimo niesprzyjającej aury na bo-
iskach wielofunkcyjnych zlokalizowanych 
przy ul. Wyszyńskiego 56 zgromadziło się 
ok. 80 dzieci i 50 rodziców. Wszyscy ak-
tywnie uczestniczyli w warsztatach, grach 
i zabawach. HKS Mińsk Mazowiecki dzięki 
pomocy Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przygotował wiele atrakcji dla 
dzieci jeżdżących na rolkach oraz tych 
najmniejszych - niejeżdżących. Zorga-

„Pożegnanie z rolkami 2015”

W inauguracyjnym meczu nowego  
sezonu nasi brązowi medaliści, chłopcy 
z rocznika 2002 udali się na mecz do 
drugiej drużyny mazowsza, ekipy z któ-
rą dwukrotnie w zeszłym roku przegra-
liśmy - MKS Piotrówka Radom. 
 
 Wzmocnieni kilkoma świetny-
mi zawodnikami pokazaliśmy, że w tym 
sezonie ciężko będzie nas pokonać i nie 
mówimy tu już tylko o skali woj. mazo-
wieckiego.
 

Mecz w Radomiu zakończył się naszym 
zwycięstwem 93:62, choć przewaga jaką 
mogliśmy uzyskać powinna być ostatecz-
nie sporo wyższa. Punkty dla ekipy PRO-
BASKETU zdobywali:
Ahmed Kadir (kapitan) - 30 pkt,
Aleksy Białowąs - 23 pkt,
Jakub Siedlikowski - 8 pkt,
Jakub Prejzner - 7 pkt,
Kacper Skup - 6 pkt,
Jakub Ślązek - 6 pkt,
Mateusz Popowski - 4 pkt,

Artur Zabiega - 4 pkt,
Jakub Dźwigała - 3 pkt,
Oskar Ciupak - 2 pkt,
Damian Barciak - 0 pkt,
Adrian Martyniuk - 0 pkt.
Trenerzy: Łukasz Sawicki / Tomasz Wicik
Wyniki poszczególnych kwart: 11:23, 
30:12, 27:16, 25:11
 
 Od razu, w pierwszym meczu se-
zonu pokazaliśmy, że w tych rozgrywkach 
jesteśmy naprawdę mocni, a zwycięstwo 
w takich rozmiarach, z jedną z najlep-
szych drużyn młodzieżowych ostatnich lat 
w Polsce - Piotrówką Radom daje napraw-
dę duże powody do optymizmu. 
 Ten sezon jest sezonem mi-
strzowskim, co znaczy, że najlepsi będą 
grali w centralnych mistrzostwach Polski. 
A my mamy duże apetyty... Go UKS PRO-
BASKET!

Tomasz Wicik
Fotorelacja na:
www.facebook.com/uksprobasketmmz

Go UKS PROBASKET Go!

SPORT

nizowano warsztaty hokeja na rolkach, 
slalomu, skoku nad tyczką, przejazdu pod 
tyczką. 
 W związku z padającym desz-
czem nie odbył się II Miński Przejazd 
Rolkowy. Zamiast tego zorganizowa-
no mini wyścigi dla dzieci oraz jazdę 
po obiekcie w rytm muzyki dla dzieci  
i dorosłych. Rozdano dzieciom wiele przy-
datnych upominków, poczynając od świe-
cących światełek do rolek, dzwonków na 
palec, worków na buty, bidonów, kredek, 
ołówków, długopisów oraz wiele innych 
gadżetów. 
 Na zakończenie został roze-
grany mecz pokazowy hokeja na rolkach  
z udziałem podopiecznych HKS Mińsk Ma-
zowiecki oraz instruktorów.

                
                 Kamil Ołdak, fot. z arch. HKS
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

MKRPA INFORMUJE

URZĄD MIASTA INFORMUJE

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

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

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

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

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

INFORMACJA

 Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r.,   
poz. 782 z późn. zm.) – niniejszym informuję, że w dniu 29 października 2015 r. ustaliłem, a w dniu 30 października 2015 r. poda-
łem do publicznej wiadomości wykaz obejmujący niżej wymienione nieruchomości położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące 
własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na kolejny okres, na rzecz 
ich dotychczasowych dzierżawców:

- część działki gruntu Nr 4622/11 o powierzchni 2200 m2 przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
- działkę gruntu Nr 4029/2 o powierzchni 722 m2 oraz części działek gruntu Nr Nr 4622/11 i 1381 o powierzchni 1237 m2, 
  położone przy ul. Zachodniej, 
- stanowiska garażowe Nr Nr 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 18, 20, 21, 22, 24, 25, 26 i 27 oraz Nr Nr 12, 13, 14,17 i 23
 (części działki gruntu Nr 2520 o powierzchni  łącznej 520 m2 ) przy ul. Dąbrówki.

