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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

„Gdyby każda noc w naszym życiu mogła być jak noc Bożego Narodzenia”
brat Roger Schultz

Z okazji świąt Bożego Narodzenia, przepełnionych nadzieją i magią 
wigilijnej nocy składam Mieszkańcom, Gościom i Sympatykom 

miasta Mińsk Mazowiecki życzenia wielu ciepłych, rodzinnych chwil 
oraz odpoczynku od codziennych trosk. 

Niech w Waszych domach zagości radość z przebywania 
w gronie najbliższych, a Nowy Rok obfituje w wiele pomyślności 

i realizację życiowych zamierzeń.
Marcin Jakubowski 

Burmistrz Miasta

Szanowni Państwo,
  pięć lat temu złożyłem ślubowanie i objąłem urząd Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. 
Od tego czasu staram się wypełniać tę funkcję jak najlepiej, dbając o zrównoważony rozwój miasta 
przy szczególnym uwzględnieniu potrzeb mieszkańców. 
  Na ostatniej sesji Rady Miasta uchwalona została Strategia Rozwoju Miasta Mińsk Mazowiec-
ki do roku 2025. Dziękuję wszystkim mieszkańcom, którzy włączyli się w konsultacje społeczne. Jest 
to dokument na miarę XXI wieku i zapewniam Państwa, że będzie realizowany z pełną determinacją 
tak, aby w 2025 roku Mińsk Mazowiecki mógł być miastem zaspakajającym oczekiwania mieszkańców 
związane z jakością życia, miastem wspierającym postawy przedsiębiorcze i gospodarkę lokalną, 
miastem zintegrowanym społecznie, gospodarczo i przestrzennie. Chcemy, aby Mińsk Mazowiecki stał 
się miastem inteligentnym, czyli Smart City – wykorzystującym technologie informacyjno-komunika-
cyjne. 
  Pierwszym krokiem ku zwiększeniu interaktywności, wydajności infrastruktury miejskiej  
i podniesieniu świadomości mieszkańców jest uruchomienie platformy NaprawmyTo.pl. Poprzez stro-
nę internetową oraz aplikację w telefonach komórkowych będzie można zgłosić usterkę, zniszczenie 

mienia miejskiego lub inną skatalogowaną w serwisie sprawę, nie wychodząc z domu lub bezpośrednio w miejscu zastania 
problemu. Do końca roku trwa faza testowa, więc prosimy o cierpliwość i przepraszamy za niepełną kompatybilność systemu. 
Kolejnym narzędziem polepszającym komunikację miasto – mieszkańcy, jest zamieszczanie na stronie internetowej miasta fil-
mów z sesji Rady Miasta. Obrady z 30 listopada br. zamieszczone zostały już na www.minsk-maz.pl.
 Niestety, początek grudnia przyniósł dramat dla 15 rodzin z budynku socjalnego przy ul. Stankowizna. Pożar strawił go 
w takim stopniu, że dalszy pobyt tam ludzi jest niemożliwy. Sytuacja ta jest ogromnym wyzwaniem dla miasta w zapewnieniu 
tym osobom dachu nad głową, zwłaszcza w obliczu zbliżającej się zimy.
 Przed świętami Bożego Narodzenia będziemy gościć delegację z bliźniaczego miasta Saint-Égrève, w której składzie 
znalazł się znakomity francuski pianista Pascal Perrier. Zetknąć się z jego talentem będziemy mogli podczas koncertu, który 
zagra w Miejskim Domu Kultury 19 grudnia. Mińską dawkę dobrej muzyki zaserwuje CostaNova, którego wokalistka Elżbieta 
Sieradzińska zabierze nas we francuską podróż po malowniczym repertuarze swojego zespołu.
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Droga do dzisiejszego święta była długa 
i trudna. Przez 123 lata Polacy walczy-
li o wolność i suwerenność swojej Oj-
czyzny. Zsyłki na Syberię, przymusowe 
emigracje z kraju, czy tysiące poległych 
na polach walki – taki rachunek otrzy-
mali Polacy za niepodległą Rzeczpospo-
litą.

Spotykamy się dzisiaj w miejscu nazna-
czonym historycznie, aby uczcić pamięć 
tych,  którzy mieli w sercach nadzieję na 
wolną Ojczyznę. O nią walczyli na polach 
bitew, na salonach dyplomatycznych, bro-
nią palną czy słowem pisanym. „Półtora 
wieku walk, krwawych nieraz i ofiarnych, 
znalazło swój triumf w dniu dzisiejszym. 
Dzisiaj mamy wielkie święto narodu, 
święto radości po długiej, ciężkiej nocy 
cierpień.” – tymi słowami Marszałka Józe-
fa Piłsudskiego przypominajmy każdemu 
i każdego dnia, że skończyła się „ciężka 
noc cierpień”. Przypominajmy zwłaszcza 
tu – przy Pomniku Niepodległości, przy 
którym co roku spotykamy się, aby świę-
tować najważniejsze rocznice narodowe.

Celebrując podniosłe historycznie chwile, 
ale również przez codzienną ciężką pracę 
dla siebie i swojej Ojczyzny, pamiętajmy, 

że mija dopiero 26 lat, które mieliśmy na 
odbudowanie tego, co zniszczono nam 
przez 123 lata zaborów oraz tego, co nam 
mentalnie odebrano na prawie pół wieku, 
spychając nasz kraj poza mapę państw 
demokratycznych. Nie zawsze to czujemy, 
nie zawsze mamy tego pełną świadomość. 
Gdy w 1989 roku Polska rozpoczęła swój 
powrót w poczet państw demokratycz-
nych, nieśmiało i delikatnie przywracali-
śmy pamięć narodową, subtelnie inicjo-
wano lokalne uroczystości patriotyczne. 
72-gą rocznicę Odzyskania Niepodległości 
– 11 listopada 1990 roku – ówczesne wła-
dze naszego miasta i mieszkańcy mogli 
już świętować oficjalnie. Po uroczystej 
wieczornicy, która odbyła się w Pałacu 
Dernałowiczów burmistrz Zbigniew Grze-
siak wraz z przewodniczącym Rady Miej-
skiej Sławomirem Kuligowskim i wójtem 
gminy Antonim Janem Tarczyńskim złożyli 
wieniec kwiatów na lokalnym cmentarzu, 
w miejscu tajnych spotkań mińskiej opo-
zycji - na płycie nagrobnej wachmistrza 
Janusza Łaszczyc-Olszamowskiego adiu-
tanta Naczelnika Państwa Józefa Piłsud-
skiego.

W listopadzie 1997 roku powołano Spo-
łeczny Komitet Obchodów 80. Rocznicy 

Bitwy Warszawskiej, na którego czele 
stanął burmistrz Zbigniew Grzesiak. Poza 
opracowaniem programu obchodów za-
inicjowano ufundowanie i postawienie na 
dzisiejszym Placu Stary Rynek Pomnika 
Niepodległości. A do finału, przedsięwzię-
cie to doprowadził Komitet Budowy Po-
mnika Niepodległości, gdzie swój wkład 
wnieśli Franciszek Zwierzyński, Leszek 
Celej, Józef Orliński, Jerzy Popowski  
i Krzysztof Roguski. Zaszczytem było dla 
mińszczan, że uroczystego poświęcenia 
jednego z najważniejszych miejsc pa-
mięci narodowej w Mińsku Mazowieckim 
dokonał osobiście Prymas Polski Kardynał 
Józef Glemp. 17 sierpnia 2000 roku od-
słonięto Pomnik Niepodległości projek-
tu artysty plastyka Marka Laudańskiego,  
a w akcie erekcyjnym napisano:

Chcąc uhonorować i uczcić pamięć Pola-
ków, którzy przelewali krew swoją w waż-
nych dla naszego Kraju bitwach, którzy 
walczyli o wolność i niepodległość naszej 
ukochanej Ojczyzny.

W wolnej już od 10 lat Rzeczypospolitej  
parafrazując ten zapis, możemy dzisiaj 
powiedzieć:

11 listopada
ŚWIĘTO 
NIEPODLEGŁOŚCI 
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W wolnej już od 26 lat Rzeczypospolitej
Wdzięczni mieszkańcy miasta Mińsk Ma-
zowiecki.

Bo przez noc okupacji i w mroku komuni-
zmu przetrwało marzenie o Niepodległej 
Rzeczpospolitej, które ziściło się i pozwa-
la nam dzisiaj razem świętować wolność, 
oddając honory Ojcom Rzeczypospolitej.

W tym uroczystym dniu w sposób szcze-
gólny okażmy pamięć tym, którzy dla 
wolnej i niepodległej Polski żyli i praco-
wali, a przede wszystkim oddali za nią 
życie. Pielęgnujmy pamięć o kolejnych 
pokoleniach naszych krajan, naszych 
rodaków, dzięki którym dziś żyjemy  
w wolnej i niepodległej Rzeczypospolitej.   
To nasz największy patriotyczny obowią-
zek czasu pokoju. Uczyć następne poko-
lenia prawdy historycznej, przypominać 
ją przy takich okazjach jak dzisiejsza, 
motywować siebie samych do większej 
determinacji w byciu patriotami.

Niech nasze umysły i serca przepełnia mi-
łość i sprawiedliwość, uczciwość i ofiar-
ność oraz szacunek dla innych i troska  
o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, 
jakim jest wolna - dla wszystkich - Ojczy-
zna.

Dziękuję bardzo.

Przemówienie Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcina Jakubowskiego  

z okazji Święta Niepodległości

10 listopada obchodziliśmy uroczyście 
96. Rocznicę Powstania Związku Inwalidów Wojennych 
i 6. Rocznicę Odsłonięcia Pomnika Związku Inwalidów Wojennych

BOLESŁAW WOCIAL
10 listopada na wieczną wartę odprowadzono st. sierż. Bolesława Wociala – człon-
ka Zarządu Oddziału Związku Inwalidów Wojennych RP i członka Powiatowej Rady 
ds. Kombatantów. Bolesław Wocial był jednym z inicjatorów ufundowania dla ZIW 
sztandaru oraz wiceprzewodniczącym Komitetu Budowy Pomnika ZIW odsłoniętego 

10 listopada 2009 r. Mimo inwalidz-
twa aktywnie wspierał działalność 
mińskiego oddziału ZIW, a za działal-
ność wyróżniony został m.in. Srebr-
nym Krzyżem Zasługi, Medalem ZIW 
Zwycięska Nike.

CZESŁAW BALL
20 listopada pożegnano Czesława Bal-
la – lekarza, wieloletniego dyrektora 
Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej, 
działacza środowisk kombatanckich. 
Dr Czesław Ball był członkiem Powia-
towej Rady ds. Kombatantów, człon-
kiem Zarządu Związku Kombatantów 
i Byłych Więźniów Politycznych. W 2002 roku awansowany na stopień majora. Odzna-
czony m.in. Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski, Krzyżem Kawalerskim Or-
deru Odrodzenia Polski, Krzyżem Partyzanckim, Srebrnym Krzyżem Zasługi, odznaką 
za wzorową pracę w Służbie Zdrowia. 

„Ostatnie pożegnania”
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Zagłosuj na Miński Klub Biegacza „DREPTAK”!
Miło nam poinformować, że impreza biegowa organizowana przez Miński Klubu Biegacza „Dreptak” pn. II Jesienne Grand Prix 
Mińska Mazowieckiego w Biegach Przełajowych została doceniona i zgłoszona do udziału w tegorocznej edycji 2015/2016 
plebiscytu „Biegowe Wydarzenie Roku”.
 Organizatorem plebiscytu jest Fundacja Festiwal Biegów. Konkurs obejmuje biegi lub cykle biegów zorganizowane w 
okresie od 1 sierpnia 2015 do 31 lipca 2016. Tytuł „Biegowe Wydarzenie Roku” zostanie przyznany 9 września 2016 roku na uroczy-
stej Gali Festiwalu Biegów w Krynicy-Zdrój. Na zwycięzcę czeka nagroda o wartości 150 000 zł, w tym roku dodatkowo Kapituła 
Nagrody przyzna odrębne wyróżnienia i nagrody za „Ważne Wydarzenie Biegowe”, w podziale ze względu na frekwencję – do 200 
uczestników, od 201 do 1000 uczestników oraz powyżej 1000 uczestników, a także może przyznać specjalne wyróżnienia i nagrody 
pod nazwą „Nagroda Specjalna Festiwalu Biegów”. Ta nominacja to szczere wyróżnienia i uznanie ze strony biegaczy dla naszej 
imprezy.
 Wyboru zwycięzcy dokonują biegacze i osoby związane z aktywnym trybem życia doceniający wysiłki organizatorów,  
w głosowaniu elektronicznym i poprzez system smsowy w terminie od 8 października 2015 do 7 września 2016 roku.
Prosimy oddawajcie głos na to wydarzenie. Link poniżej.

http://www.festiwalbiegowy.pl/konkurs-impreza-2016/jesienne-grand-prix-minska-mazowieckiego-w-biegach-przelajowych-
wrzesien#overlay-context=konkurs-impreza-2016/bieg-czterech-generalow-nowy-dwor-mazowiecki-20092015

MKB Dreptak

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Rankin-
gu „IT SZKOŁA 2015” otrzymał Zespół 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Warszawy w Mińsku Mazowieckim
 Program „IT Szkoła” jest reali-
zowany pod auspicjami Kolegium Rek-
torskiego Warszawskiej Wyższej Szkoły 
Informatyki, która również jest odpowie-
dzialna bezpośrednio za przygotowanie  
i realizację programu, którego partnerem 
jest Naukowa Akademicka Sieć Kompute-
rowa.
 Ranking szkół ponadgimnazjal-
nych „IT Szkoła” jest sporządzany na 
podstawie pomiaru aktywności udzia-
łu uczniów szkół ponadgimnazjalnych  
w poszczególnych kategoriach działań 
programu: kursach dla uczniów, wszechni-
cy informatycznej stacjonarnej, wszech-
nicy informatycznej online, konkursach 
IT, akademickich kołach naukowych oraz 
we wszechnicy na kołach.
 „IT Szkoła” obejmuje między 
innymi takie zagadnienia jak: algorytmi-
ka i programowanie, bazy danych, mul-
timedia, grafika i technologie interneto-

we, sieci komputerowe oraz tendencje 
rozwoju informatyki. W programie są 
uwzględniane najważniejsze aktualne 
oraz przyszłe trendy rozwojowe w infor-
matyce, takie jak bezpieczeństwo sys-

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Rankingu „IT SZKOŁA 2015”
temów informatycznych, przetwarzanie  
i analiza danych masowych, przetwarza-
nie w chmurze, czy technologie mobilne.

Tomasz Płochocki
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Już po raz czwarty Harcerski Klub Tury-
styczny „Mobilek” zaproponował miesz-
kańcom Mińska ciekawy i wesoły sposób 
spędzenia święta Odzyskania Niepodle-
głości 11 listopada, a dokładniej udział 
w patriotyczno - historycznej grze miej-
skiej. Hasłem tegorocznej imprezy był 
„Patriotyzm przez Wieki”. Uczestnicy 
mieli za zadanie pomóc fikcyjnej posta-
ci Jasia odnaleźć przykłady patriotyzmu  
w różnych epokach. 
 Uczestnicy wyruszali w pa-
trolach z Miejskiego Domu Kultury,  
w którym tradycyjnie mieściło się też 
biuro imprezy. Patrole liczyły w więk-
szości od 2 do 6 osób, byli to głównie 
z dziećmi - co bardzo nas cieszy.   

 Każda drużyna otrzymała mapę 
na której umieszczonych było 7 punktów 
kontrolnych. Na punktach czekały zada-
nia, do których należało m.in. pokonać 
wrogiego rycerza, podkraść się pod gesta-
powca, rozpoznać śpiewaną piosenkę pa-
triotyczną przez telefon polowy, znaleźć 
w wykreślance jak najwięcej haseł zwią-
zanych z Solidarnością, czy przedstawić 
współczesne formy patriotyzmu. Dodat-
kowo na każdym punkcie zadawane były 
pytania związane z konkretnym okresem, 
za które można było otrzymać bonusowe 
punkty, liczone w oddzielnej kategorii.  
Po powrocie z gry na wszystkich czekała 
kawa, herbata i ciastka. 
 W grze startowały 23 patrole. 
Każdy z uczestników „IV Mińskiej Patrio-
tycznej Imprezy na Orientację” otrzymał 
dyplom, a najlepsi nagrody. Pierwsze 
miejsce zajęła drużyna „Astrominipoto”, 
drugie drużyna „Delta”, trzecie – „P-Tim”, 
czwarte drużyna „Pompa Team”, piąte zaś 
„Trzy z Małej”. Nagrodę za najwięcej pra-
widłowych odpowiedzi otrzymała drużyna 
„Włodarek”.
 W tegorocznej imprezie uczest-
niczyło ok 130 osób. Pomimo przeciwno-
ści pogodowych, uśmiechy na twarzach  
i pozytywne opinie biorących udział  
w grze, utwierdziły nas w przekonaniu, że 

„Z patriotyzmem przez wieki”

warto tworzyć taką, niestandardową moż-
liwość uczczenia 11 listopada. Mamy na-
dzieję że w przyszłym roku spotkamy się  
w jeszcze większym gronie. 
 Chcielibyśmy bardzo podzięko-
wać panu Burmistrzowi Mińska Mazowiec-
kiego za objęcie patronatem honorowym 
imprezy, Miejskiemu Domowi Kultury za 
udostępnienie pomieszczeń na biuro im-
prezy, Studium Jezyków Obcych, Bankowi 
Spółdzielczemu w Mińsku Mazowieckim, 
firmie DarMar za sponsoring Nagród, firmie 
Gromulski za ufundowanie ciasteczek,  
a gazecie Strefa Mińsk, Nowy Dzwon i por-
talowi miniskmaz.com za patronat me-
dialny.

