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Szanowni Państwo,
  na ostatniej w tym roku sesji Rada Miasta przyjęła budżet miasta na 2016 rok, który zapro-
jektowaliśmy w wariancie zrównoważonym. Zaplanowane dochody miasta przekroczyły kwotę 130 
mln zł, a wydatki blisko 139 mln zł przy deficycie niewiele ponad 8 mln zł. Finansowanie deficytu 
nastąpi m.in. z pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska na budowę nowego 
budynku przedszkola nr  5. Co ważne, a nie znalazło jeszcze odzwierciedlenia w budżecie, pożyczka 
ta po osiągnięciu zakładanego przez nas efektu ekologicznego (korzyści dla środowiska wynikające  
z realizacji zadania) ma zostać umorzona w 40 %, co zrekompensuje z nawiązką koszty jej zaciągnięcia 
i ograniczy znacząco zadłużenie miasta w tym zakresie. 
  Po stronie dochodów znalazły się w budżecie dotacje jakie otrzymamy na podstawie zawar-
tych już umów o dofinansowanie infrastruktury sportowej. To kwota ponad 2 mln zł, którą przyznano 
nam na budowę hali sportowej i boiska przy ul. Budowlanej.  W całym zestawieniu wydatków aż  
21 mln zł stanowią inwestycje. Kwotę 3,5 mln zł zamierzamy przeznaczyć na zakup nieruchomości, 
głównie pod drogi.
  Większość wydatków majątkowych to, obok wspomnianego już nowego budynku przedszko-

la, kontynuacja inwestycji wieloletnich. Główną pozycję stanowi tu budowa miejskiej szkoły artystycznej, a w zasadzie wypo-
sażenie sali koncertowej, na które to zadanie przeznaczamy ponad 5 mln zł. Dzięki temu zyskamy nowoczesne kino 3D, scenę 
teatralną i koncertową z nowoczesnym oświetleniem i nagłośnieniem. Dodam, że miasto wystąpiło do Ministerstwa Kultury  
i Dziedzictwa Narodowego z wnioskiem o dofinansowanie tego projektu z budżetu państwa.
 Ponad 2,5 mln zł wydamy na inwestycje drogowe, w tym ponad 600 tys. jako pomoc dla powiatu mińskiego na przebu-
dowę ul. Przemysłowej – drogi będącej w zarządzie władz powiatu. To zapewne nie koniec  drogowych przedsięwzięć na 2016 r. 
Kolejne pozycje pojawią się wiosną wraz z dysponowaniem wolnymi środkami z lat ubiegłych.
 W strategii rozwoju miasta, którą opracowano przy Państwa udziale, zawarte są 4 warianty planowanego budżetu.  
Od opcji 0 przy braku zaciągania zobowiązań i w zasadzie zatrzymaniu rozwoju miasta, do opcji agresywnej z zaciągniętym  
w 2016 r. zobowiązaniem na 30 mln zł. Wybraliśmy wariant pośredni. Taka ostrożna polityka zaciągania zobowiązań finansowych 
miała na celu pozostawienie miastu możliwości bardziej dynamicznego zadłużenia w przyszłości dla absorbowania środków  
pochodzących z programów operacyjnych Unii Europejskiej. 
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Ogień z Betlejem u mińskich harcerzy

Integracyjny Koncert Mikołajkowy

13 grudnia w Zakopanem harcerki i har-
cerze ze Związku Harcerstwa Polskiego 
otrzymali z rąk słowackich skautów Be-
tlejemskie Światło Pokoju. Tym pięknym 
gestem rozpoczęła się jego wędrówka, 
która trwała do 24 grudnia.