 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 
od dnia 30 października 2015 r. do 19 listopada 2015 r.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowieck

Pielęgnacja drzew 
na terenie Zespołu Pałacowo-Parkowego

Informujemy, iż w  październiku 2015 roku zakończono realiza-
cję zadania „Pielęgnacja drzew na terenie Zespołu Pałacowo-
Parkowego w Mińsku Mazowieckim objętego ochroną Konserwa-
tora Zabytków”. Łączna wartość przedsięwzięcia wyniosła 318 
600,00 zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewódzki 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  
w formie dotacji, w kwocie 240 116,00 zł.  W ramach zadania 
przeprowadzono prace pielęgnacyjne na 2815 szt. drzew.   
Prace polegały między innymi na: zdjęciu posuszu, korekcie 
korony, poprawie statyki, zabezpieczeniu ubytków i ran, dre-
nażu zastoin wody. W przypadku 12 szt. drzew konieczne było 
zastosowanie wiązań elastycznych typu Cobra. 

fot. qmphotostudio

WYCIĄG Z OGŁOSZENIA O PRZETARGU USTNYM NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

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

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

 INFORMACJA

 Informuję, iż w dniu 29 października 2015 r. ustaliłem, a w dniu 30 października 2015 r. podałem do publicznej wiado-
mości wykaz obejmujący nieruchomość lokalową położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Błonie 16 (lokal 4) przeznaczoną do 
sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowej najemczyni lokalu.

 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres 
od dnia 30 października 2015 r. do dnia 19 listopada 2015 r.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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Projekt mobilności międzynarodo-
wej w Zespole Szkół Zawodowych  
nr 2 im. Powstańców Warszawy  
w Mińsku Mazowieckim

18 października 2015 r. w Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2 odbyła się wizyta 
przygotowawcza projektów mobilności 
zawodowych w ramach programu Era-
smus +. 
 W spotkaniu uczestniczyli goście 
z Portugali: przedstawiciele Międzykultu-
rowego Stowarzyszenia przyjaciół mobil-
ności (I.A.M.F.), reprezentowanego przez 
prezesa Nuno Varajão Barbosa. Szkołę 
reprezentowali: nauczyciel-koordynator 
projektu Joanna Wojtowicz, nauczyciele 
przedmiotów zawodowych Maciej Ma-
zanka i Andrzej Wiśniewski oraz dyrektor  
Zespołu Tomasz Płochocki. Stowarzysze-
nie z siedzibą w Barcelos Dystrykt Braga 
w północnej Portugalii, nad Oceanem 
Atlantyckim, specjalizuje się w progra-
mach europejskich staży zawodowych  
w ramach programu Erasmus +. Wizyta 
miała na celu ustalenie zakresu współpra-
cy oraz organizacji staży, praktyk zawo-
dowych w firmach i przedsiębiorstwach  
w Portugalii, dla uczniów oraz nauczycie-
li, jak również organizacji kursów języ-
kowych, wizyt kulturalnych, warsztatów 
i wycieczek.

GOŚCIE Z PORTUGALII

Podczas spotkania wypracowane zosta-
ły obszary zawodowe, w których szkoła 
będzie realizowała projekty w ramach 
programu, będzie to elektronika i me-
chatronika, informatyka, multimedia, 
projektowanie graficzne i przemysłowe, 
mechanika, media, komunikacja, sport  
i rekreacja. 
 Wspólny cel  jakim jest rozwija-
nie międzykulturowej edukacji poprzez 
tworzenie, promowanie i wspieranie 

projektów edukacyjnych, społecznych, 
przedsiębiorczości, kulturalnych i rekre-
acyjnych, udostępniając wszystkie ko-
rzyści płynące z mobilności międzynaro-
dowej, będzie wykorzystany w realizacji 
celów zawodowych dla uczniów i nauczy-
cieli placówki.

  Tomasz Płochocki, 
                                 fot. z arch. ZSZ nr 2

 Uprzejmie informujemy, że niezbędne informacje dotyczące Programu „Rodzinny Mińsk” znajdują się na 
stronie inernetowej miasta www.minsk-maz.pl w zakładce: 
Sprawy społeczne/Program Rodzinny Mińsk  (http://www.minsk-maz.pl/308,program-rodzinny-minsk.html).

 W zakładce poza potrzebnymi informacjami znajduje się m.in. katalog ulg oferowanych przez Miasto 
Mińsk Mazowiecki oraz aktualna lista partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”.

 Mińska Rada Dużej Rodziny zaprasza do wyrażenia opinii do-
tyczącej Programu „Rodzinny Mińsk”. 
 Zachęcamy do podzielenia się uwagami na temat dotychcza-
sowych  prorodzinnych działań miasta związanych z Programem 
„Rodzinny Mińsk”, jak i przyszłych działań uwzględniających 
potrzeby i oczekiwania beneficjentów Programu. 
 Zapraszamy do kontaktu w formie elektronicznej rodzinny.
minsk@umminskmaz.pl, jak i telefonicznej /25/ 759-53-33.
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