Szymon Kowalczyk 
fot. z arch. KH ZHP „Mazowsze” 
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Ruszyła zapowiadana akcja usuwania 
przez Straż Miejską w Mińsku Mazo-
wieckim pojazdów pozostawionych  
w miejscach, gdzie jest to zabronione  
i utrudnia ruch lub w inny sposób za-
graża bezpieczeństwu. Pierwszy pojazd 
został odholowany na parking strzeżony 
z chodnika przy ul. Kościuszki. Kierują-
ca pojazdem na kilka godzin pozostawi-
ła swój samochód na chodniku, całko-
wicie go blokując. Działania podjęto na 
skutek zgłoszenia jednego ze zbulwer-
sowanych mieszkańców. 

 Po około  godzinie od usunięcia 
pojazdu, w siedzibie SM pojawiła się kie-
rująca pojazdem, która ukarana została 
mandatem karnym i punktem karnym. 
Zgodnie z uchwałą Rady Powiatu spraw-
czyni wykroczenia będzie dodatkowo 
zmuszona do uregulowania kwoty 485 zł 
za wykonaną czynność holowania i kwoty 
39 złotych za parking strzeżony.
 Z nowego uprawnienia strażnicy 
korzystać będą coraz częściej, wobec po-
jazdów pozostawionych na przejściu dla 

pieszych lub w jego pobliżu, w obrębie 
skrzyżowania, blokującego całkowicie 
chodnik, czy zajmującego bez uprawnie-
nia miejsce dla osoby niepełnosprawnej.

Przypominamy co należy zrobić, gdy 
stwierdzimy, że nasz pojazd został odho-
lowany.
 
Po pierwsze:
należy zadzwonić pod numer 986 (Straż 
Miejska) lub 997 (Policja) i upewnić się, 
czy samochód na pewno został odholo-
wany (wyklucza to inne sytuacje np. kra-
dzież). W czasie rozmowy telefonicznej  
z dyżurnym uzyskamy adres parkingu 
strzeżonego, na którym stoi odholowany 
samochód oraz poznamy procedurę i wa-
runki odebrania pojazdu.

Po drugie:
jeżeli podmiotem, który wydał decyzję  
o odholowaniu była Straż Miejska, uda-
jemy się do siedziby przy ul. Konstytucji 
3 Maja 1a i tam okazujemy prawo jazdy, 
dowód osobisty oraz dowód rejestra-

cyjny. Jeżeli nie jesteśmy właścicielem 
odholowanego pojazdu, musimy posia-
dać upoważnienie do używania pojazdu 
wystawione przez jego właściciela, lub 
też zgłosić się po odbiór pojazdu razem  
z jego właścicielem. Na podstawie okaza-
nych dokumentów zostanie nam wydane 
zezwolenie na odbiór pojazdu z parkingu 
strzeżonego.

Po trzecie:
udajemy się na wskazany parking strzeżo-
ny. Po uiszczeniu opłat za holowanie oraz 
parkowanie możemy odebrać auto.

Janusz Wiaterek
Komendant Straży Miejskiej 

Straż Miejska o odholowywaniu pojazdów

Uczniowie Gimnazjum Miejskiego nr 2 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 
10 listopada wzięli udział w pokazach 
Mobilnego Planetarium SKY, które zago-
ściło w szkolnej sali gimnastycznej. 
 
 Pomysłodawczynią zajęć dla klas 
matematycznych, informatycznych i poli-
technicznych (1e, 1f, 1g, 2b, 2d, 2e i 3d) 
była matematyczka – pani Renata Ziół-
kowska. Młodzież miała okazję rozwijać 
swoje zainteresowania i poszerzać wiedzę  
w sposób niestandardowy. Podczas seansu 
uczniowie zostali zabrani w niezapomnia-
ną podróż po kosmosie. Multimedialny 
pokaz był przygotowany i poprowadzony 
przez pana dr. Marka Siłuszyka. Warto do-
dać, że projekcje w Planetarium Mobilnym 

są wyświetlane dzięki technologii WARP, 
czyli za pomocą optyki newtonowskiej re-
alizowanej przy użyciu lustra sferycznego, 
czyli w bardzo nowoczesnej technologii.
 W pierwszej części uczniowie 
poznali granice Heliosfery określone 
dzięki odkryciom sondy kosmicznej IBEX, 
wspólnie z dr. Markiem Siłuszykiem próbo-
wali odpowiedzieć na pytanie, gdzie koń-
czy się nasz układ słoneczny, a zaczyna 
„reszta” wszechświata. Podczas 45-minu-
towej prezentacji zdobyli wiedzę m.in.  
o wietrze słonecznym, o zjawisku Zorzy 
Polarnej czy promieniowaniu kosmicznym. 
Zaskoczeniem dla uczniów były informa-
cje o zanieczyszczeniu świata światłem.  
O tym niepokojącym zjawisku dowiedzie-
li się dzięki filmikowi zrealizowanemu  

w związku z tym, że rok 2015 został ogło-
szony Rokiem Światła. Na koniec prowa-
dzący pokaz przedstawił uczniom apli-
kację STELLARIUM, dzięki której każdy 
może obserwować, jak dokładnie wyglą-
da niebo w dowolnym miejscu na świe-
cie, jakie są konstelacje, gwiazdozbiory 
(np. zodiak). Jest to aplikacja bezpłatna, 
dzięki której w sposób atrakcyjny ucznio-
wie mogą poszerzać swoją wiedzę na te-
mat astronomii.
 Zaproszenie do gimnazjum Mo-
bilnego Planetarium SKY (www.sky.siedl-
ce.pl) okazało się strzałem w dziesiątkę, 
ponieważ uczniowie mieli dostęp do wie-
dzy na wysokim poziomie, dla wielu była 
to pierwsza w życiu wizyta w planeta-
rium, więc i nowe doświadczenie życiowe. 
Dzięki mobilności planetarium – wszystko 
to zadziało się bez wychodzenia z gimna-
zjum!
 Dr Marek Siłuszyk – Działalność 
Mobilnego Planetarium SKY jest odpowie-
dzią na brak innowacyjnego narzędzia do 
popularyzacji wiedzy o kosmosie wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzimy 
zajęcia na różnym poziomie zaawanso-
wania – od przedszkoli po grupy dla ludzi 
dorosłych. Jesteśmy praktykami, którzy 
wiedzą, jak zainteresować odbiorców i w 
sposób przystępny przekazywać wiedzę na 
najwyższym poziomie, chodzi nam o inte-
rakcję z odbiorcami pokazów. Wartością 
naszego Planetarium Mobilnego SKY jest 
to, że jesteśmy mobilni, to my docieramy 
do odbiorców. 

Agnieszka Kożuchowska
fot. z arch. GM nr 2

Planetarium mobilne SKY w GM nr 2



9MIM listopad 2015 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
Z ŻYCIA MIASTA

Kwesta dla „Żołnierzy Wyklętych”
Szanowni Panstwo dzięki Waszej pomo-
cy możemy aktywnie poszukiwać ukry-
tych mogił Żołnierzy Wyklętych oraz 
ofiar komunizmu. 
 W ostatnim roku ekshumowali-
śmy czternaście osób, od wszystkich został 
pobrany material DNA w celu Ich identy-
fikacji. Na bieżąco, w różnych częściach 
Polski, weryfikujemy w terenie zgłoszenia 
o prawdopodobnych miejscach pochówku 
spływające na naszą infolinię 886-886-440. 
 Nie ustajemy w działaniach, pra-
cujemy intensywnie razem z archeologa-
mi, antropologami oraz współpracującym 
laboratorium genetycznym IGS realizując 
nasz cel, którym jest odnalezienie, ziden-
tyfikowanie i godne pochowanie ofiar ko-
munistycznych zbrodni.   
 Wydobywamy z ukrycia i niepa-
mięci tożsamość dumnych Polaków, by 
ostatecznie zwyciężyli tych, którzy chcieli 
dumę i pamięć o nich zabić na zawsze.
 W tym roku podczas lokalnej  
kwesty w dniach 31X-1XI  zebrano na ten cel  
15 500,60 zł. 

Fundacja Niezłomni
Spoleczny Komitet Dziękujemy za Wolność

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mińsku Mazowieckim od września 2015 r. do 
31 grudnia 2015 r. realizuje projekt konkursowy 
„STOP przemocy” w ramach Programu Osłono-
wego „Wspieranie Jednostek Samorządu Teryto-
rialnego w Tworzeniu Systemu Przeciwdziałania 
Przemocy w Rodzinie” - edycja 2015 Minister-
stwa Pracy i Polityki Społecznej.

Działania w ramach projektu będą służyły:
• przeciwdziałaniu i ograniczaniu zjawiska prze-
mocy w rodzinie,
• podniesieniu świadomości społeczności lokalnej 
w zakresie skutków przemocy domowej.
Projekt obejmuje działania:
• wdrożenie systemu wsparcia dla człon-
ków Grup Roboczych Zespołu Interdyscy-
plinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy 
w Rodzinie w postaci superwizji grupowej  
i indywidualnej,
• poradnictwa społeczno-prawnego dla osób i ro-
dzin dotkniętych przemocą w rodzinie, konsultacji 
prowadzonych przez prawnika, psychologa i peda-
goga na adres poczty elektronicznej poradnictwo@
mopsmm.pl oraz w siedzibie Ośrodka Pomocy,
• warsztatów dla rodziców, w tym małoletnich,  
z rodzin zagrożonych przemocą w rodzinie, w celu 
rozwijania umiejętności opiekuńczo – wychowaw-
czych, podniesienia świadomości w zakresie funk-
cjonowania rodziny, rozwiązywania konfliktów ro-
dzinnych,
• grupy psychoedukacyjnej dla kobiet dotkniętych 
przemocą, z problemem alkoholowym w rodzinie,
• grupa psychoedukacyjna dla dzieci w wieku 7 – 12 
lat z rodzin z problemem funkcjonowania w tym 
dotkniętych przemocą w rodzinie, 
• wykonanie diagnozy zjawiska przemocy w ro-
dzinie w mieście Mińsk Mazowieckim za rok 2014 
i 2015.

Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie
Kontakt :     tel.  25  752 05 08

   25 758 22 24 wew. 24
  e-mail:  poradnictwo@mopsmm.pl

Osoby do kontaktu: Agnieszka Słońska
          Bogumiła Piotrkowicz
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19 listopada na zaproszenie Politech-
niki Warszawskiej, Wydziału Inżynierii 
Produkcji i Zakładu Technologii Poligra-
ficznych, młodzież z klasy o kierunku 
technik cyfrowych procesów graficz-
nych, wspólnie z nauczycielem Macie-
jem Mazanką oraz dyrektorem Zespołu 
Tomaszem Płochockim uczestniczyła 
w Akademii Opakowań i Etykiet Flexo.
 Było to pierwsze z cyklu spotka-
nie w ramach Akademii, podczas którego 
studenci, kadra naukowa oraz młodzież 
naszej szkoły, mieli okazję skorzystać  
z doświadczenia prelegentów i zapoznać 
się z praktycznymi aspektami pracy przy 
produkcji etykiet i opakowań giętkich 
drukowanych techniką fleksograficzną. 
Ważnym punktem spotkania była tema-
tyka trendów rynkowych. Obecni prak-
tycy przedstawili techniki i rozwiązania 
stosowane na każdym etapie produkcji: 
od prepress, przez press, do postpress. 
Udział w Akademii młodzieży z naszego 

Młodzi graficy cyfrowi z Mechanika

Grzegorz Wyszogrodzki - dyrektor Gim-
nazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła 
II w Mińsku Mazowieckim został nomino-
wany w konkursie o tytuł SUPER DYREK-
TORA.
 Ogólnopolski Konkurs Super Dy-
rektor został zorganizowany przez mie-
sięcznik „Dyrektor Szkoły” i kwartalnik 
„Przed Szkołą” oraz wydawnictwo Wolters 
Kluwer. Była to druga edycja konkursu.
 Kandydaturę dyrektora Wyszo-
grodzkiego zgłosiła w czerwcu tego roku 
cała społeczność „papieskiego gimnazjum” 
– uczniowie, nauczyciele i rodzice. Oprócz 
wypełnienia dość skomplikowanego i ob-
szernego kwestionariusza zgłoszenia, na-
grano także film z wypowiedziami uczniów 
i nauczycieli na temat pracy dyrektora.
 Wybór zwycięzcy w konkursie 
przebiegał dwustopniowo. Najpierw jury 
złożone z członków kolegium redakcyj-
nego „Dyrektora Szkoły” przeanalizowało 
nadesłane zgłoszenia i wybrało grupę no-
minowanych do tytułu. W tym roku wybór 
był szczególnie trudny, bo z całej Polski 
napłynęło kilkadziesiąt zgłoszeń, prezen-
tujących dokonania nieprzeciętnych dyrek-
torów. Następnie spośród nominowanych 
kapituła konkursu na czele z prof. Dr hab. 
Małgorzatą Żytko z Wydziału Pedagogicz-
nego Uniwersytetu Warszawskiego wyłoniła 
zwycięzcę.
 Rozstrzygnięcie konkursu miało 
miejsce 22 października podczas II Kon-
gresu Edukacja i Rozwój w Centrum Olim-
pijskim w Warszawie. Dyrektor Grzegorz 
Wyszogrodzki znalazł się wśród 13 nomino-
wanych do nagrody, w dwóch kategoriach 
– Super Dyrektor szkoły i Super Dyrektor 
przedszkola. Co prawda nagrody głów-

nej nie otrzymał, ale fakt znalezienia się  
w gronie kilkunastu najlepszych dyrekto-
rów z całej Polski już jest dużym wyróż-
nieniem. Tytuł Super Dyrektora szkoły 
przyznano Wandzie Agnieszce Jabłońskiej 
– dyrektor Zespołu Placówek Edukacyj-
nych w Olsztynie, a tytuł Super Dyrektora 
przedszkola – Katarzynie Dryjas – dyrektor 
Publicznego Przedszkola nr 16 w Ostrow-
cu Świętokrzyskim. Wśród nominowanych 
znaleźli się dyrektorzy także z Zabrza, 
Paryża, Krakowa, Łodzi, Bielawy, Ostrowa 

Wielkopolskiego, Sygneczewa, Sokołowa 
Podlaskiego czy Podmoklów Małych.
- Jestem dumny z tego, że moi uczniowie, 
ich rodzice, a także współpracująca ze 
mną na co dzień kadra doceniają moją pra-
cę. Już sam fakt zgłoszenia mnie do tego 
zaszczytnego tytułu uważam za sukces – 
podkreśla dyrektor Wyszogrodzki. 
- Dla nas dyrektor Grzegorz Wyszogrodz-
ki jest SUPER DYREKTOREM – deklarują 
uczniowie.

GM nr 2, fot. z arch. szkoły

Super Dyrektor

OŚWIATA

Zespołu pozwolił również na zapoznanie 
się z nowoczesnymi labolatoriami Zakła-
du Technologii Poligraficznych, studenta-
mi, kadrą naukową oraz pracodawcami. 
Pracodawcy uczestniczący w Akademii to 
Kodak Polska,  3 M Poland, Firma Barmey 
i API Folie. Spotkanie miało charakter 

wizyty przygotowawczej, dotyczącej ob-
jęcia patronatem, kierunku kształcenia 
w zawodzie technik cyfrowych procesów 
graficznych, przez Wydział Politechniki 
Warszawskiej.