„Zauważ człowieka” to hasło przyświe-
cające tegorocznej sztafecie Betlejem-
skiego Światła Pokoju. Po raz dwudziesty 
piąty harcerze i harcerki będą strażnikami 
światła, które jest symbolem nadziei i po-
koju między narodami. Wszystko, co uczy-

niliście jednemu z tych braci moich naj-
mniejszych, mnieście uczynili (Mt 25,40).
 XXI wiek, to czas globalizacji  
i licznych osiągnięć techniki. Ich owocem 
ich jest coraz szybsze i nie zawsze ła-
twiejsze życie codzienne. W tych warun-
kach o wiele łatwiej zgubić drogę, którą 
każdy człowiek podąża w rodzinie czy spo-
łeczeństwie. Człowiek jest zmuszony pro-
sić o pomoc drugiego człowieka. Nie przy-
chodzi mu to łatwo. Trudno zwrócić się do 
kogoś z prośbą o dobre słowo, o poradę, 
życzliwe wysłuchanie i zainteresowanie 

się naszymi sprawami. Wielu ludzi samot-
nych, starszych, a często i chorych cze-
ka na to, aby ktoś się nimi zainteresował  
i pomógł. Trzeba wielkiej wrażliwości, aby 
ich dostrzec w tłumie. Czekają na czło-
wieka, który ich zrozumie, nie zlekceważy 
i chętnie im pomoże. Są również i tacy, 
którzy nie chcą ujawnić swoich potrzeb, 
nieraz bardzo ważnych i pilnych. Ukrywa-
ją je. Czasami może to płynąć z ambicji, 
często z nieśmiałości. A może delikatność 
nakazuje im ukrywanie swoich potrzeb ? 
Takich ludzi niełatwo dostrzec. Trzeba ich 
po prostu szukać.
 My, harcerki i harcerze Związ-
ku Harcerstwa Polskiego, przekazując 
Betlejemskie Światło Pokoju pragniemy 
uwrażliwić na wszystkie potrzeby współ-
czesnego człowieka, byśmy proszącym 
radośnie spieszyli z pomocą, milczących  
w cierpieniu dostrzegli, a ukrywających 
się odnajdywali i okazywali im pomoc. 
 Betlejemski Ogień niech umac-
nia nasze braterstwo i współpracę dla do-
bra człowieka – nie tylko podczas akcji, 
ale i całego nadchodzącego roku. Niech 
obudzi i pogłębi w nas wrażliwość na cu-
dze potrzeby.

Ogień z Betlejem gościł u mińskich har-
cerzy w Komendzie Hufca „Mazowsze”  
w   Mińsku Mazowieckim na ul. Kościel-
nej i dostepny był dla mieszkańców  
naszego miasta do 24 grudnia.

KH „MAZOWSZE”, fot. z arch. ZHP

Zauważ człowieka - 25 lat z Betlejemskim Światłem Pokoju!

4 grudnia 2015 r. w auli Zespołu Szkół  
nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku 
Mazowieckim odbył się VIII Integracyj-
ny Koncert Mikołajkowy. Organizatorami 
imprezy byli: Stowarzyszenie na Rzecz 
Dzieci Upośledzonych Umysłowo „Dzie-

ciom Radość” i Zespół Szkół Specjalnych 
w Ignacowie. Zabawę muzyczną pro-
wadził zespół „Mała Orkiestra Dni Na-
szych”.  
 Do zabawy wszystkich dzieci za-
chęcali wolontariusze. Na zakończenie 

koncertu każde dziecko otrzymało słodki 
upominek, który rozdawał Mikołaj wraz  
z Elfami – wolontariuszami  będącymi ucznia-
mi gościnnej szkoły. W koncercie uczestni-
czyli wszyscy podopieczni Stowarzyszenia 
„Dzieciom Radość” oraz zaproszeni ucznio-
wie ze Szkoły Podstawowej w Dębem Wiel-
kim, Janowie, Kałuszynie, Salezjańskiej 
Szkoły Podstawowej, Szkół Podstawowych 
nr 1, 2, 4, 5, 6 w Mińsku Mazowieckim, 
podopieczni Mazowieckiego Stowarzysze-
nia na Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgo-
wym Porażeniem Dziecięcym „Krok Dalej”, 
Stowarzyszenia „Możesz Więcej” z Nowe-
go Zglechowa, Domu Pomocy Społecznej  
w Kątach oraz uczestnicy Warsztatów Tera-
pii Zajęciowej Caritas w Mińsku Mazowiec-
kim i Powiatowego Środowiskowego Domu 
Samopomocy w Mińsku Mazowieckim.
 Tak wspaniała impreza powstała 
dzięki dofinansowaniu z budżetu Powiatu 
Mińskiego, Miasta Mińsk Mazowiecki oraz 
Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób 
Niepełnosprawnych i gościnności pani Mał-
gorzaty Beczek dyrektora ZS nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim.