 Tomasz Płochocki
fot. z arch. ZSZ nr 2
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11 listopada 1918 roku po 123 latach 
niewoli Polska odzyskała niepodle-
głość. Po latach rozbiorów, dokonanych 
przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 
1772-1795, powstaniach narodowych 
i zmaganiach na różnych frontach, Po-
lacy dzięki niezłomności, patriotyzmo-
wi i bohaterstwu wywalczyli wolność. 
Ogromną rolę w odzyskaniu niepodle-
głości odegrał pierwszy marszałek Polski 
– Józef Piłsudski. 
 Z okazji Narodowego Święta 
Niepodległości, 9 listopada 2015 r. w SP 6 
w Mińsku Mazowieckim odbył się uroczy-
sty apel. Akademię rozpoczęto wprowa-
dzeniem sztandaru szkoły i odśpiewaniem 
hymnu państwowego. Dyrektor szkoły 
- Anna Zalewska, powitała wszystkich 
obecnych i podkreśliła, jak ważne dla 
Polaków jest to święto. Uczniowie klas IV 
pod kierunkiem wychowawczyń (p. Rena-
ty Engelbrecht, p. Lucyny Blacharskiej, 
p. Elwiry Czyż) przygotowali uroczystą 
prezentację  słowno-muzyczną połączo-
ną z teatrem pantomimy. Przypomniane 
zostały ważne wydarzenia historyczne 
związane z odzyskaniem przez Polskę nie-
podległości. Artyści przybliżyli wszystkim 
zebranym historię naszego kraju – czasów, 
gdy Polska straciła niepodległość i zniknę-
ła z mapy Europy na 123 lata. Muzyczne 
tło dla recytowanych utworów stanowiły 
pieśni patriotyczne w wykonaniu solistów 
i szkolnego chóru pod batutą p. Michała 
Śmigielskiego.  
 Uczniowie w dostępny sposób 
przedstawili polską drogę do niepodległo-
ści – drogę, która prowadziła przez cier-

pienia, więzienia, upokorzenia i tortury. 
Podczas akademii mogliśmy obserwować 
różne sceny z naszej dawnej i bliższej 
historii. Młodzi artyści mówili prawdę  
o ojczyźnie, o patriotyzmie naszych 
przodków,  opowiadali o walce z za-
borcami oraz kultywowaniu polskości. 
Najważniejsze jest wychowanie dzieci  
w  świadomości naszych tradycji, a w cza-
sach zaborów zakazane było nawet śpie-
wanie piosenek w języku polskim przy 
niemowlecych kołyskach. Pięknie zostało  
to przedstawione w widowisku – kołysan-
ka „Na Wojtusia z popielnika” przerywa-
na była rosyjską piosenką „Pust’ ws’egda 
budz’et sołnce”.
 Na scenie kolejno pojawiały się 
ważne postacie: król Stanisław August 
Poniatowski, zaborcy rozgrabiający nasz 
kraj, który odtańczyli „taniec śmierci 
Polski”. Uczniowie byli mocno wzruszeni, 
gdy szarpano flagę narodową, a następnie 
symbole naszej państwowości zamknięto 
w klatce. Scena ta odegrana została na 
tle melodii poloneza Ogińskiego Pożegna-
nie ojczyzny. Zaborcy rozdzielili naszą oj-
czyznę między siebie i mogli świętować 
zwycięstwo. Widzowie z niedowierza-
niem przyglądali się biesiadowaniu zabor-
ców z… polskim królem.
 Potem pojawił się na scenie 
Drzymała ze swoim wozem – symbol oporu 
wobec grabieżców. Zaborcy nie omieszka-
li skrępować go linami - w taki symbolicz-
ny sposób uczniowie przedstawili sposób 
walki okupantów z polskością, której 
duch żył jednak w sercach Polaków, aż 
wreszcie nadszedł Józef Piłsudski. Nie-

przyjaźni sąsiedzi powoli wycofali się  
z ziem polskich. Odzyskaliśmy tożsamość 
narodową i niepodległość. O tym, że wol-
ność trzeba stale pielęgnować przed za-
grażającymi dyktaturami, przypomniały 
słowa piosenki Jacka Kaczmarskiego pt. 
„Mury” odśpiewane przez wykonawców 
przy oklaskach zgromadzonych.
 W akademii w przystępny i ob-
razowy sposób przedstawiono losy naszej 
ojczyzny, począwszy od zaborów, a skoń-
czywszy na roku 1918. Młodzież szkolna 
z zainteresowaniem i w skupieniu wysłu-
chała tej szczególnej lekcji historii. 
 Narodowe Święto Niepodległości 
nasza szkoła obchodzi co roku bardzo uro-
czyście. Tego dnia wszyscy ubrani są na 
galowo. Pani dyrektor, dziękując twórcom 
patriotycznego przedstawienia, podkre-
śliła jego wartość wychowawczą i arty-
styczną. Wysłuchanie apelu z prawdziwą  
powagą  i  zaangażowaniem,  to szacu-
nek dla historii i dziejów naszego narodu,  
a także współczesny wyraz patriotyzmu. 
Nastrój powagi i wzruszenia był nagrodą  
dla tych, którzy uczestniczyli w przygoto-
waniu programu. 
 Odzyskanie niepodległości ozna-
cza dla nas życie w wolnym kraju. Nie 
można jednak zapomnieć o przesłaniu 
naszego wielkiego rodaka Jana Pawła II, 
który kierował do nas słowa: „Wolności 
nie można tylko posiadać”, ale trzeba ją 
stale zdobywać, tworzyć.  
     
           Bożena Swatko

fot. z arch. SP nr 6

Ku pokrzepieniu serc...
OŚWIATA
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Nasze przedszkole jest dla dzieci miej-
scem przyjaznym, w którym mają one 
szansę na gromadzenie różnych oso-
bistych doświadczeń. Te zaś stanowią 
ważny budulec do rozwoju procesów 
poznawczych, wykonawczych i emocjo-
nalnych.
 Codziennie oddajemy się zaba-
wie w sali i na świeżym powietrzu bo to 
dzięki niej  uczymy się najlepiej. Wycho-
wujemy przez sztukę: mamy cykliczne  
i ciekawe spotkania z teatrem i muzyką, 
wyjeżdżamy do CKiS w Siedlcach z grupą 
Biedronki na  bajkę baletową „Coppelia”. 
 Wspieramy działania arty-
styczne dzieci i skłaniamy je do twór-
czej aktywności: zdobywamy wyróż-
nienia na forum miasta, powiatu. kraju  
i na arenie międzynarodowej - Martynka 
W. - konkurs plastyczny „Skrzydlaci przy-
jaciele”. Rozwijamy wrodzone talenty  
i predyspozycje naszych milusińskich: 
„Jesienny koncert” w wykonaniu gru-
py Motylki wzbudził olbrzymie uznanie  
i aplauz wśród rodziców.
 Lubimy poznawać nasze najbliż-
sze otoczenie i miasto, często odwiedza-
my MZM, gdzie obcujemy z malarstwem, 
rzeźbą, fotografią.
 Sami też organizujemy wystawy: 
ostatnią fotograficzną o nazwie „Mińsk 
Mazowiecki - moje miasto”, stworzyliśmy 
dzięki dużemu wsparciu rodziców.

Przedszkole nr 1 znane i lubiane

 Zapraszamy bliskich, rodziców,  
by czytali nam bajki i opowiadali o swoich 
pasjach. Angażujemy dzieci w wydarzenia 
przedszkolne ze względów wychowaw-
czych, a także z potrzeby kultywowania 
tradycji. Cieszymy się z sukcesów naszych 
najmłodszych podopiecznych, którzy na 
„Pasowaniu” wykazali się olbrzymią od-

wagą i wyczarowali dla rodziców pełne 
humoru, wierszy, pląsów i piosenek swoje 
pierwsze przedstawienie.
 Ważne są dla nas wszystkie na-
sze Dzieci. To one są naszym największym 
skarbem.

Irena Wielgo - Kubacka
fot. z arch przedszkola

10 listopada w Przedszkolu Miejskim 
nr 6 w Mińsku Mazowieckim odbyła się 
uroczystość  z okazji  Narodowego Świę-
ta Niepodległości. 
 Kształtując poczucie przynależ-
ności narodowej, pamięć tamtych histo-
rycznych dni, dzieci z grupy IV „Zuchy” 
zaprezentowały patriotyczny program 
artystyczny. Deklamowały patriotyczne 
wiersze, w tym „Katechizm polskiego 
dziecka” W. Bełzy, którego treść jest ak-
tualna pomimo upływu lat.
 W podniosłym nastroju przed-
szkolaki odśpiewały pieśni patriotyczne 
oraz hymn narodowy.
 Nasz poranek patriotyczny po-
maga dzieciom zrozumieć przynależność 
narodową. Buduje wzorce zachowania 
oraz właściwe reagowanie w sytuacjach, 
gdzie pojawiają się symbole narodowe 
(godło, hymn, barwy państwowe), które 
należy szanować.
 Taka uroczystość uczy nas 
wszystkich jak być dobrym Polakiem, któ-
ry nie zapomina o historii swego kraju.

Teresa Wielmowiec
fot. z arch. przedszkola

Narodowe Święto 
w Przedszkolu nr 6
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 W piątek 20 listopada w sali gim-
nastycznej Szkół Salezjańskich w Mińsku 
odbyła się „CECYLIADA 2015” – szkolny 
przegląd muzyczny. Festiwal odbywa się 
zawsze w listopadzie – w okolicach świę-
ta św. Cecylii – średniowiecznej męczen-
nicy oraz patronki muzyków. W naszej 
szkole podstawowej „Cecyliada” odbyła 
się już po raz trzeci.
 Tym razem tematem przewod-
nim konkursu były polskie piosenki roc-
kowe. Przegląd rozpoczął się krótkim 
powitaniem oraz koncertem gościa spe-
cjalnego – zespołu „Trzy Siostry”, który 
doskonale wprowadził zarówno uczest-
ników, jak i przybyłych gości w rockowy 
klimat.
 Uczestnikom konkursu uważ-
nie przysłuchiwać się miało jury, które-
mu przewodniczyła Weronika Kowalczyk 
- przedstawicielka szkolnego zespołu 
„Kreska”. Weronice towarzyszyli ksiądz 
Dyrektor Ryszard Woźniak oraz członek 
zespołu „Trzy siostry”.
 Po przedstawieniu przez jury re-
gulaminu konkursu oraz zasad oceniania 
uczestnicy rozpoczęli swoje występy.
 Jako pierwsi wystąpili najmłod-
si,czyli uczniowie klas I-III, w następnej 
kolejności przedstawili swoje umiejętno-
ści uczniowie z klas IV-VI.
 Po występach, w czasie gdy jury 
udało się na obrady, głos mogła zabrać 
również zgromadzona tego wieczoru pu-
bliczność. Każdy widz mógł oddać jeden 
głos na wybranego uczestnika festiwalu.
Następnie, na scenie wystąpił gość spe-
cjalny – Pan Jakub Maguza i szkolny Ze-
spół „Kreska”. Po występie gości wieczo-
ru, nadszedł czas na ogłoszenie wyników 

przeglądu muzycznego „Cecyliada 2015”. 
Nagrody, wręczane przez księdza Dyrek-
tora Ryszarda Woźniaka otrzymali:
W kategorii klas I-III:
• I miejsce – duet: Amelia Jackiewicz i Antoni-
na Majchrzyk (kl .II) za  piosenkę zespołu Wan-
da i Banda „Hi- Fi”,
• II miejsce – Maria Gorczyca (kl. II) z piosenką 
Kasi Kowalskiej „To, co dobre”,
• III miejsce– Marta Jaworska (kl. Ib) za wyko-
nanie piosenki Urszuli „Konik na biegunach”,
• III miejsce – Maciej Gałązka (kl. III) za piosen-
kę zespołu Arka Noego „Rozpędzony”. Maciek 
zdobył również nagrodę publiczności.
W kategorii klas IV-VI:
• I miejsce – Maria Miąsek (kl. V) za wykonanie  
piosenki „Szklana pogoda” zespołu Lombard,
• II miejsce – Zuzanna Żuk (kl. VI) za piosenkę 
zespołu Lady Pank „Stacja Warszawa”,
• III miejsce – Victoria Pejsz (kl. IV) za  pio-
senką Maanamu „Nie poganiaj mnie, bo tracę 
oddech”,

CECYLIADA 2015

• III miejsce – Emilian Piszczek (kl.V) za wyko-
nanie  piosenki  „Mój jest ten kawałek podłogi” 
Mr. Zoob.
Oprócz laureatów, swoje umiejętności tego 
wieczoru zaprezentowali również:
• Maja Kamińska (kl. Ia) – Akurat „Lubię mówić 
z Tobą”,
• Martyna Król (kl. Ia) – Bracia „Parnassus”
• duet: Amelia Kot i Zofia Płochocka (kl. III) – 
Video „Wszystko jedno”,
• duet: Gabriela Kowalczyk i Luiza Morawska 
(kl.IV) – O.N.A. „Kiedy powiem sobie dość”,
• Olga Sobol (kl. V) – Edyta Bartosiewicz „Ze-
gar”.
 Bardzo szybko upłynął nam czas 
„Cecyliady”. Spędziliśmy go w bardzo mi-
łej, rockowej atmosferze. Myślę, że za-
równo uczestnicy, jak i widownia dosko-
nale się bawili, a rockowy klimat udzielił 
się wszystkim.

Katarzyna Król
fot. z arch. Szkół Salezjańskich

Dzień z Wojskową Akademią Techniczną
25  listopada 2015 roku w Zespole Szkół Za-
wodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy 
odbył się Dzień z Wojskową Akademią Tech-
niczną. Było to spotkanie, zorganizowane 
w ramach podpisanego 28 kwietnia 2015 r. 
porozumienia o współpracy. 
 Wykłady poprowadzili pracownicy 
naukowi różnych wydziałów uczelni. Pierw-
szy wykład  „Co się dzieje podczas zderzenia 
samochodu” poprowadził mgr inż. Mariusz 
Radzimierski. Kolejnymi prelegentami byli: 
dr inż. Kamil Sybilski – „Symulacje kompu-
terowe”, mgr Katarzyna Strójwąs „Ciekłe 
kryształy wczoraj, dziś i jutro”, por. mgr inż. 
Jarosław Wojtuń „Ukrywanie dodatkowych 
informacji w multimediach” i dr inż. Bogdan 
Uljasz „Dlaczego telewizja cyfrowa?”.   
 Uczniowie biorący udział w wy-
kładach mogli poszerzyć swoją wiedzę oraz 
poczuć się przez chwilę studentem. W trak-
cie „Dnia z Wojskową Akademią Techniczną” 
wszyscy zaciekawieni mogli również zapo-

znać się z bogatą ofertą edukacyjną uczelni 
obejmującą zarówno studia wojskowe, jak  
i cywilne. Zaprezentowane kierunki kształce-
nia oraz szczegółowe warunki rekrutacji za-

interesowanym osobom przedstawili  obecni 
studenci uczelni. 

Tomasz Płochocki, fot. z arch. szkoły
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Drogi
 Trwają roboty budowlane zwią-
zane z wykonaniem utwardzonej na-
wierzchni ulic: Wesoła, Narutowicza  
i Rodziny Łubieńskich. Drogowcy  śpieszą 
się by zdążyć z zakończeniem inwestycji 
przed nadchodzącą zimą.
 W trakcie opracowania są do-
kumentacje projektowe przebudowy 
ulic Kaszubskiej, Pomorskiej i  Żwirowej. 
Aktualizacja dokumentacji projektowej 
ulicy Nowy Świat na odc. od ul. Króle-
wieckiej do ul. Borelowskiego oraz opra-
cowanie koncepcji odwodnienia terenów 
ograniczonych linią kolejową Pilawa  
- Tłuszcz, Warszawa - Terespol.

Boisko przy ul. Budowlanej
 Na ukończeniu są roboty budow-
lane związane z budową boiska sportowe-
go przy ul. Budowlanej.
 Wykonano wszystkie roboty 
ziemne, drenaż płyty boiska, nawierzch-
nię poliuretanową bieżni, ułożono sztucz-
ną trawę na boisku, wykonano oświetle-
nie, chodniki wokół boiska, zjazd z ulicy 
Budowlanej. 
 Przebudowano kanalizację desz-
czową, odprowadzającą wody opadowe  
z terenu Zespołu Szkół Zawodowych  
nr 1 przez teren boiska do wylotu na rze-
ce Srebrnej.

Do wykonania pozostał montaż sprzętu, sie-
dzisk na trybunach i barierek ochronnych.

Podstawówki i Gimnazja
 Zakończono  roboty  budowlane 
związane z budową sali gimnastycznej 
przy Gimnazjum Miejskim nr 2. Trwają 
czynności odbiorowe oraz przygotowania 
do uzyskania pozwolenia na użytkowanie 
wybudowanego obiektu.
 W trakcie opracowania jest 
dokumentacja projektowa przebudowy 
kuchni z zapleczem w Gimnazjum nr 2.

Z MIEJSKICH INWESTYCJI

Co nowego w miejskich inwestycjach?
 Trwają roboty budowlane zwią-
zane z przebudową kotłowni gazowej   
w budynku Szkoły Podstawowej nr 5.
 Trwają prace projektowe zwią-
zane z opracowaniem dokumentacji pro-
jektowej budowy budynku Przedszkola 
Miejskiego nr 5. Dokumentacja została 
złożona  w Wydziale Architektury Staro-
stwa Powiatowego w celu uzyskania po-
zwolenia na budowę.

Miejska Szkoła Artystyczna
 Wykonano instalacje wewnętrz-
ne tj. instalację elektryczną, p. poż., 
wod-kan, co. Rozprowadzono instalację 
wentylacji mechanicznej. 