Augustyn Kmiecik
fot. z arch.  organizatorów 
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8 grudnia w iście świąteczny nastrój 
zostali wprowadzeni laureaci konkursu 
na „Kartkę świąteczną miasta Mińsk Ma-
zowiecki”. Tego dnia w Miejskim Domu 
Kultury nastąpiło rozdanie nagród i dy-
plomów, które z rąk burmistrza otrzy-
mały następujące osoby:

w kategorii klas I-III:
Tymon Szerszenowicz (Szkoła Podstawo-
wa nr 4, kl. IIa) – I miejsce,                
Nikola Lulko (Publiczna Salezjańska Szko-
ła Podstawowa, kl. II) – II miejsce,
Lena Wojda (Szkoła Podstawowa nr 1,  
kl. IIc) – III miejsce,
 
Przemek Mielcarz (Świetlica Środowisko-
wa Caritas, kl. II) – wyróżnienie,
Maja Golcew (Publiczna Salezjańska 
Szkoła Podstawowa, kl. III) – wyróżnienie,
Amelia Jackiewicz (Publiczna Salezjańska 
Szkoła Podstawowa, kl. II) – wyróżnienie,
Magdalena Ambroszczyk (Szkoła Podsta-
wowa nr 4, kl. IIa) – wyróżnienie,
Anna Szylberg (Szkoła Podstawowa nr 2, 
kl. IIc)      wyróżnienie,

w kategorii klas I-III:
Maja Spychała (Szkoła Podstawowa nr 1, 
kl. VIb) – I miejsce,
Mikołaj Zagórski (Szkoła Podstawowa  
nr 1, kl. VIc) – II miejsce,
Karolina Łućko (Publiczna Salezjańska 
Szkoła Podstawowa, kl. V) – III miejsce,
Oliwia Grzyb (Publiczna Salezjańska Szko-
ła Podstawowa, kl. VI) – wyróżnienie,
Rafał Padzik (Szkoła Podstawowa nr 1,  
kl. VIc) – wyróżnienie,

Wiktoria Paździoch (Świetlica Środowi-
skowa Caritas, kl. VI) – wyróżnienie,
Gabriela Ostolska (Szkoła Podstawowa  
nr 5, kl. VIc) – wyróżnienie,
Aleksandra Madziar (Szkoła Podstawowa 
nr 2 VIe) – wyróżnienie.
 
Zwycięzcą konkursu został  Kacper  
Andrzejewski (Szkoła Podstawowa nr 5, 
kl. IIc), którego projekt kartki widnie-
je na Kartce Świątecznej miasta Mińsk  
Mazowiecki.

Laureatom gratulujemy wyobraźni i zdol-
ności plastycznych, a wszystkich zapra-
szamy do obejrzenia wystawy nagrodzo-
nych prac w Miejskim Domu Kultury.

(red.) fot. z arch. UM MM

Nagrodzono twórców kartek świątecznych

Ewelina Majszyk -  Miss Polski Biegaczek
Znamy już oficjalne wyniki pierwszego 
konkursu o tytuł Miss Polski Biegaczek. 
Liczbą 3299 głosów zwyciężyła urocza 
reprezentantka Mińskiego Klubu Biega-
cza „Dreptak” Ewelina Majszyk. Dzięki 
silnej mobilizacji lokanego środowiska 
biegowego oraz wsparciu mediów, tytuł 
trafił do naszej biegaczki.

Nasza zwyciężczyni – Ewelina Majszyk  
-  jest studentką inżynierii ekologicznej na 
SGGW w Warszawie. W czasie wolnym od 
nauki biega w barwach Mińskiego „Drep-
taka”, z pasją pokonuje kolejne kilometry  
i walczy z wyznaczonymi celami. To bardzo 
sympatyczna dziewczyna z wielkimi ambi-
cjami i ciekawą osobowością.

Serdeczne gratulacje dla Eweliny oraz po-
dziękowania dla wszystkich, którzy oddali 
na nią swój głos. „Dreptak” ponownie po-
kazał swoją siłę, tym razem „kobiecą” moc 
Klubu.
Sławomir Zduńczyk, fot. z arch. MKB „Dreptak”  

więcej na  http://biegologia.pl
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ZNTK zmodernizuje mazowiecką kolej

Konsorcjum ZNTK „Mińsk Mazowiecki” 
S.A. oraz Pojazdy Szynowe PESA Byd-
goszcz S.A.  zmodernizują elektryczne 
zespoły trakcyjne Kolei Mazowieckich.

 Umowy zostały podpisane 17 
grudnia 2015 r. i łącznie stanowią jeden 
z największych dotychczas zawartych 
kontraktów na modernizacje elektrycz-
nych zespołów trakcyjnych przewoźnika. 
Całość została podzielona na 3 zadania, 
obejmujące naprawy w poziomach P4 i P5 
wraz z modernizacją.
 Ze strony Kolei Mazowieckich 
dokumenty podpisali członkowie zarządu: 
Czesław Sulima dyrektor eksploatacyjny, 
oraz Andrzej Buczkowski dyrektor finan-
sowy. Wykonawcę reprezentowali: Sławo-
mir Piątek prezes zarządu ZNTK „Mińsk 
Mazowiecki” S.A. oraz Krzysztof Adam-
ski, członek zarządu. Podczas podpisania 
obecny był także Tomasz Zaboklicki pre-
zes zarządu firmy Pojazdy Szynowe PESA 
Bydgoszcz S.A. 
 W sumie kontrakt obejmuje na-
prawy 91 elektrycznych zespołów trakcyj-
nych z modernizacją i jest podzielony na 
następujące 3 zadania:

• wykonanie 19 napraw w poziomie P4 
z modyfikacją w latach 2016-2017;

• wykonanie 20 napraw w pozio-
mie utrzymania P5 z modernizacją  
z możliwością rozszerzenia na żąda-
nie Zamawiającego zakresu zamó-
wienia o maksymalnie 19 dodatko-
wych napraw w poziomie utrzymania 
P5 z modernizacją w latach 2016 
– 2017

• wykonanie 33 napraw w poziomie 
utrzymania P4.

Wartość całego kontraktu opiewa na bli-
sko 330,5 mln zł brutto.

- Podpisane dzisiaj dokumenty to kolejny 
istotny krok w kierunku poprawy jakości 
usług świadczonych przez Koleje Mazo-
wieckie. Jest to sfinalizowanie najwięk-
szego przetargu na modernizację taboru 
w historii Kolei Mazowieckich. Chcę przy 
okazji podkreślić, że podpisane umo-
wy dotyczą ostatnich pojazdów przewi-
dzianych do modyfikacji i modernizacji.  
W połowie 2017 roku nasz park taborowy 
będzie składał się wyłącznie ze zmoderni-
zowanych oraz nowych pojazdów i będzie 
to dostrzegalna zmiana. - powiedział Cze-

sław Sulima członek zarządu, dyrektor 
eksploatacyjny Kolei Mazowieckich.
 W ramach napraw w poziomie 
utrzymania P5 z modernizacją zostaną 
zamontowane nowe podzespoły, m.in.: 
przetwornica, sprężarka, silnik asyn-
chroniczny, drzwi odskokowo-prze-
suwne. Zostanie zainstalowana pełna 
informacja pasażerska (tablice, wy-
świetlacze, dźwięk, interkom), moni-
tory LCD, system zliczania pasażerów, 
monitoring, oświetlenie, klimatyzacja, 
ogrzewanie szyb czołowych kabiny ma-
szynisty, wc dla niepełnosprawnych. 
Pojazdy będą wyposażone w dwie 
krótkie pochylnie wykładane z podłogi 
przystosowane do obsługi wysokich pe-
ronów oraz dwie długie łamane, obro-
towe pochylnie przystosowane do ob-
sługi peronów niskich. Pojazdy zyskają 
instalację pod biletomaty bezgotów-
kowe i kasowniki biletowe, WiFi oraz 
gniazdka sieciowe.