Wykonano tynki wewnętrzne w całym bu-
dynku.Wykonano izolację posadzek oraz 
szlichty, a także izolację dachu. Wykonuje 
się elewacje budynku oraz roboty dekarskie  
i blacharskie. Wykonuje się roboty wykoń-
czeniowe tj. glazurnicze oraz konstrukcję 
patio. Ogłoszono przetarg nieograniczony 
na wyposażenie sali koncertowej.
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Z MIEJSKICH INWESTYCJI

5 lat minęło…
Na każdym kroku widać zmiany, jakie nastąpiły w naszym mie-
ście. Na załączonych zdjęciach cofamy się o 5 lat. Jak wygląda-
ją te miejsca dzisiaj? Jak zmieniły się od 2010 roku? Sami mogą 
Państwo z łatwością to sprawdzić, wybierając się na spacer po 
naszym mieście. Poprosimy o zdjęcia z takich przechadzek. Za-
chęcamy również do poszukiwań w rodzinnych archiwach. Może 
znajdzie się u kogoś ciekawostka fotograficzna sprzed 5 lat?  
Zapraszamy do zabawy fotograficznej i przesyłania zdjęć na adres 
promocja@umminskmaz.pl. Fotografie można również przynieść 
osobiście do zeskanowania do pok. 202 w Urzędzie Miasta. Czeka-
ją na Państwa drobne upominki. Termin nadsyłania zdjęć upływa 
31.12.2015 r.
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

KULTURA

Listopadowe 
spotkania autorskie

 18 listopada z radością w sercach 
oczekiwaliśmy na godzinę 18:30, ponieważ 
o tej właśnie porze, próg sali konferencyj-
nej miała przekroczyć postać wyjątkowa  
i charyzmatyczna, której nie sposób nie  
lubić. I stało się, Pani Krystyna Sienkiewicz 
w ten niezwykły wieczór przybyła do Miń-
ska Mazowieckiego, aby spotkać się z Czy-
telnikami. Spotkanie promowało biografię 
artystki, napisaną przez Grzegorza Ćwiert-
niewicza. Na wieczór z zawsze uśmiech-
niętą i przemiłą aktorką przybyła liczna 
publiczność, która wspaniale bawiła się 
słuchając zabawnych monologów artyst-
ki i jej śpiewu. Pani Krystyna Sienkiewicz 
oczarowała wszystkich, rozśmieszając nas 
do łez i zachęcając do wspólnej zabawy w 
rytmie „Mexicany”. Wspominała również 
o sprawach dla niej ważnych, takich jak 
pomoc schronisku dla psów w Milanówku. 
Spotkanie pozostanie w naszej pamięci, 
jako jeden z najweselszych i najbardziej 
roztańczonych autorskich wieczorów.  
  Natomiast 26 listopada gościem 
biblioteki była Manuela Gretkowska, znana 
powieściopisarka, eseistka, scenarzystka  
i felietonistka. Na spotkanie przybyła licz-
na publiczność zainteresowana jej twór-
czością oraz działalnością społeczną. Wie-
czór promował najnowszą książkę Manueli 
Gretkowskiej pt. „Miłość klasy średniej”, 
której współautorem jest Piotr Pietucha 
– życiowy partner pisarki. Tematem prze-
wodnim w rozmowie z autorką był szeroko 
rozumiany kryzys w związku dwojga ludzi 
oraz próby jego przezwyciężenia, ale nie 
było to jedyne zagadnienie, jakie zosta-
ło poruszone tego wieczoru. Publiczność  
z zaciekawieniem i entuzjazmem reago-
wała na opowieści pisarki o sposobach na 
odciążenie naszego zmęczonego ciągłą 
gonitwą myśli mózgu, czy też pozbycie 
się niektórych, bolesnych dolegliwości fi-
zycznych. Niezwykła osobowość, charyzma  
i poczucie humoru Manueli Gretkowskiej 
stworzyły cudowną w odbiorze mieszankę, 
którą nie sposób się nie zachwycić.   

Biblioteka 
dla najmłodszych

 10 listopada, w 5. rocznicę dzia-
łania MBP w budynku przy ul. Piłsudskiego 
1a, miał miejsce uroczysty wernisaż prac 
zgłoszonych do konkursu fotograficznego 
„Mam 5 lat”, zorganizowanego przez Od-
dział dla Dzieci. Podczas spotkania nastą-
piło wręczenie nagród uczestnikom zma-
gań konkursowych. Dziękujemy wszystkim 
małym Czytelnikom oraz ich rodzicom za 
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zaangażowanie w przygotowanie prac  
i wzięcie udziału w tym wydarzeniu.
 21 listopada, w sobotnie przedpo-
łudnie dzieci wraz z rodzicami licznie przy-
były do biblioteki na wyjątkowe przedsta-
wienie pt. „Jaś, Staś i Małgosia”. Wystąpili 
młodzi aktorzy ze Szkółki Teatralnej, dzia-
łającej przy Przedszkolu Niepublicznym 
„Funny Kids”. Sala konferencyjna wypeł-
niła się po brzegi publicznością spragnio-
ną artystycznych wrażeń. Mali artyści nie 
zawiedli - spektakl był wspaniały. Historia 
Jasia i Stasia, którzy najpierw dokuczają 
swojej siostrze Małgosi, a potem przekonu-
ją się, jak bardzo jest ona dla nich ważna, 
urzekła małych i większych widzów. Mamy 
nadzieję, że w pamięci wszystkich dzieci 
na długo pozostanie morał płynący z tej 
opowieści, że wspaniale jest mieć rodzeń-
stwo, bo można się z nim nie tylko świetnie 
bawić, ale też w razie potrzeby móc liczyć 
na jego pomoc. Autorką scenariusza jest 

Marzena Białek, natomiast dekoracje wy-
konały Katarzyna Chłopik i Olga Bodecka. 
 Ponadto Biblioteka z przyjemno-
ścią zawiadamia, że w listopadzie swoją 
działalność rozpoczął „Międzykulturowy 
Uniwersytet Dziecięcy”. W sobotę, 14 
listopada MUD miał swój I Zjazd. Biblio-
teczny Uniwersytet został stworzony we 
współpracy z wolontariuszami z Fundacji 
EBU, a jego zadaniem jest przekazanie 
dzieciom wiedzy z zakresu kulturoznaw-
stwa z elementami iberystyki, italianistyki 
i romanistyki. Trzymamy kciuki za naszych 
„studentów”!

Co nowego w Bibliotece?

 Biblioteka przystąpiła do projek-
tu „Wypożyczalnia odtwarzaczy cyfrowej 
książki mówionej dla osób niewidomych 
i słabo widzących – Edycja 2015” reali-

zowanego przez Stowarzyszenie Pomocy 
Osobom Niepełnosprawnym „Larix” im. 
Henryka Ruszczyca. W ramach projektu 
biblioteka otrzymała nieodpłatnie jedno 
urządzenie Czytak Plus, które jest przysto-
sowane do obsługi przez osoby niewidome  
i słabo widzące. Czytelnicy z orzeczeniem 
o niepełnosprawności narządu wzroku 
mogą wypożyczyć Czytaka Plus wraz z wy-
branymi cyfrowymi książkami mówionymi. 
W zasobach biblioteki znajdą się ponadto 
kasety magnetofonowe z książką mówio-
ną udostępnione nam przez Dział Zbiorów 
dla Niewidomych Głównej Biblioteki Pracy  
i Zabezpieczenia Społecznego. 
 Z dniem 2 listopada 2015 roku 
Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej 
przystąpiła do realizowanego przez Bi-
bliotekę Narodową projektu ACADEMICA. 
Cyfrowa Biblioteka Publikacji Naukowych 
jest nowatorskim projektem polegającym 
na utworzeniu cyfrowej bazy książek i cza-
sopism naukowych. W ramach projektu 
udostępnianych jest badaczom i studen-
tom 1 159 051 dokumentów. Aby zostać 
użytkownikiem systemu wystarczy posia-
dać aktualną kartę biblioteczną. Korzysta-
nie z tych zbiorów jest nieodpłatne!

Zapowiedzi:
• 10 grudnia, o godz. 18:30 zapraszamy na 
spotkanie z miłośnikiem zwierząt i obrońcą 
praw przyrody Adamem Wajrakiem, autorem 
książki „Wilki”,
• 16 grudnia, o godz. 18:30 gościem biblioteki 
będzie Mariola Pryzwan. Spotkanie promuje 
dwie najnowsze książki pisarki - „Lilka” oraz 
„Haśka”, będące biografiami Marii Pawlikow-
skiej – Jasnorzewskiej oraz Haliny Poświatow-
skiej,
• w grudniu nie zabraknie również atrakcji 
świątecznych przygotowanych specjalnie 
dla najmłodszych czytelników, szczegóły już 
wkrótce na plakatach i stronie internetowej 
biblioteki. 
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Dat urodzinowych Mińskiego Towarzystwa 
Muzycznego jest kilka – zebranie założy-
cielskie muzyków i melomanów odbyło 
się 15 listopada 1999 roku, oficjalna de-
cyzja prawna o rejestracji stowarzysze-
nia zapadła 7 stycznia 2000 roku, a Pierw-
sze Walne Zebranie Członków odbyło się 
31 stycznia 2000 roku.

W lutym 2000 roku pod kierunkiem Janu-
sza Sadocha, rozpoczął próby Big Band 
powołany przez Towarzystwo. W listo-
padzie 2000 roku, regularne próby pod 
kierunkiem Tomasza Zalewskiego rozpo-
czął Chór Kameralny MTM, który pierw-
szy koncert wykonał już 19 stycznia 2001 
roku. Jesienią 2001 roku, dzięki poparciu 
burmistrza Zbigniewa Grzesiaka, Towa-
rzystwo otrzymało siedzibę w Miejskim 
Domu Kultury, od lata roku 2009 siedzi-
ba mieści się w parku, w tzw. „Zielonym 
Domku”.

Pierwszy koncert dla Miasta, to występ 
tria gitarowego w składzie: Tomasz Be-
reda, Adam Komorowski, Janusz Sadoch 
oraz kwartetu gitarowego w składzie: Ka-
rolina Laskowska, Agnieszka Królak, Ma-
rzena Kalinowska i Anna Gańko. Muzycy 
wystąpili 11 listopada 1999 roku.

W piętnastoletniej historii, stowarzysze-
nie zorganizowało lub współorganizowa-
ło 370 koncertów różnych wykonawców, 
Chóru Kameralnego oraz Big Bandu. Kon-
cert Jubileuszowy jest 371, dla Chóru 
Kameralnego – 196. Naszych występów 
wysłuchało zapewne kilkadziesiąt tysięcy 
osób, gdyż oprócz koncertów odbywają-
cych się w Miejskiej Szkole Artystycznej, 
Miejskim Domu Kultury, Miejskiej Biblio-
tece Publicznej czy kościołach miasta  
i powiatu – zawsze przy pełnej widowni, 
zorganizowaliśmy trzy edycje Mińskiego 
Festiwalu Jazzowego „Jazz Bez Granic” 
w latach: 2000, 2001, 2003, siedem Let-
nich Festiwali Orkiestr Dętych – każdy  
z widownią kilkutysięczną. Czynnie 
uczestniczyliśmy w organizacji Przeglądu 
Piosenki Poetyckiej, a obecnie już Festi-
walu Piotra Skrzyneckiego. Od roku 2003 
wspólnie z Powiatem Mińskim współ-
organizowaliśmy Powiatowe Spotkania 
Chóralne, przekształcone w 2011 roku  
w „Impresje Chóralne w trzech odsłonach 
w stolicy powiatu”. Współorganizowaliśmy 
pięć plenerowych edycji „Festiwalu 4M”.

Oprócz koncertów muzyki klasycznej, 
jazzowej czy poetyckiej nasze stowa-
rzyszenie edukuje muzycznie dzieci  
i młodzież oraz zachęca do czynnego mu-
zykowania. W latach 2006-2009 z fundu-
szy MKRPA zorganizowaliśmy 52 poranne 
koncerty edukacyjne dla dzieci i młodzie-
ży z placówek miejskich. Od roku 2003 
zorganizowaliśmy 112 takich koncertów 
dla dzieci i młodzieży z gminy Mińsk Ma-
zowiecki. Łącznie widownia przekroczyła 
26 000 osób.

Pierwszym prezesem MTM był Janusz Sa-
doch, W roku 2008 Prezesem MTM została 
Marta Sosińska. W latach 2012-2014 funk-
cję prezesa pełniła Magdalena Przybińska, 
i rok temu oddaliśmy stery MTM-u w ręce 
Emila Ławeckiego. Pan Tomasz Zalewski  
– założyciel i dyrygent Chóru Kameralne-
go od 15 lat edukuje nie tylko muzycznie. 
Wychował kilka pokoleń umuzykalnionych 
osób. Przez zespół Chóru Kameralnego 
przewinęła się duża liczba młodzieży,  
w której Tomasz Zalewski zaszczepił 
umiłowanie pięknej muzyki, do tej pory 
sprawiając, że młodzież może ambitnie 
spędzać wolny czas, doskonaląc swój 
warsztat muzyczny. Serdecznie mu za to 
dziękujemy.

Współpracujemy z Mazowieckim Instytu-
tem Kultury, Samorządem Województwa 
Mazowieckiego, sięgnęliśmy również po 
środki unijne – Chór realizował program 
„Młodzież w działaniu” polegający na 
warsztatach i wymianie zagranicznej  
z Konserwatorium Muzycznym w Terrasie 
(Hiszpania) w roku 2010.

15 LAT 
MIŃSKIEGO
TOWARZYSTWA 
MUZYCZNEGO
Koncert jubileuszowy z okazji 15-lecia Mińskiego Towarzystwa Muzycznego 
– wydarzenie szczególne odbyło się w niedzielę 22 listopada.

KULTURA
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Autorami naszych sukcesów są także nasi 
patroni, którzy w głównym stopniu finan-
sują przedsięwzięcia Mińskiego Towarzy-
stwa Muzycznego: Powiat Miński i Miasto 
Mińsk Mazowiecki. Dzięki ich współpracy 
ze stowarzyszeniami i wsparciu meryto-
rycznemu, mińska kultura kwitnie i ciągle 
się rozwija, mamy nadzieję, że będzie to 
trwało nadal.

Na gruncie lokalnym współpracujemy 
również z Miejską Orkiestrą Dętą, Miejską 
Biblioteką Publiczną, Muzeum Ziemi Miń-
skiej, Urzędem Gminy Mińsk Mazowiecki, 
Komendą Hufca ZHP, Stowarzyszeniami 
– Towarzystwem Przyjaciół Mińska Mazo-
wieckiego, „Niezależną Inicjatywą Kultu-
ralną”, „Ścieżkami Nieskończoności” oraz 
mińskimi szkołami.

Podczas uroczystości po długiej liście 
podziękowań, prezentach i życzeniach 
dalszego rozwoju dla stowarzyszenia, 
nadeszła pora na najważniejszą część 
wieczoru – muzykę. Zaprezentowali się 
członkowie stowarzyszenia: Emil Ławecki 
w „arii Stefana” z opery „Straszny Dwór” 
Stanisława Moniuszki, Tomasz Bereda na 
gitarze, Marta Sosińska na flecie, Mariusz 
Adamczak na fortepianie.

W czerwcu 2012 roku byli i aktualni 
członkowie Chóru Kameralnego założyli 
zespół przy Mińskim Towarzystwie Mu-
zycznym – oktet wokalny „Manufaktura 
Dźwięku”, którego dyrygentem jest Emil 
Ławecki. Podczas koncertu Oktet zapre-
zentował wiązankę fragmentów siedmiu 
największych hitów szwedzkiego zespołu 
ABBA, oraz wielki hit lat osiemdziesią-
tych, „Only you” Vinca Clarke’a. Drugą 
część jubileuszu rozpoczął film „doku-
mentalny”, zrealizowany przez członków 
Chóru Kameralnego. Po twórczości filmo-
wej, rozbawiona publiczność wysłuchała 
wszechstronnego i wielce urozmaiconego 
występu Chóru – od tradycyjnej pieśni 
rdzennych amerykanów „Evening Rise”, 
przez hebrajską kompozycję „Dodi li”, 
której tekst został zaczerpnięty z „Pie-
śni nad pieśniami”, poezję Grzegorza 
Turnaua – „Cichosza” oraz Kasprowicza, 
piosenki ludowe polskie i hiszpańskie. 
Klimaty filmowe to „Singing in the rain”, 
„Gabriel’s oboe” z filmu „Misja” i „Pio-
senka jest dobra na wszystko” Starszych 
Panów. Włoską piosenkę „Nel blu dipin-
to di blu”, szerzej znana jako – „Volare” 
śpiewała cała sala… Muzycznym podsu-
mowaniem wieczoru był występ Chóru 
Kameralnego oraz byłych członków tego 
zespołu w utworach: „No i jak tu nie je-
chać”, „Wieniki”, „Raindrops keep falling 
on my head” oraz „Kołysanka”. Gorące 
podziękowania publiczności oraz urodzi-
nowy tort zamknęły kolejną kartę w do-
robku MTM.