 W ramach napraw w poziomie 
utrzymania P4 zostaną wykonane m.in.: 
powłoki lakiernicze „antygraffiti” na pu-
dłach EZT. Zostaną wymienione wszystkie 
przyciski w przedziałach pasażerskich na 
przyciski z napisami w języku Braille’a. 
Wykonawca zamontuje WiFi, kamery czo-
łowe i urządzenia do nagrywania dźwię-
ku. Pojazdy zyskają pełną informację pa-
sażerską (tablice, wyświetlacze, dźwięk, 
interkom).

- Po raz kolejny nasza firma będzie re-
alizowała tak duży kontrakt dla Kolei 
Mazowieckich. W ciągu jedenastu lat 
współpracy wykonaliśmy już ponad 400 
napraw w poziomie P4 i 55 napraw w po-
ziomie utrzymania P5. Cieszymy się, że 
wysoka jakość świadczonych przez nas 
usług znajduje uznanie zarówno w oczach 
przewoźnika, jak i pasażerów. Liczymy 
na dalszą współpracę w przyszłości - po-
wiedział Sławomir Piątek prezes zarządu 
ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. 

Donata Nowakowska, rzecznik prasowy 
„Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

fot. z arch. KM

10 grudnia b.r. w wieku 99 lat odszedł 
na wieczną wartę Stanisław Baran – 
członek Związku Inwalidów Wojennych 
RP oraz Związku Żołnierzy Armii Krajo-
wej. 
 W wieku 23 lat wcielony został 
do 15. Pułku Piechoty, a następnie prze-
niesiony do służby granicznej. W listo-
padzie 1939 r. wstąpił w szeregi Armii 
Krajowej Obwód Mewa-Kamień. Za swoją 
działalność w czasie okupacji oraz za za-

angażowanie w sprawy środowisk komba-
tanckich Stanisław Baran odznaczony zo-
stał m.in. Krzyżem Walki o Niepodległość 
i Krzyżem 95-lecia ZIW RP. Awansowany 
pośmiertnie na stopień porucznika Woj-
ska Polskiego. Pogrzeb z udziałem kom-
panii honorowej i pocztów sztandarowych 
odbył się 12 grudnia b.r. w Siennicy. 

(inf. J. Jedynak)
fot. z arch. rodzinnego

Odszedł na wieczną wartę
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Krótko, acz efektywnie, trwała wi-
zyta w Mińsku Mazowieckim, gości z 
partnerskiego miasta Saint Egreve we 
Francji. Na zaproszenie władz miasta, 
odwiedzili nas: mer Catherine Camow-
ski, Geneviève Fougère – zajmująca się 
współpracą zagraniczną oraz Pascal Per-
rier – wokalista i pianista. 

Pierwszego dnia pobytu mieliśmy przy-
jemność zaprezentować obiekty miej-
skie: powstającą salę sportową oraz bo-
isko przy ul. Budowlanej, Miejską Szkołę 
Artystyczną, halę Zespołu Szkół Miejskich 
nr 1 oraz Miejską Bibliotekę Publiczną. 
W rozmowie mer Saint Egreve podkreśli-
ła ogromny rozwój naszego miasta, bazy 
sportowej i kulturalnej na przestrzeni 
ostatnich 11 lat, kiedy to po raz pierwszy 
gościła w Mińsku Mazowieckim. 

Drugi dzień był okazją do odwiedzenia 
Warszawy i pokazania choćby w niewiel-
kiej części: polskiego parlamentu, Zamku 
Królewskiego z otaczającą go Starówką, 
Łazienek i Stadionu Narodowego. Praw-
dziwą ucztą dla miłośników muzyki był 
sobotni koncert. Na scenie Miejskiego 
Domu Kultury zaprezentował się miński 
zespół CostaNova, po którym w prawie 
dwugodzinną podróż po najpiękniejszych 
i najsłynniejszych piosenkach francuskich 
zabrał nas Pascal Perrier. Dla podkreśle-
nia związków kulturalnych między naszy-
mi miastami  Pani Mer Kamowski wręczy-
ła  Burmistrzowi  Mińska dar szczególny:  
zestaw książek - wszystkich tegorocznych 
nagród literackich we Francji; książki te 
będą zaczątkiem działu literatury fran-
cuskiej w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej. Pani Mer  zadeklarowała, że  będzie 
kontynuować tę nową tradycję i co rok 
miasto Saint-Egrève będzie przekazywać  
Mińskowi zestaw najlepszych nagrodzo-
nych książek ze współczesnej literatury 
francuskiej.

Burmistrz Marcin Jakubowski zaś  na ręce 
mer Camowski złożył zaproszenie do Miń-
ska Mazowieckiego na przyszłoroczne ob-
chody 595. rocznicy nadania praw miej-
skich oraz na uroczysty koncert z okazji 
otwarcia nowopowstałej Miejskiej Szkoły 
Artystycznej.   

(red.) fot. z arch. UM MM

Goście z francuskiego Saint-Egreve
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W poniedziałek 30 listopada w siedzibie 
Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON-
DO miało miejsce zakończenie piątej 
edycji kursu samoobrony dla kobiet pod 
nazwą „Bezpieczna i aktywna kobieta – 
JESIEŃ 2015”.

            Trzymiesięczne, bezpłatne zaję-
cia dla mińszczanek realizowane były od 
września br. w ramach wspierania zada-
nia publicznego „Porządek i bezpieczeń-
stwo publiczne” - we współpracy z Urzę-
dem Miasta Mińsk Mazowiecki.

            Po ostatnich zajęciach praktycz-
nych, prowadzący Mistrz Jacek Łuniewski 
VII DAN oraz Ilona Pietrzak i Igor Koczyr-
kiewicz (oboje 1 KUP) - w imieniu orga-
nizatorów podziękowali paniom za trzy-
miesięczne wspólne spotkania i zachęcali 
do dalszego kontynuowania aktywnego 
trybu życia poprzez uprawianie różno-
rodnych sportów. Gratulując kursantkom 
ukończenia zajęć, potwierdzili także 
gotowość klubu do dalszej pomocy przy 
okazji kolejnych tego typu projektów. Na 
zakończenie panie otrzymały efektowne 
certyfikaty ukończenia kursu.

 „Zakończony właśnie kurs to 
już piąta edycja rozpoczętego w 2012 
roku projektu. Było to kolejne ciekawe 
doświadczenie dla nas, ponieważ uczest-

nicząc w tego typu przedsięwzięciach 
zawsze możemy nauczyć się czegoś no-
wego. Mam nadzieję, że kursantki także 
skorzystały na uczestnictwie w naszych 
jesiennych spotkaniach. Oprócz ćwiczeń 
samoobrony panie miały także zajęcia 
FITNESS - myślę, że szczególnie te zajęcia 
zachęciły je do dalszego uprawiania spor-
tu” – Igor Koczyrkiewicz (MKS TKD Mińsk 
MazMazowiecki)

            Kurs podzielony był na pane-
le tematyczne stanowiące całościowy 
systemem nauki obrony przed przemocą 

obejmujący praktyczną naukę metod sa-
moobrony oraz ogólnorozwojowe zajęcia 
FITNESS.

            Celem kursu było zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa kobiet, wska-
zanie wzorców postępowania w sytuacji 
zagrożenia zdrowia i życia, przekazanie 
praktycznej wiedzy, która może okazać 
się przydatna w sytuacjach niebezpiecz-
nych oraz zachęcenie do aktywnego trybu 
życia.