Zdjęcia: Piotr Gronek
Tekst: MTM
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„Mazovia” to klub z ogromnymi trady-
cjami sportowymi, w którym uprawia-
no wiele dyscyplin sportu, ale zawsze 
piłka nożna była magnesem, przyciąga-
jącym największe rzesze zawodników  
i kibiców. Tak jest również dziś i dlate-
go to mecz piłkarski jest głównym ele-
mentem obchodów naszego jubileuszu 
i naszym podziękowaniem dla wszyst-
kich, którzy zawsze wspierali nasz klub 
- tymi słowami Andrzej Kuć, prezes MKS 
„Mazovia” Mińsk Mazowiecki otworzył 
jubileuszowy mecz, który mińscy pił-
karze 8 listopada rozegrali na stadionie 
przy ul. Sportowej z drużyną Legii War-
szawa Champions League. 

 Przez cały mijający rok działa-
cze Miejskiego Klubu Sportowego „Mazo-
via” podkreślali, że jest to czas jubile-
uszu. Wszystkie działania podejmowane 
przez klub były sygnowane logo 90-lecia, 
jednak kulminacyjnym elementem obcho-
dów był mecz zaplanowany na niedzielne 
popołudnie, w którym piłkarze Mazovii 
zmierzyli się z gwiazdami Legii Warsza-
wa Champions League, wśród których 
nie zabrakło Macieja Szczęsnego, Jerze-
go Podbrożnego, Cezarego Kucharskiego, 
Piotra Włodarczyka, Marka Jóźwiaka czy 
Leszka Pisza. Nic dziwnego, że na stadion 
przy ul. Sportowej w Mińsku Mazowiec-
kim zmierzały tłumy. Powoli wypełniała 

się loża VIP-ów, w której zasiedli: poseł 
elekt Teresa Wargocka, starosta Antoni 
Jan Tarczyński, burmistrz miasta Marcin 
Jakubowski, zastępca dyrektora MZDW 
Mariusz Kozera, prezes MZPN Warszawa 
Zdzisław Łazarczyk, prezes OZPN Siedlce 
Krzysztof Karaś, radni miejscy i powiato-
wi, byli i obecni działacze klubu. Jeszcze 
bardziej tłoczno było na trybunie, na któ-
rej zasiedli wierni kibice „Mazovii”. To 
tam łopotały czerwono-biało-niebieskie 
flagi, stamtąd dobiegały okrzyki i pie-
śni zagrzewające piłkarzy, tam wreszcie 
zapłonęły race, na które wyjątkowo ze-
zwoliły władze klubu. Dziękuję za waszą 
obecność. Dziękuję wszystkim kibicom, 
którzy zawsze są z nami, niezależnie od 
wyników. To dla was piłkarze wychodzą 
na boisko i walczą o jak najlepszy wynik. 
To dla was, na tej murawie dają z sie-
bie wszystko, byście mogli być dumni ze 
swojej drużyny. Dziś wyszliśmy na boisko  
w szerokim składzie. Ci najmłodsi zawod-
nicy wprawdzie nie będą dziś grać, ale są 
oni przyszłością naszego klubu. Odnoszą 
sukcesy w swoich kategoriach wiekowych, 
zdobywają medale na ogólnopolskich im-
prezach i być może dzięki nim za kilka lub 
kilkanaście lat z takich sukcesów będzie 
się cieszyć seniorska drużyna „Mazovii” 
- mówił do kibiców prezes Andrzej Kuć.
 Wreszcie zabrzmiał pierwszy 
gwizdek i piłkarze pierwszego składu 
„Mazovii” ruszyli do ataku, zagrzewani 
dopingiem kibiców. Bez respektu dla swo-
ich utytułowanych rywali szybko przenie-
śli grę na połowę przeciwnika i pięknym 
strzałem popisał się Mateusz Janusiewicz, 
zdobywając pierwszą bramkę dla gospo-
darzy. Radość jednak nie trwała długo, bo 
w odpowiedzi, gola dla Legii zdobył Piotr 
Włodarczyk. Miński klub jednak nie odpu-
ścił fundując kibicom festiwal bramek. 
Wśród szczęśliwych strzelców, którym 

udało się pokonać legendę bramkarską  
- Macieja Szczęsnego znaleźli się jeszcze: 
Piotr Sobótka, Michał Bondara, Jakub Po-
pławski i Marcin Kowalczyk. Na przerwę 
„Mazovia” schodziła z imponującym wy-
nikiem 5:1. Przed trudnym wyzwaniem 
obrony rezultatu stanęli oldboje Mazovii, 
którzy wyszli na drugą połowę meczu. 
Wprawdzie spotkanie nieco straciło tem-
po, ale o dobre nastroje kibiców dbał pro-
wadzący imprezę DJ Ucho, czyli Dariusz 
Ślęzak, który zagrzewał kibiców do dopin-
gu, rozdawał gadżety przywiezione przez 
piłkarzy Legii Warszawa Champions Le-
ague i komentował spotkanie, które rów-
nie dużo radości dawało piłkarzom, jak 
i kibicom. W międzyczasie na trybunach 
pojawiły się też jubileuszowe ciastka 
ozdobione logo 90-lecia „Mazovii”, które 
specjalnie na mecz ufundował sponsor 
drużyny Sławomir Gromulski. Słodkości 
pozwoliły łatwiej kibicom przełknąć ko-
lejne bramki, jakie strzelali Piotr Wło-
darczyk i Cezary Kucharski. Na szczęście 
sędzia główny w porę zakończył spotkanie 
i „Mazovia” mogła się cieszyć ze zwycię-
stwa 5:4, odbierając pamiątkowy puchar 
ufundowany i wręczony z okazji jubile-
uszu przez Legię Warszawa Champions 
League. A na kibiców czekały miłe chwile 
z gwiazdami Legii - wspólne zdjęcia i au-
tografy, po które ustawiały się kolejki nie 
tylko tych najmłodszych fanów.
 Oprócz emocji piłkarskich ju-
bileuszowe spotkanie było też okazją do 
uhonorowania wielu osób, które przez 
wiele lat angażowały się w rozwój klubu, 
bo jak podkreślał prezes Kuć, Miejski Klub 
Sportowy „Mazovia” łączy ludzi pełnych 
pasji i zaangażowania. Daje radość ze 
sportowych wyników i uczy pokory, gdy 
zdarzają się porażki. Przez 90 lat „Ma-
zovia” była sportową wizytówką miasta. 
To tutaj wychowało się wiele pokoleń 

Jubileuszowe zwycięstwo
TEMAT NUMERU
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młodych ludzi, kształtując swoje życiowe 
postawy w sportowej rywalizacji. Dziś 
są oni liderami w swoich środowiskach. 
Wielu z nich powróciło do klubu, by go 
wspierać i rozwijać - mówił Kuć, dzięku-
jąc za działania na rzecz klubu. Z okazji 
jubileuszu Brązowe Odznaki za Zasługi 
dla Sportu przyznane przez ministra spor-
tu z rąk burmistrza Marcina Jakubowskie-
go odebrali: Kazimierz Płochocki, Robert 
Stelmach i Janusz Puchalski. Honorową 
Odznakę Mazowieckiego Związku Piłki 
Nożnej: Andrzejowi Kuciowi, Marcinowi 
Jakubowskiemu, Robertowi Smudze, Sta-
nisławowi Domalewskiemu, Henrykowi 
Szwachowi i Alanowi Grabkowi wręczył 
prezes MZPN Zdzisław Łazarczyk. Klub 
otrzymał też Medal Pamiątkowy Pro Maso-
via przyznany za zasługi dla sportu przez 
marszałka województwa, który na ręce 
prezesa Andrzeja Kucia w imieniu Ada-
ma Struzika wręczył zastępca dyrektora 
MZDW Mariusz Kozera. 
 Nie zabrakło też życzeń i pa-
miątkowych statuetek wręczanych przez 
zaproszonych gości: burmistrza Marcina 
Jakubowskiego, starostę Antoniego Jana 
Tarczyńskiego, prezesa OZPN Siedlce 
Krzysztofa Karasia, prezesa MZPN War-
szawa Zdzisława Łazarczyka, dyrektora 
MOSiR-u Roberta Smugę. Bukiet pięknych 
róż wręczyła prezesowi „Mazovii” poseł 
elekt Teresa Wargocka, podkreślając, że 
klub zawsze dbał o wychowanie i rozwój 
młodych ludzi. Miłym akcentem było też 
wręczenie przez prezesa MKS Mazovia 
pamiątkowych medali „90-lecia MKS Ma-
zovia” wszystkim działaczom, piłkarzom 
i sponsorom, którzy wspierają działal-
ność klubu. Oficjalną część obchodów 
zakończyło nieformalne spotkanie przy 
przekąskach i urodzinowym torcie, za 
które władze klubu dziękują sponsorom: 
restauracji Pałacowa, Piekarni Gromulski 
i firmie Tatulo.
 Warto też pamiętać, że jubile-
uszowy mecz, jak podkreślał Andrzej Kuć, 
dedykowany był bramkarzowi „Mazovii” 
Pawłowi Matłaczowi, który przez wiele 

lat był jednym z filarów drużyny. „Nieste-
ty, w meczu inaugurującym tegoroczny 
sezon Paweł odniósł bardzo poważną kon-
tuzję. Mamy nadzieję, że po intensywnej 
rehabilitacji Paweł powróci na boisko  
i będzie mu dane przeżyć jeszcze wiele 
dobrych chwil z drużyną” mówił Kuć. Wy-
razy wsparcia dla Pawła Matłacza płynęły 
również z trybun, na których zawisł trans-
parent: „Paweł, jesteśmy z Tobą!”.

Monika Rozalska
źródło: Tygodnik Mazowiecki Nowy Dzwon

fot. Bartek Mazanka
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Dziady w Kościele Garni-
zonowym
 W przeddzień Wszystkich Świę-
tych w licznie wypełnionym publicznością 
Kościele Garnizonowym pw. Św. Michała 
Archanioła w Mińsku Mazowieckim wy-
stawiono „Dziady”. Spektakl Teatru Grot 
był próbą oryginalnej interpretacji trud-
nego dramatu Adama Mickiewicza, który 
pokazuje, że stare tradycje ludowe mogą 
fascynować i być dla artysty źródłem in-
spiracji. 
 Reżyser Arkadiusz Głogowski 
zaproponował powrót do korzeni. Akcja 
dramatu rozgrywa się w ciemnej kapli-
cy, gdzie wokół trumny zgromadzili się 
ludzie, czekający na pojawienie się du-
chów zmarłych. Moment napięcia, stra-
chu i niepewności podkreślała znakomicie 
skomponowana i wykonana muzyka. 

Stylowa tradycja
 Już po raz drugi w MDK odbył 
się Wieczorek Stylu. To cykliczne przed-
sięwzięcie realizowane z myślą o zrelak-
sowaniu się oraz zaprezentowaniu naj-
nowszych trendów w modzie i urodzie. 
Tym razem modną odzież, oryginalną 
biżuterię oraz torebki prezentowały wy-
łonione w castingu modelki. Dziewczyny, 
mimo zrozumiałej tremy, zaprezentowały 
się naprawdę profesjonalnie. Pokazowi, 
który odbył się 12 listopada towarzyszy-
ła muzyka w wykonaniu Marcina Błądziń-
skiego. 

Tak jak w kinie
 Wyremontowana sala kameral-
na w MDK z wygodnymi siedzeniami, za-
ciemnieniem i profesjonalnym sprzętem 
projekcyjnym zachęca do organizowania 
pokazów filmowych. 14 listopada z go-
ścinności MDK skorzystało po raz kolejny 
Profesjonalne Kino Objazdowe Outdoor 
Cinema. Widzowie mogli obejrzeć kinowe 
nowości - filmy „Hotel Transylwania 2”, 
„Chemia”, „Piotruś. Wyprawa do Nibylan-
dii”, „Steve Jobs” oraz „Karbala”.

Wielkie Skupieni(e)
 To już trzecia premiera działa-
jącego przy MDK Teatru po Godzinach. 
Sztuka napisana przez jedną z jego ak-
torek - Magdalenę Ciężkowską w niekon-
wencjonalny sposób ukazuje osobistości 
należące do paryskiej bohemy artystycz-
nej dwudziestolecia międzywojennego. 
Pokazuje jak przez szkło powiększające 
wielkie talenty tych ludzi, ogromne pa-
sje, a przede wszystkim ich skupienie na 
sobie.
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 Sala kameralna MDK 17 listopada 
wypełniła się po brzegi. I tak jest podczas 
wszystkich spektakli tego złożonego z pa-
sjonatów teatru. Teatr działa od prawie 
dwóch lat. Oprócz „Skupionych” ma w 
swoim dorobku dwie inne premiery „Ko-
biety Kafki” oraz „Pokój Do Wynajęcia”. 
Spektakle wyreżyserował Michał Zasłona 
prowadzący warsztaty teatralne. Zapra-
szamy do MDK na kolejny spektakl „Sku-
pieni” - 6 grudnia o godz. 17.00 oraz na 
warsztaty Teatru po Godzinach, które od-
bywają się w każda środę od godz. 17.30. 

Robótki ręczne i nie tylko
 Po wakacyjnej przerwie po-
wróciły do MDK warsztaty quillingu. Tym 
razem pod okiem instruktorki podczas 
rodzinnych warsztatów powstają bożona-
rodzeniowe karty z życzeniami i ozdoby 
świąteczne. 
 MDK kontynuuje również owoc-
ną współpracę z Fundacją EBU. Warsztaty 
tańca latino, rodzinne spotkania „Francja 
i sąsiedzi” - to tylko niektóre z okazji do 
zetknięcia się z kulturą Francji, Hiszpanii 
czy Włoch. 
 Natomiast wszystkich, których 
frapuje przeszłość własnych rodzin, szu-
kających korzeni swoich rodów, przeglą-
dających księgi i archiwa, zapraszamy na 
warsztaty genealogiczne.
Terminy spotkań:
warsztaty genealogiczne 17 grudnia, 
godz. 17.00,
Francuskie Tête-à-tête 17 grudnia, godz. 
19.00,
Warsztaty tańca latino 7 grudnia, godz. 
19.30.

Agnieszka Boruta, 
 fot. z arch. MDK

Koncert Tomasza Beredy
 Tomasz Bereda jest absolwen-
tem Miejskiej Szkoły Artystycznej w na-
szym mieście. Ukończył Uniwersytet Mu-
zyczny im. Fryderyka Chopina w klasie 
prof. Ryszarda Bałałuszki. Obecnie rozwi-
ja swoje umiejętności u doktora impro-
wizacji Bartłomieja Marysika w Poznaniu. 
Nauczyciel w Szkole Muzycznej Janusza 
Sadocha oraz Miejskiej Szkole Artystycz-
nej w Mińsku Mazowieckim. Od czasu do 
czasu koncertuje, a w jego repertuarze 
znajdują się kompozycje zarówno mi-
strzów dawnych, jak i współczesnych.  
10 listopada wystąpił z recitalem w Miej-
skim Domu Kultury.

MTM 
fot. Daniel Niedźwiedzki
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 Za nami kolejny niezwykły, by 
nie rzecz zaczarowany, Festiwal Piotra 
Skrzyneckiego. Po raz siódmy spotka-
liśmy się z piosenką, poezją, teatrem  
i kabaretem. W tym roku „gościem 
specjalnym” festiwalu był Konstanty 
Ildefons Gałczyński i jego zaczarowany 
świat. Bowiem to właśnie zielony Kon-
stanty był założycielem, z Marianem 
Eile, Kabaretu Siedem Kotów –  pierw-
szego powojennego kabaretu literackie-
go, który powstał w Krakowie. Niezwy-
kły był to kabaret, niezwykłe programy 
przedstawiał. Występowali w nim m.in. 
Irena Kwiatkowska, dla której Gał-
czyński stworzył postać Hermenegildy 
Kociubińskiej, Tadeusz Olsza, Ludwik 
Sempoliński, Jerzy Waldorff oraz sam 
Poeta.
 Tegoroczny Festiwal był wyjąt-
kowy pod każdym względem. Każdy z pię-
ciu dni był wydarzeniem premierowym, 
stworzonym specjalnie na tę okazję. 
Przełamując stereotypowe myślenie, że 
Gałczyński czy Skrzynecki reprezentują 
twórczość dla dorosłych, Festiwal roz-
poczęliśmy propozycjami dla młodszych 
odbiorców. 3 listopada nawiedziła nas 
Hermenegilda Kociubińska. Artystka her-
metyczno-sympatyczna zaprosiła dzie-
ci na warsztaty będące wspomnieniem  
o mistrzach sztuk wszelakich: Irenie 
Kwiatkowskiej i Konstantym Ildefonsie 
Gałczyńskim. Podczas spotkania zatytuło-
wanego „Farmazony Hermenegildy Kociu-
bińskiej” młoda publiczność zapoznała się 
z fragmentami twórczości Gałczyńskiego, 
poznała wątki z życia kulturalnego jego 
czasów oraz życia teatralnego ówcze-
snej bohemy. Pełne humoru warsztaty 
pobudziły wyobraźnię, pozwoliły młodej 
publiczności za pośrednictwem zabawy 
odkryć ukryte zdolności. Atrakcją spo-
tkania były: strzał z szapoklaka, turniej 
o rozwikłanie pozorów niezawiłości boa 
Hermenegildy Kociubińskiej oraz kilka in-
nych niespodziewanych zdarzeń.
 Któż nie pamięta piosenek, ske-
czy i tekstów z programów Olgi Lipiń-
skiej? Któż nie tęskni za panem Czesiem, 
panią Basieńką, Tureckim i pozostałymi 
postaciami małego teatrzyku? Któż nie 
tęskni za wspaniałą, inteligentną rozryw-
ką, którą przez 35 lat serwowała telewi-
dzom Olga Lipińska? Duchowa siostra Gał-
czyńskiego wraz z przyjaciółmi dołączyła 
wieczorem 3 listopada do Festiwalu.
 Znakomita obsada w doskona-
łej oprawie muzycznej wykonała prze-
boje znane z telewizyjnych programów. 
Nie zabrakło twórczości Gałczyńskie-

go, wszak koncert został przygotowany  
i premierowo wykonany w Muzeum K. I. 
Gałczyńskiego w Praniu, a Olga Lipińska 
uważa Gałczyńskiego za najwybitniej-
szego poetę XX wieku w Polsce. Poranek  
4 listopada przywitał nas „Księżycem w 
misce”. Inspiracją do stworzenia muzycz-
no-teatralnej opowieści była płyta Grze-
gorza Turnaua pod tym samym tytułem.
Przedstawiona opowieść poprowadziła 
widzów po ścieżkach dziecięcej wyobraź-
ni. Tej podróży towarzyszyła przepiękna 
muzyka. Widzowie poznali historię Stani-
sława, który w zawrotnym tempie dzisiej-
szego życia zapomina o najważniejszych 
wartościach. Kiedy przez przypadek spo-
tyka swoich przyjaciół z dawnych lat, 
rozpoczyna się jego przygoda, która na 
zawsze zmieni jego życie.
 Natomiast wieczorem 4 listo-
pada ruszyliśmy Zaczarowaną Dorożką  
w stronę Kpiarskiej i Kominiarskiej, czy-
li w zaczarowany świat Zielonego Poety.
Konstanty Ildefons Gałczyński wielokrot-
nie porównywał swoją twórczość do Ryn-
ku Szczepańskiego, gdzie obok sztucz-
nych kwiatów można znaleźć bizantyjskie 
ikony. Taki był ten zaczarowany, zielony, 
poetycki świat Konstantego Ildefonsa.
 Na zorganizowanej w galerii MDK 
wystawie można było zobaczyć wszystkie 
ważne przedmioty, które odnaleźć można 
w jego twórczości. Była oczywiście Zie-
lona Gęś, oryginalna Zaczarowana Doroż-
ka, Dymiący Piecyk i wiele, wiele innych 
przedmiotów zilustrowanych w zielonych 
wersach zielonego Konstantego. Pomysło-
dawcą i twórcą wystawy był dyrektor MDK 
Piotr Siła.
 „Powiedz mi, jak mnie kochasz” 
to tytuł prapremierowego spektaklu, któ-
ry odbył się 5 listopada. Multimedialny 
spektakl poetycko-muzyczny opowiadał 
historię miłości Zielonego Konstantego  
i Srebrnej Natalii. Przedstawienie, oprócz 
najpiękniejszych wierszy i piosenek pre-
mierowych, zawierało wielkie songi o mi-
łości, które podkreślały burzliwy charak-
ter relacji wspomnianej pary.
 Przegląd piosenki, któremu pa-
tronuje Piotr Skrzyneczki, z roku na rok 
cieszy się coraz większą popularnością.  
Z całego kraju ciągną do Mińska Mazo-
wieckiego rzesze śpiewających i grają-
cych młodych ludzi, którzy marzą o tym, 
by dzielić się ze światem swoją twórczo-
ścią. Śpiewają poezję, śpiewają po polsku 
oddając hołd wielkim twórcom polskiej 
piosenki, piosenki i piwnicznej, i tawer-
nianej, i kabaretowej, i festiwalowej. 
Oprócz repertuaru Piwnicy pod Baranami, 

młodzi wykonawcy prezentują utwory ta-
kich tuzów jak Marian Hemar, Agnieszka 
Osiecka, Jeremi Przybora, Wojciech Mły-
narski, Jacek Cygan, ale nierzadko też 
„kawałki” własnego autorstwa.
 W tym roku jury w składzie: 
Ewa Kornecka, Teresa Drozda, Jan Popra-
wa, Robert Zapora oraz Daniel Gałązka, 
oceniało występy 16 uczestników. Osta-
tecznie Grand Prix (statuetka Piotra S.), 
kwalifikację do udziału w Studenckim 
Festiwalu Piosenki w Krakowie, występ w 
Piwnicy pod Baranami oraz nagrodę finan-
sową w wysokości 3000 zł otrzymała  Zu-
zanna Wiśniewska. Nagrodę Specjalną w 
wysokości 2000 zł otrzymał  Dmitry Usti-
now z Białorusi, a dwa wyróżnienia spe-
cjalne w wysokości 750 zł, ufundowane 
przez Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, 
otrzymały Agata Gałach i Daria Zawiałow. 
Ponadto Jury wyróżniło honorowym za-
proszeniem do koncertu laureatów: Kata-
rzynę Rajewską, Agnieszkę Kacałę i Patry-
cję Wróbel. Po konkursowych emocjach 
wieczorem 6 listopada przyszedł czas na 
malowniczą, urzekającą opowieść o nas, 
o pęknięciach i rysach w naszych życio-
rysach. Z recitalem „Rysy na życiorysie” 
wystąpiła Kamila Klimczak. 
 Ilustrowana poezją Szymbor-
skiej, Młynarskiego, Przybory,  Dziewoń-
skiego i muzyką Turnaua, Koniecznego, 
Wasowskiego dynamiczna, zmieniająca 
się jak w kalejdoskopie narracja Kamili 
Klimczak wciągnęła publiczność w świat 
pełen emocji i wrażeń, o których w co-
dziennym zabieganiu zapominamy.
 Podróż zaczarowaną dorożką do-
biegła końca 7 listopada, gdy dojechali-
śmy na koncert finałowy Festiwalu. Każdy 
występ w wykonaniu artystów kabaretu 
Występ Piwnicy pod Baranami był wielkim 
wydarzeniem artystycznym. Piwnica pod 
Baranami, która pozostając ostatnim lite-
rackim żywym kabaretem, jest przy tym 
wspaniałą wysepką w morzu szarej co-
dzienności. Tym razem legendarny zespół 
przygotował specjalny program oparty na 
wierszach, monologach i piosenkach na 
podstawie tekstów Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego. 
 Taką niepowtarzalną atmosferą 
pożegnaliśmy publiczność na rok… Do zo-
baczenia na 8. Festiwalu Piotra Skrzynec-
kiego.

MDK, fot. z arch. Miejskiego Domu Kultury
 
 

Zaczarowaną Dorożką w stronę Piwnicy
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KULTURA

Muzeum Ziemi Mińskiej

W piątkowy wieczór (20 listopada)  
w Muzeum Ziemi Mińskiej odbył się 
wernisaż – prawdziwa gratka dla fanów 
motoryzacji – „20-lecie Klubu Dawnych 
Motocykli Magnet”. 

Tę wyjątkową wystawę otworzył Leszek 
Celej, Dyrektor MZM, natomiast Bur-
mistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin 
Jakubowski, wraz z życzeniami, przeka-
zał członkom klubu oryginalny prezent  
w postaci zabytkowej szarfy z rajdowych 
Mistrzostw Polski Polskiego Związku Mo-
torowego z 1951 r. W imprezie wzięło 
udział wielu członków stowarzyszenia, 
radnych miasta i przyjaciół klubu, a tak-
że Marian Brzeziński – właściciel prawdo-
podobnie największej w Polsce kolekcji 
skuterów (również zabytkowych).

Działalność stowarzyszenia przybliżył go-
ściom Prezes klubu Daniel Gągol i były 
Prezes Maciej Cichocki. Odpowiednią 
dla piątkowego wydarzenia oprawę mu-
zyczną (na gitarze elektrycznej) zapew-
nił Janek Kaczorek. Nad merytoryczną 
stroną przygotowań wystawy czuwał nie-
przerwanie Piotr Wojdyga, w-ce Prezes 
klubu.

„Magnet” – Mazowiecki Rajd Weteranów 
Szos organizowany jest od 1996 r. Pierw-
sza edycja powstała z inicjatywy grup 
motocyklistów z Mińska Mazowieckiego  
i Warszawy (a także obecnego na werni-
sażu jednego z głównych organizatorów 
zlotu Mariusza Żyły), które w 1997 r. sca-
liły się, sformalizowały i do dziś działają 
jako KDM „Magnet”.
 
Klub „Magnet” to przede wszystkim lu-
dzie – ponad czterdziestoosobowa grupa 
pasjonatów ratujących od zniszczenia 
perły dawnej motoryzacji. Członkowie 
mińskiego klubu stale uczestniczą w raj-
dach i zlotach zabytkowych pojazdów 
w całej Polsce. Ponadto stowarzysze-
nie zajmuje się propagowaniem wiedzy  
o dawnej technice i historii motoryzacji, 
w tym ze szczególnym podkreśleniem 
mińskiej historii dawnych pojazdów.  Od 
2011 r. wraz z Muzeum Ziemi Mińskiej 
organizuje Zlot Pojazdów Zabytkowych 
„Warkot”. Dzięki doskonałej renomie 
mińskich rajdów Główna Komisja Pojaz-
dów Zabytkowych Polskiego Związku Mo-
torowego w 2015 r. podniosła rangę „Ma-
gnetu” do Rundy Eliminacji Mistrzostw 
Polski Pojazdów Zabytkowych. I tak  
w tegorocznych Mistrzostwach Polski 
miński klub zajął IV miejsce.

20 LAT KDM
„MAGNET”
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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.

 Tegoroczne obchody Święta Niepodległości 
w naszym mieście zakończyły się w Muzeum Ziemi Miń-
skiej Dziale 7. Pułku Ułanów Lubelskich wieczornym kon-
certem fortepianowym w wykonaniu Kamila Borkowskiego 
(w zastępstwie Adama Szlendy). Ten młody utalentowany 
pianista, laureat nagród na scenach polskich i międzyna-
rodowych, wprowadził słuchaczy w patriotyczny nastrój 
wykonując m.in. porywające etiudy Fryderyka Chopina.
 Dyrektor Muzeum Leszek Celej zaprezentował 
gościom najnowsze dzieło artystyczne wzbogacające 
zbiory muzealne - obraz „Alegoria Ułana” autorstwa Sła-
womira Wojtkiewicza, a na koniec zaprosił do wspólne-
go śpiewania pieśni legionowych przy akompaniamencie 
Kamila Borkowskiego, m.in. „Marsz Pierwszej Brygady”, 
„Piechota”, „Pierwsza kadrowa”, „Wojenko, wojenko”, 
„O mój rozmarynie”.
 Kamil Borkowski – student V roku Uniwersytetu 
Muzycznego im. F. Chopina w Warszawie w klasie prof. 
Piotra Palecznego, stypendysta Ministra Kultury i Dziedzic-
twa Narodowego, laureat międzynarodowych konkursów 
pianistycznych m.in. w Görlitz, na Majorce i w Zabrzu, 
koncertował w Kanadzie, Wielkiej Brytanii, Finlandii, 
Hiszpanii, na Węgrzech i Ukrainie.

Monika Pszkit, fot. z arch. MZM

Świąteczny koncert fortepianowy w MZM
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W niedzielę 22 listopada dwóch zawod-
ników Klubu Walki Grappler brało udział 
w III Amatorskiej Lidze Bokserskiej  
„Białe Kołnierzyki” oraz na kolejnej 
II Lidze Palestra & Pit bull West Coast 
Warszawa w formule K-1. 

 Jako pierwszy do ringu wyszedł 
Kamil Stokowski, który stoczył pojedy-
nek w boksie w kategorii do 80 kg. Kamil 
zaprezentował się bardzo dobrze, walka 
trwała przez pełen 3 rundowy dystans, 
zarówno Kamil, jak i jego rywal pokazali 
swoje najlepsze umiejętności. Po zakoń-
czonym pojedynku sędziowie jednogło-
śnie wskazali zwycięstwo zawodnika KW 

Grappler, dla którego był to debiutancki 
start w zawodach, a zdobyte doświadcze-
nia na pewno zaprocentują w jego kolej-
nych występach.
 Drugim mińskim zawodnikiem 
Grapplera, który stoczył walkę na lidze 
był Bartosz Raczyński. Bartek stoczył 
pojedynek w formule K-1. Po bardzo za-
ciętej i widowiskowej walce zawodnik 
Grapplera uległ rywalowi i ostatecznie 
przegrał przez decyzję sędziów. Należy 
nadmienić, że nasz zawodnik powrócił do 
startów po bardzo długotrwałej i poważ-
nej kontuzji barku. 
 Reprezentanci Klubu Walki 
Grappler przygotowywali się pod okiem 

trenera boksu Eugeniusza Charzewskiego, 
którego znakomity warsztat trenerski po-
zwala odnosić kolejne zwycięstwa  
Podczas II edycji ligi stoczono około 50-
ciu walk w boksie oraz w formule K-1, to 
cykliczna impreza stworzona przez war-
szawski Klub Palestra należący do czołów-
ki szkół w szeroko rozumianych sportach 
walki. Każdy może spróbować swoich sił, 
bowiem jest to oferta dla osób uprawia-
jących boks i K-1 zarówno rekreacyjnie 
jak i zawodowo. 
 Wszystkich chętnych zaprasza-
my na treningi do Klubu Walki Grappler 
przy ul. Piłsudskiego 11a w Mińsku Mazo-
wieckim.

KW GRAPPLER

Judocy 
w Sochaczewie
21 listopada, w Sochaczewie odbył się 
IX Międzynarodowy Turniej Judo Dzie-
ci i Młodzików. Z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego Judo „KONTRA” startowało 
5 osób. Wszystkie zdobyły medale.

W kategorii młodziczek złoty medal zdo-
była Aleksandra Polkowska, w kategorii 
wagowej 44 kg.

W kategorii wagowej 73 kg złoty medal 
zdobył Patryk Pszonka.

Srebrne medale zdobyły: Wiktoria Zalew-
ska, 63 kg i Dominika Adamczyk, 57 kg.

W kategorii Dzieci srebrny medal zdobył 
Krystian Adamczyk

Był to bardzo udany sprawdzian formy 
młodych zawodników Uczniowskiego Klu-
bu Sportowego Judo KONTRA.

 Zdzisław Wiącek, fot. z arch. klubu

GRAPPLERZY
NA RING
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W sobotę 21 listopada w Ciechanowie 
odbył się IX Międzynarodowy Turniej 
MAZOVIA MASTERS CUP w Taekwon-Do 
ITF.
 Do Ciechanowa przyjechało 249 
zawodników z sześciu państw: Irlandii, 
Łotwy, Rosji, Białorusi, Gruzji oraz Polski 
- w sumie reprezentanci 39 klubów.
 Nasze miasto i powiat na tej im-
prezie reprezentował Miński Klub Sporto-
wy TAEKWON-DO.
 Mistrz Jacek Łuniewski VII DAN 
na zawody zabrał następującą kadrę za-
wodniczą: Mateusz Radomski i Marta 
Krajewska (oboje I DAN), Sewerian Wi-
derski, Jakub Hamerski, Natalia Cecotka, 
Julia Kawka i Viviana Widerska (wszyscy 
1 KUP) oraz Karol Łuniewski II DAN, jako 
jeden z sędziów zawodów.
 Mińszczanie bardzo dobrze spi-
sali się w tym międzynarodowym współ-
zawodnictwie – 8 razy stając na podium 
zawodów.
 W konkurencjach juniorów stop-
ni I DAN Mateusz Radomski zajął I miejsce 
w walkach do 75 kg, a Marta Krajewska II 
miejsce w walkach do 45 kg.
 W konkurencjach juniorów stop-
ni KUP Viviana Widerska zdobyła I miej-

sce w walkach do 45 kg oraz II miejsce 
w układach formalnych, Natalia Cecotka 
zdobyła I miejsce w układach formalnych, 
Jakub Hamerski zajął II miejsce w wal-
kach do 62 kg oraz III miejsce w układach 
formalnych, Julia Kawka zdobyła III miej-
sce w walkach do 50 kg.

 Najlepszą zawodniczką za-
wodów w kategorii stopni KUP została  
Viviana Widerska. Wszystkim zawodnikom 
gratulujemy startu w zawodach!

Igor Koczyrkiewicz,
 fot. z arch. klubu

IX Międzynarodowy Turniej MAZOVIA MASTERS CUP

W dniach 17 i 18 października w Starachowi-
cach rozpoczęły się rozgrywki I ligi w brydżu 
sportowym grupy S sezonu 2015/2016. 

 W trakcie pierwszego zjazdu dru-
żyna „Mazovii” rozegrała 5 spotkań osiągając 
następujące wyniki 8,77 : 11,23 z „Termochem 
Chemik” Puławy, 18,82 : 1,18 z „Elektromonta-
żem” Rzeszów, 3,36 : 16,64 z „Bridge 24 pl 2” 
Warszawa, 15,83 : 4,17 z „Milo” Kraków oraz 
6,28 : 13,72 z zespołem „Konstanta” Bielsko 
Biała, uzyskując 53,06 VP. Po I Zjeździe druży-
na zajmowała VII miejsce wśród 16 zespołów. 
 Zdecydowanie lepsze wyniki za-
notowali mińscy brydżyści w meczu II Zjazdu 
odbytego 14 i 15 listopada. W poszczególnych 
meczach przedstawiały się  one następująco:  
z „Consusem Carbon” Kalisz 18,09 : 1,91 z dru-
żyną „Vincor Nixdorf Cracovia” 14,08 : 5,92,  
z „Energetykiem” Jaworzno 2,75 : 17,25,  
z ekipą „Pomtech” Zwoleń 19,44 : 0,56 oraz  
z  MKS Przasnysz 15,24 : 4,76. Łącznie w dru-
gim zjeździe „Mazovia” zdobyła 69,60 VP, co 
łącznie z wynikiem z poprzedniego zjazdu  
i uzyskaniem 122,66 VP spowodowało awans 
na III miejsce w tabeli za drużynami „Brid-
ge 24.pl 2” Warszawa – 134,79, „Konstanta” 
Bielsko Biała 128,07 a przed ekipami „Skobud 
Tarnobrzeg” – 112,80, „Energetykiem” Ja-
worzno 107,19 oraz „Petroactiv Piast” Skawina 
– 106,46. Kolejny zjazd odbędzie się w styczniu 
2016 roku. 
 W obecnym sezonie drużyna „Ma-
zovii” Mińsk Mazowiecki występuje w nastę-
pującym składzie: Krzysztof Roguski – Kapitan 
Drużyny, Krzysztof Kulka, Jan Nadaj, Andrzej 
Ogłoblin, Marek Dalecki, Maciej Modrzejew-
ski, Andrzej Potyński, Jerzy Orzeł, Władysław  

Izdebski, Kazimierz Samoder, Zbigniew Szo-
stak. Akces gry w drużynie w bieżącym sezonie 
zgłosili nowi zawodnicy Piotr Krajewski – Mistrz 
Międzynarodowy/Mistrz Polski Par Open 2003/ 
poprzedni klub „Spójnia” I Warszawa, Grze-
gorz Darkiewicz - Moniuszko, Mistrz Krajowy  
/Mistrz Polski Par Open 2015 /poprzedni klub 
AZS UW Warszawa oraz Igor Łosiewicz – Mistrz 
Międzynarodowy /Mistrz Świata Juniorów  
U – 20/, poprzedni klub „Spójnia” I Warszawa. 
 Po uzyskaniu akceptacji członków 
drużyny zostali oni zgłoszeni do rozgrywek I ligi 
sezonu 2015/2016 w barwach „Mazovii” Mińsk 
Mazowiecki. W bieżącym sezonie z udziału  

w grze z powodów zawodowych i rodzinnych 
zrezygnował Cezary Przasnek, długoletni za-
wodnik, jeden z wyróżniających się brydży-
stów „Mazovii”, w parze z Krzysztofem Rogu-
skim wielokrotny Mistrz Polski Prawników. 
 Mamy nadzieję , że rozłąka z „Mazo-
vią” będzie krótkotrwała. Aktualnie w zespole 
zarejestrowanych jest 14 brydżystów. Patrząc 
na ich dotychczasową grę i wyniki należy  
z optymizmem patrzeć w przyszłość z nadzieją 
na rywalizację drużyny w meczach o awans do 
ekstraklasy.

Opracowano na podstawie                                                                                       
materiałów MKS „Mazovia”             

III miejsce brydżystów „Mazovii” w rozgrywkach I ligi
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KS Barakuda Mińsk Mazowiecki oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji byli 
organizatorami dziesiątej edycji Tere-
nowej Imprezy na Orientację „NAWIGA-
TOR”. Impreza odbyła się 21 listopada 
2015 r. na terenie powiatu mińskiego  
z bazą zlokalizowaną w Mazowieckim 
Siole w Julianówce. 
 W tegorocznej jubileuszowej 
edycji wzięło udział 95 zawodników z ca-
łej Polski, którzy rywalizowali na nastę-
pujących trasach:
• Trasa Piesza na 25 km – 39 zawodników,
• Trasa Piesza na 50 km – trasa w ramach 
Pucharu Polski w Pieszych Maratonach na 
Orientację – 35 zawodników,
• Trasa Rowerowa na 75 km – 17 zawod-
ników,
• Trasa Mieszana na 75 km, składała się 
z 25 km pieszo i 50 km rowerem – 4 za-
wodników.
 Zawodnicy musieli pokonać  tra-
sę na podstawie specjalnie przygotowa-
nej mapy, na której zostały zaznaczone 
tylko punkty kontrolne (PK) w charakte-
rystycznych miejscach. Zawodnicy sami 
decydowali o wyborze drogi, którą chcieli 
dotrzeć do wyznaczonych punktów. Na 
PK znajdował się biało-czerwony lampion 
ułatwiający odnalezienie go oraz perfora-
tor, którym należało potwierdzić pobyt na 
punkcie na otrzymanej na starcie karcie 
startowej. O klasyfikacji decydowała nie 
tylko obecność na wszystkich punktach 
trasy, ale również czas. Większość za-
wodników ukończyła swoje trasy przed 
zmierzchem, część jednak kończyła swój 
bieg po zmroku, co było kolejnym utrud-
nieniem.
 Trasa piesza na dystansie 25 km 
została ukończona przez najlepszego za-
wodnika po 3h 34 min (Marcin Krasoń), 
pięćdziesiątka po 5h (Krzysztof Lisak), 
najlepszy rowerzysta ukończył trasę w 4h 

58 min (Paweł Brudło). Natomiast na tra-
sie mieszanej żadnemu z zawodników nie 
udało się odnaleźć wszystkich punktów  
w określonym 12 godzinnym limicie cza-
sowym, dlatego zostali oni sklasyfikowani 
na podstawie liczby znalezionych PK.
 Wszyscy zawodnicy imprezy zo-
stali nagrodzeni na mecie pamiątkowym 
medalem za udział, a najlepsi w każdej 
kategorii pucharami i dyplomami. Po 
smacznym poczęstunku przygotowanym 
przez organizatorów, miłym akcentem 
było losowanie nagród wśród wszystkich 
uczestników zawodów.
Wyniki sobotniej rywalizacji przedstawia-
ją się następująco:
TP25 Kobiety
1.  Joanna OWCZARZ 4h 45
2.  Marta TROJECKA  4h 45
3.  Iwona JURKOWSKA 5h 01
TP25 Mężczyzn
1.  Marcin KRASOŃ 3h 34
2.  Tomasz PRYJMA 3h 35
3.  Marcin KARGOL 3h 57
TP50 Kobiet
1.  Dorota DUSZAK 6h 49
2.  Paulina WILK  8h 29

3.  Katarzyna KARPA 8h 54
TP50 Mężczyzn
1.  Krzysztof LISAK  5h 00
2.  Piotr GĘBAROWSKI 6h 00
3.  Leszek MALISZEWSKI 6h 01
TR 75 Kobiet
1.  Katarzyna STRUSIŃSKA  8h 39
2.  Nina RŻYSKO  8h 39
TR 75 Mężczyzn
1.  Paweł BRUDŁO 4h 58
2.  Rafał WALENTOWSKI 5h 47
3.  Marcin WITKOWSKI 5h 48
TM 75 Mężczyzn
1.  Bartosz KURMIN  19 PK
2.  Zenon OLSZEWSKI 13 PK
3.  Mateusz AMBROZIAK 13 PK

Impreza przysporzyła mnóstwo emocji 
nie tylko zawodnikom, ale również orga-
nizatorom. Dziękujemy za super zabawę  
i pozytywne opinie, do zobaczenia za rok!

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Terenowa Impreza na Orientację „NAWIGATOR”
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Bardzo udanie rozpoczęli nowy se-
zon startowy zawodnicy KS Barakuda. 
Zwycięstwo w klasyfikacji końcowej III 
Mityngu Pływackiego na zakończenie 
poprzedniego sezonu zaostrzyło ape-
tyty młodym pływakom. Nie odpuścili  
i drużynowym zwycięstwem zakończy-
li rozegraną na naszej pływalni 8 listo-
pada 1 rundę IV Mityngu Pływackiego 
Drużynowych Zawodów Pływackich.   
W rywalizacji biorą udział kluby z nasze-
go regionu: KS Neptun Sokołów Podlaski, 
UKS Delfin Garwolin, PUKS Orka Ostrów 
Mazowiecka oraz nasi pływacy reprezen-
tujący KS Barakuda Mińsk Mazowiecki.   
W skład cyklu wchodzą 4 rundy organizo-
wane przez każdy z klubów. Przed nami 
runda w Garwolinie już 24 stycznia.

Rywalizacja podczas 1 rundy była bardzo 
wyrównana. W poszczególnych konkuren-
cjach zawodnicy uzyskali bardzo warto-
ściowe wyniki, potwierdzając tym tezę, 
że rywalizacja drużynowa podnosi moc-
no poziom sportowy.  Na starcie stanęło 
prawie 200 zawodniczek i zawodników 
w 3 kategoriach wiekowych. I kategoria 
obejmowała zawodników z rocznika 2006 
i młodszych, II kategoria roczniki 2003  
- 2005, a III kategoria roczniki 1997 
- 2002. Zawodnicy rywalizowali w 11 
konkurencjach indywidualnych i jednej 
sztafetowej. Zmagania z pełnych trybun 
oglądała i dopingowała głośno duża grupa 
wiernych kibiców nie tylko z Mińska Ma-
zowieckiego, ale również z pozostałych 
klubów.

W naszej drużynie na wyróżnienie zasługują 
zdobywcy 28 medali:

Złote:
50 m dowolny I kategoria - Malwina ULECKA 
(czas: 40.76)
25 m grzbietowy I kategoria - Malwina ULECKA 
(22.22)
100 m zmienny II kategoria - Milena BAKUŁA 
(1:26.94)  
100 m dowolny III kategoria - Natalia KUĆ 
(1:03.40)
100 m grzbietowy III kategoria - Aleksandra  
RADOMIŃSKA  (1:16.00)
100 m klasyczny III kategoria - Wiktoria WÓJ-
CIK  (1:29.92)
4 x 50 m dowolny chłopców III kategoria - KS 
Barakuda Mińsk Mazowiecki  (1:50.90)

Srebrne:
25 m klasyczny I kategoria - Szymon WOŹNICA  
(26.20)
25 m klasyczny I kategoria - Malwina  ULECKA 
(24.44)
4 x 50 m dowolny chłopców I kategoria - KS 
Barakuda Mińsk Mazowiecki  (4:02.52)
50 m grzbietowy II kategoria - Katarzyna 
SZCZEPAŃSKA  (41.68)

50 m klasyczny II kategoria - Wiktoria WRÓBEL  
(46.78)
50 m motylkowy II kategoria - Milena BAKUŁA 
(41.46)
4 x 50 m dowolny chłopców II kategoria - KS  
Barakuda Mińsk Mazowiecki (2:24.83)
4 x 50 m dowolny dziewcząt II kategoria - KS 
Barakuda Mińsk Mazowiecki  (2:40.73)
100 m klasyczny III kategoria - Mikołaj  
KOMOREK  (1:12.00)
100 m zmienny III kategoria - Mikołaj  KOMO-
REK (1:06.74)
100 m grzbietowy III kategoria - Sylwia  
STUPNICKA (1:20.04)
100 m klasyczny III kategoria - Aleksandra   
WĄSAK (1:30.45)
50 m motylkowy III kategoria - Natalia KUĆ 
(32.70)
100 m zmienny III kategoria - Natalia KUĆ 
(1:15.09)
4 x 50 m dowolny dziewcząt III kategoria - KS 
Barakuda Mińsk Mazowiecki  (2:26.85)

Brązowe:
100 m dowolny II kategoria - Milena BAKUŁA  
(1:14.60)
50 m grzbietowy II kategoria  - Wiktoria  
WRÓBEL  (43.32)
50 m klasyczny II kategoria  - Marcelina KOMO-
REK (47.27)
100 m dowolny III kategoria - Mikołaj KUPIDURA 
(58.84)
100 m zmienny III kategoria  - Aleksandra  
RADOMIŃSKA  (1:18.77)
100 m dowolny III kategoria - Sylwia STUPNIC-
KA (1:08.63)

Oprócz medali wszyscy zawodnicy rywali-
zowali o punkty do klasyfikacji  drużyno-
wej w całym cyklu. Po pierwszej rundzie 
pokazaliśmy, że nie oddamy tak łatwo 
pucharu wywalczonego w poprzednim se-
zonie. Dzięki uzyskanym punktom przez 
wszystkich zawodników zostaliśmy lidera-
mi również w IV edycji  Mityngu.

Klasyfikacja po 1 rundzie:

1. KS Barakuda Mińsk Mazowiecki   670
2. KS Neptun Sokołów Podlaski       628
3. UKS Delfin Garwolin                   521
4. PUKS ORKA Ostrów Mazowiecka  439

Tomasz Radomiński, Prezes KS Barakuda
fot. z arch. KS Barakuda

Pływacki Mityng
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W dniach 14-15 listopada 15-osobowa 
reprezentacja KS Barakuda Mińsk Mazo-
wiecki wzięła udział w Ogólnopolskich 
Zawodach Pływackich o Puchar Burmi-
strza Miasta Mława. 
 Były to zawody z mocną obsadą 
z 27 klubów Polski północno-wschodniej, 
m.in. z Olsztyna, Elbląga, Bielska Podla-
skiego, Iławy, Pisza, Giżycka, Ciechanowa, 
Mławy, Bydgoszczy, Pułtuska, Warszawy, 
Warki i Legionowa. Prawie 300 zawodni-
ków i zawodniczek przyciągnęła do Mławy 

bardzo ciekawa formuła zawodów. Pierw-
szego dnia rywalizacja na dystansie 50 m 
w każdym ze stylów pływackich przepro-
wadzona została tak jak zawody rangi 
mistrzowskiej. Sesja poranna stanowiła 
eliminacje do popołudniowych finałów,  
w których startowało 6 najlepszych zawod-
ników z każdej kategorii wiekowej. Drugie-
go dnia rywalizacja na dystansach 100 m 
została przeprowadzona seriami na czas.
 Nasi zawodnicy bardzo dobrze 
zaprezentowali się w tych zawodach. Do 

finałów sobotnich awansowało 13 osób. 
W całych zawodach zdobyliśmy 18 meda-
li, 1 złoty, 5 srebrnych i 12 brązowych. 
Bilans mógłby być jeszcze lepszy, ale za-
brakło sportowego szczęścia, ponieważ aż 
11-krotnie nasi zawodnicy zajmowali naj-
mniej ulubione przez sportowców miej-
sca, czyli  4.
Medale zdobyli: 
Złoty:
Mikołaj Kupidura na 100 m stylem motylkowym 
1:10.31
Srebrny:
Aleksandra Radomińska na 200 m stylem grzbie-
towym 2:47.88
Mikołaj Komorek na 50 m stylem klasycznym 
33.14 i 100 m stylem zmiennym 1:09.69
Natalia Kuć na 50 m stylem dowolnym 29.79
Mikołaj Kupidura na 50 m stylem dowolnym 
26.13
Brązowy:
Aleksandra Radomińska na 50 m stylem grzbie-
towym 36.61
Natalia Kuć na 100 m stylem dowolnym 1:05.40
Wiktoria Wójcik na 50 m stylem klasycznym 
40.12 i 100m stylem klasycznym 1:29.95
Milena Bakuła na 100 m stylem dowolnym 
1:14.64 i 100m stylem zmiennym 1:25.66
Mateusz Drozdowski na 100 m stylem grzbieto-
wym 1:38.29
Mikołaj Kupidura na 50 m stylem motylkowym 
29.79
Mikołaj Komorek na 100 m stylem klasycznym 
1:14.61
Radosław Marczak na 100 m stylem zmiennym 
1:16.84
Błażej Duszczyk na 100 m stylem zmiennym 
1:18.61
Sztafeta 4 x 50 m stylem dowolnym chłopców 
w składzie Mikołaj Kupidura, Mikołaj Komorek, 
Błażej Duszczyk i Radosław Marczak 1:53.01

Tomasz Radomiński, for. z arch KS Barakuda

NASI PŁYWACY W FINAŁACH

„Macierzanka” Wicemistrzem w Druży-
nowych Mistrzostwach Mazowsza Szkół 
Ponadgimnazjalnych w szachach szyb-
kich - 21.11.2015 r.
 Gimnazjum nr 119 w Warsza-
wie-Wesołej było miejscem szachowych 
zmagań ponad 550 zawodników z całego 
Mazowsza, którzy wzięli udział w Druży-
nowych Mistrzostwach Mazowsza Szkół 
Podstawowych, Gimnazjalnych i Ponad-
gimnazjalnych w Szachach Szybkich. Roz-
grywki czteroosobowych drużyn odbywały się  
z tempem P’15 na dystansie 8 rund.
 Drużyna LO im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej z Mińska Mazowieckiego w skła-
dzie Olaf Kamiński, Damian Koseski, Ja-
kub Wołosiewicz, Kamila Koseska, zajęła II 
miejsce w rankingu szkół ponadgimnazjal-
nych w szachach szybkich.
 W klasyfikacji indywidualnej 
szkół ponadgimnazjalnych  bardzo dobrze 
spisali się zawodnicy Macierzanki  uzy-
skując wysokie lokaty: Damian Koseski 
wywalczył złoty medal  na II szachownicy, 
Jakub Wołosiewicz zdobył brązowy krążek 
na III szachownicy, Kamila Koseska wywal-
czyła srebrny medal na IV szachownicy. 
 Dzięki zdobyciu Wicemistrzostwa 
Mazowsza drużyna „Macierzanki” zdobyła 

prawo startu w Mistrzostwach Polski Szkół 
Ponadgimnazjalnych w 2016 roku.
 Drużyna Gimnazjum przy LO im. 
Polskiej Macierzy Szkolnej z Mińska Mazo-
wieckiego w składzie: Karol Górski, Jakub 
Dróżdż, Tomasz Jędrysa, Pola Parol zajęła 
VI miejsce w rankingu szkół gimnazjalnych 
w szachach szybkich.

 Dodatkowo bardzo dobrymi re-
zultatami zakończyła się klasyfikacja in-
dywidualna szkół gimnazjalnych: Jakub 
Dróżdż zdobył srebrny medal na II sza-
chownicy, Pola Parol wywalczyła złoty 
krążek  na IV szachownicy.

Andrzej Koseski, fot. z arch. LO

SZACHIŚCI NA MEDAL
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 Niedawno dobiegł końca sezon 
kolarski 2015 r. To był rok niezwykle 
udany dla zawodników mińskiego Klu-
bu Kolarskiego V-MAX. Stało się tak za 
sprawą fantastycznych wyników pod-
opiecznych trenera Jacka Tomkiewi-
cza, którzy potwierdzili swoją pozycję  
w ogólnopolskim peletonie szosowym 
oraz na crossowych trasach MTB. 

 Ekipa naszych szosowców do-
słownie zdemolowała krajowy peleton 
wyczynowy, zajmując całe podium kla-
syfikacji generalnej najtrudniejszego w 
Polsce cyklu wyścigów „Super Prestige”! 
Doświadczeni i pewni siebie mińszcza-
nie z ekipy V-MAXu nie unikali też walki 
z międzynarodowym peletonem zawodo-
wym, gdzie wypadli bardzo przyzwoicie. 
W czasie Mistrzostw Świata „Masters” 
rozgrywanych w Austrii do podium zabra-
kło kilku sekund... Młodsza część mińskie-
go teamu kolarskiego skupiona przy Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji również 
dała nam powody do satysfakcji. Wygrane 
wyścigi i cała „generalka” Ligi Szosowej 
Mazowsza, wygrane roczne klasyfikacje 
generalne cyklu „Mazovia MTB” i wiele 
innych mocno obsadzonych imprez.
 W całym okresie startowym od 
kwietnia do września zawsze byli obec-
ni, tam gdzie wszyscy najlepsi, tam 
gdzie najtrudniej, tam gdzie jest praw-
dziwa kolarska walka. Na własnym tere-
nie podczas kilku ważnych wyścigów, w 
tym Memoriału Feliksa Rawskiego, czuli 
się znakomicie, wygrywając praktycznie 
wszystko. Na deser dla dobrej zabawy w 
każdy czwartek wraz z kolarzami z oko-

licznych klubów oddawali się sprinterskim 
pojedynkom w ramach „Szybkich Czwart-
ków” organizowanych w Chmielewie  
k. Mińska Mazowieckiego, gdzie również 
rządzili niepodzielnie.
 Suma tych wszystkich faktów 
sprawiła, że ogólnopolskie środowisko 
kolarskie wyznaczyło na krajowej ma-
pie wyraźnie zarysowane nowe „zagłę-
bie kolarstwa” pod szyldem V-MAXu. W 
nadchodzącym sezonie kolarskim 2016 
władze PZKOL „Masters” przyznały po-
wiatowi mińskiemu prawo organizacji aż 
czterech wyścigów szosowych zaliczanych 
do największego w kraju międzynarodo-
wego cyklu „Super Prestige”. Gospoda-
rzami podejmującymi kolarski peleton 
będą: Mrozy, Dębe Wielkie, Gmina i Miasto 
Mińsk Mazowiecki. Mamy już potwierdzo-
ne terminy wymienionych imprez, które  
z satysfakcją publikujemy po raz pierwszy:
Gmina Mińsk Mazowiecki - „Super Presti-
ge” Kolarski Klasyk - 8 maja 2016 r. (nie-
dziela)

Tegoroczne sukcesy kolarzy KK V-MAX

 Mrozy - „Super Prestige” Kolar-
ski Klasyk - 21 czerwca 2016 r.(niedziela)
Dębe Wielkie - „Super Prestige” Kolarski 
Klasyk - 26 czerwca 2016 r. (niedziela)
Mińsk Mazowiecki - „Memoriał Feliksa 
Rawskiego” Kolarskie Kryterium Uliczne - 
17 września 2016 r. (sobota)
 Teraz wypada tylko życzyć  
V-MAX-owi wytrwałości w pracy i kolej-
nych, jeszcze większych sukcesów. Ro-
kowania na kolejne lata pozwalają przy-
puszczać, że ta wielka maszyna dopiero 
się rozpędza... W kolejce do zwycięstw 
już jadą potencjalni następcy. Blisko set-
ka młodych i zdolnych adeptów powia-
towych szkółek kolarskich prowadzonych 
od pięciu lat przez Klub V-MAX dostała 
sportowe wzorce do naśladowania i silną 
inspirację. To idealna sytuacja w szeroko 
zakrojonym projekcie nazywanym dzisiaj 
często „wychowaniem poprzez sport”.

KK V-MAX
fot. z arch. klubu
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-WYCIĄG-
Z  OGŁOSZENIA  O  10.  PRZETARGACH  USTNYCH  NIEOGRANICZONYCH

NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH W MIŃSKU MAZOWIECKIM PRZY UL. MARII GROCHOWSKIEJ

I.  Oznaczenie nieruchomości: 

1. Działka gruntu Nr 8281 o powierzchni 842 m2 

    Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 150.000,00 zł, 
2) wadium: 15.000,00 zł  (płatne w pieniądzu),

2. Działka gruntu Nr 8282 o powierzchni 520 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę wewnętrzną
    Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 100.020,00 zł,
2) wadium: 10.000,00 zł  (płatne w pieniądzu),

3. Działka gruntu Nr 8283 o powierzchni 521 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę wewnętrzną
    Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 100.020,00 zł, 
2) wadium: 10.000,00 zł  (płatne w pieniądzu),

4. Działka gruntu Nr 8284 o powierzchni 523 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę wewnętrzną
    Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 100.020,00 zł,
2) wadium: 10.000,00 zł  (płatne w pieniądzu),

5. Działka gruntu Nr 8285 o powierzchni 527 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę wewnętrzną
    Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 100.020,00 zł,
2) wadium: 10.000,00 zł  (płatne w pieniądzu).),

6. Działka gruntu Nr 8286 o powierzchni 801 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę wewnętrzną
    Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 150.020,00 zł,
2) wadium: 15.000,00 zł  (płatne w pieniądzu),

7. Działka gruntu Nr 8290 o powierzchni 501 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę wewnętrzną
    Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 100.020,00 zł, 
2) wadium: 10.000,00 zł  (płatne w pieniądzu),

8. Działka gruntu Nr 8291 o powierzchni 502 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę wewnętrzną
    Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 100.020,00 zł, 
2) wadium: 10.000,00 zł  (płatne w pieniądzu),

9. Działka gruntu Nr 8292 o powierzchni 501 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę wewnętrzną
    Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 100.020,00 zł, 
2) wadium: 10.000,00 zł  (płatne w pieniądzu),

10. Działka gruntu Nr 8293 o powierzchni 502 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę wewnętrzną
      Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 100.020,00 zł, 
2) wadium: 10.000,00 zł  (płatne w pieniądzu).

Opisane wyżej nieruchomości zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00039778/1 stanowią własność Miasta Mińsk Mazowiecki.

II. Termin i miejsce przetargów: 
14 grudnia 2015 roku kolejno według porządku ustalonego w ogłoszeniu, początek o  godz. 10.00  w  siedzibie Urzędu  Miasta  Mińsk  
Mazowiecki,  Mińsk  Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1.

III. Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach: 
Ogłoszenie o przetargach wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, na terenie miasta w sposób 
zwyczajowo przyjęty oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. Szczegółowe informacje   dotyczące przetargów uzyskać można: w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki (Mińsk Mazowiecki,  
ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój nr 207); telefonicznie: numery telefonów: 25 7595325 lub 25 7595323 - codziennie w godzinach 
urzędowania do 7 grudnia 2015 r. włącznie. 

BURMISTRZ MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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Aplikacja „NaprawmyTo.pl” rusza w Mińsku Mazowieckim 1 grudnia br. Do końca 2015 roku będzie  
w fazie testowej. Oznacza to, że na głównej stronie nie można w „wyszukiwarce miast” znaleźć  
Mińska Mazowieckiego i aby dodać zgłoszenie awarii lub uszkodzenia, należy wejść  na stronę internetową  
z adresem www.minskmaz.naprawmyto.pl. Od stycznia 2016 roku ruszamy w normalnym trybie.

W fazie testowej uczymy się i my, w samorządzie, i Wy – mieszkańcy. Dlatego prosimy o wyrozumiałość oraz 
cierpliwość. Wprowadzenie tego rodzaju rozwiązania na pewno usprawni jeszcze bardziej komunikację miasto 
– mieszkańcy.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Aplikacja naprawmyTo.pl
Jak to działa?

Czym jest NaprawmyTo?

Wiele rzeczy drażni nas w najbliższym 
otoczeniu – nienawistne graffiti, któ-
re mijamy w drodze do pracy, dziura w 
chodniku, w którą co i rusz wpadamy albo 
zerwany rozkład jazdy na przystanku pod 
domem. Większości takich spraw sami nie 
rozwiążemy – nie mamy do tego potrzeb-
nych środków ani czasu, a władzom mia-
sta trudno je dostrzec, ponieważ często 
są to problemy drobne. O ile byłoby pro-
ściej, gdyby po zauważeniu takiej usterki 
można było od razu zakomunikować spra-
wę odpowiedniej jednostce w mieście...
Właśnie po to powstał serwis Napraw-
myTo.pl. Twórcy chcą ułatwiać pracę sa-
morządów i życie mieszkańców. Wierzy-
my, że wiele irytujących nas na co dzień 
spraw można bardzo łatwo rozwiązać. Nie 
potrzeba do tego petycji, a sprawnego 
współdziałania i dialogu między władzą, 
a obywatelem. Jest on możliwy poprzez 
tę stronę.

NaprawmyTo jest obietnicą złożoną przez 
samorząd mieszkańcom miasta, że każ-
da ze spraw zostanie szybko i uczciwie 
rozpatrzona, a jeśli nic poważnego nie 
stanie na przeszkodzie, problem zosta-
nie rozwiązany. NaprawmyTo jest też 
zobowiązaniem dla obywateli, które nie 
pozwala im bezczynnie narzekać, a daje 
możliwość naprawiania otoczenia. W ten 
sposób mieszkaniec zyskuje załatwione 
szybko sprawy, a samorząd wie, z jaki-
mi problemami borykają się mieszkańcy 
i może łatwiej wychodzić naprzeciw ich 
oczekiwaniom.

Wierzymy, że takie postawienie sprawy to 
prosta droga do budowania społecznego 
zaufania, którego tak bardzo w Polsce po-
trzebujemy. Naszym marzeniem jest więc 
nie tylko upiększenie polskich miast, ale 
też budowa społeczeństwa obywatelskie-
go, poprzez pokazywanie mieszkańcom  
i samorządowcom, że współpraca opłaca 
się obydwu stronom.

Jak to działa?

Widzisz problem?
To może być dziura w chodniku, powalone 
drzewo, dzikie wysypisko lub coś innego. 

Zgłoś go!
Dzięki prostemu interfejsowi możesz w kil-
ku krokach przesłać zgłoszenie, które trafi 

bezpośrednio do odpowiedniej jednostki  
w mieście. Bez zbędnej biurokracji!

Śledź postępy
Po zgłoszeniu alertu dostajesz na bieżąco 
informacje o postępach w sprawie – która 
komórka w mieście się nią zajmuje i jak 
zmienia się status zgłoszenia.

Ciesz się wynikiem
Dzięki naszej stronie naprawianie naj-
bliższej przestrzeni staje się naprawdę 
proste. Poczuj wdzięczność sąsiadów po 
usunięciu irytującej was usterki.

Problemy można zgłaszać za pośrednic-
twem strony internetowej lub aplikacji 
na telefony komórkowe.
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Informacje o programie
 
„Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące Programu „Rodzinny Mińsk” 
znajdują się na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl w zakładce:
Sprawy społeczne/Program Rodzinny Mińsk 
(http://www.minsk-maz.pl/308,program-rodzinny-minsk.html).

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

Mińska Rada Dużej Rodziny
 W związku z powołaniem Mińskiej Rady Dużej Rodziny, Burmistrz Miasta Mińsk  
Mazowiecki zaprasza rodziców z rodzin wielodzietnych, objętych Programem „Rodzinny 
Mińsk” do osobistego udziału w pracach Rady w charakterze jej członków. 
 Do zadań Mińskiej Rady Dużej Rodziny należy w szczególności: reprezentowanie ro-
dzin wielodzietnych, tworzenie polityki prorodzinnej, rozeznawanie potrzeb rodzin wie-
lodzietnych oraz inicjowanie działań na rzecz rodzin wielodzietnych, w tym zgłaszanie 
propozycji uchwał i zarządzeń.
 Chętne osoby mogą zgłaszać swoją kandydaturę do Rady Dużej Rodziny na adres: 
katarzyna.biernat@umminskmaz.pl w terminie do dnia 31 grudnia 2015 roku.

 
Mińska Rada Dużej Rodziny zaprasza do wyrażenia opinii dotyczącej 

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

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM. Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Redaktor naczelny: Diana Rokicka. 
Adres Gazety: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  25 759  53 31, fax 25 758 40 25, 
e-mail: info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. Fot. na okładce: Tomasz Kowalczyk, z archiwum Urzędu Miasta.  
Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów,  tel. 22  760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.
http://www.minsk-maz.pl/72,mim-gazeta-samorzadowa.html

PRZEDŁUŻANIE MIŃSKIEJ KARTY DUŻEJ RODZINY, 
KTÓREJ OKRES WAŻNOŚCI UPŁYWA DNIA 31.12.2015 ROKU

Osoby zainteresowane przedłużeniem ważności Mińskiej Karty Dużej Rodziny powinny złożyć wniosek o jej wyda-
nie w siedzibie Urzędu Miasta w pokoju nr 215.

Przy składaniu wniosku, wnioskodawca okazuje oryginały dokumentów potwierdzające istnienie rodziny wielo-
dzietnej, tj.:

w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały w Mińsku Mazowieckim - dokument tożsamości;
w przypadku osób zameldowanych na pobyt stały poza miastem Mińsk Mazowiecki – pierwszą stronę rozliczenia po-
datkowego w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim za rok poprzedzający rok składania wniosku, w którym 
wskazano Miasto Mińsk Mazowiecki jako miejsce zamieszkania (dokument ten powinien zawierać potwierdzenie 
jego złożenia w Urzędzie Skarbowym) oraz dokument tożsamości;
w przypadku dzieci do 6 roku życia – akt urodzenia;
w przypadku dzieci w wieku szkolnym – aktualną na rok szkolny 2015/2016 legitymację szkolną;
w przypadku studentów w wieku do 24 lat – legitymację studencką lub zaświadczenie z uczelni potwierdzające 
status studenta na rok akademicki 2015/2016;
w przypadku rodzin zastępczych lub opiekuna prawnego – prawomocne orzeczenie o ustanowieniu rodziny zastęp-
czej lub ustanowieniu opiekuna prawnego.
Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Miasta: www.minsk-maz.pl
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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,
- w środę w godz. od 8.00 do 16.15,
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.15.

Dbając o ekologię zapewniając właściwy stan środowiska w 2015 r.  przewidujemy zdjęcie, zabranie i unieszkodliwie-
nie  2320,00 m2 wyrobów zawierających azbest, którymi pokryte są dachy budynków na nieruchomościach położonych 
w Mińsku Mazowieckim, stanowiących własność osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.

„Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki dofinansowano przez Wojewódz-
ki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej, w formie dotacji, w kwocie 17.038,00 zł.”

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
        /-/ Marcin Jakubowski

USUWANIE AZBESTU!
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