Igor koczyrkiewicz
fot. z arch.  MKS TAEKWON-DO

Po kilku miesiącach wspólnej rowero-
wej jazdy Mińsk Mazowiecki znalazł 
się na 10. miejscu spośród 657 miast  
z całej Polski w akcji „Kręć Kilometry”. 
Akcja zorganizowana przez fundację 
Allegro All For Planet polegała na ze-
braniu jak największej liczby kilome-
trów podczas jazdy rowerem. Spośród 
„kręcących kilometry” nagrodę w po-
staci stojaków rowerowych wygrywało 
20 miast z zebraną największą liczbą 
kilometrów.

 Do pomocy w akcji mógł przy-
łączyć się każdy mieszkaniec. Dużą rolę 
odegrała społeczność Mińskiej Grupy 
Rowerowej, która każdego tygodnia do-
kładała kolejne setki kilometrów, startu-
jąc w zawodach i kręcąc na Nocnikach  
i Damkach razem z mińszczanami.
 Wspólnie mieszkańcy naszego 
miasta wykręcili 62 517 km, pokonując 
tak duże miasta, jak m.in.: Szczecin, Lu-
blin, Toruń, Katowice, Gdańsk czy Byd-
goszcz. 
 Dzięki temu nasze miasto wzbo-
gaciło się o pięć nowych stojaków rowe-
rowych o atrakcyjnej graficznie szacie. 

Zamontowano je na chodniku przy Miej-
skiej Bibliotece Publicznej na ul. Piłsud-
skiego 1a.

Dziękujemy wszystkim za wspólnie  
kręcone kilometry!

mat. MGR, fot. z arch. UM MM

Z ŻYCIA MIASTA

„Bezpieczna i aktywna kobieta” - zakończenie kursu

Nowoczesne stojaki rowerowe pod biblioteką
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Kulturalnie przez powiat autobusem
Z ŻYCIA MIASTA

Od grudnia, w regularnej komuni-
kacji po powiecie mińskim, kursuje 
autobus PKS Mińsk Mazowiecki Mobi-
lis Group oklejony postaciami Jana 
Himilsbacha i Piotra Skrzyneckiego. 
Projekt, który powstał dzięki pomy-
słowi Miasta Mińsk Mazowiecki, Miej-
skiego Domu Kultury i przewoźnika, 
jest formą promocji naszego miasta  
i postaci z nim związanych. 

 
 Na Autosanie H9 możemy też dostrzec zdjęcia Mińska Mazowieckiego z lotu ptaka (dzięki uprzejmości qmphotostudio) 
i przeczytać kilka słów o lokacji naszego miasta.   
 W najbliższym czasie planowany jest  cykl „Kursów Historycznych” na trasie przystanków „Historia Kultura i Film” znajdu-
jących się na terenie miasta.

(red.) fot. z arch. UM MM

Mobilis dla Mazovii

 

Na ulicach Mińska Mazowieckiego oraz na trasach realizowanych przez MOBILIS group - PKS Mińsk Mazowiecki od kilku tygodni 
można zobaczyć autobus oklejony w barwy i  logo Klubu MKS Mazovia Mińsk Mazowiecki. Autokar prezentuje się efektownie 
dzięki współpracy mińskiego Klubu z MOBILIS group - PKS Mińsk Mazowiecki, który jest sponsorem i przewoźnikiem Mazovii. 

 Autobus marki „Solbus” z logo Mazovii można spotkać codziennie na trasach obsługiwanych przez MOBILIS, głównie na 
terenie powiatu mińskiego oraz Warszawy. W najbliższym czasie będzie on oczywiście również środkiem lokomocji dla mińskich 
drużyn piłkarskich na mecze wyjazdowe – sparingowe, ligowe i turnieje. Na okleinie oprócz logotypu i motywów związanych  
z barwami Klubowymi MKS Mazovia pojawiły się również: logo miasta Mińsk Mazowiecki, wizerunki piłkarzy Mazovii, kontury 
najbardziej charakterystycznych budowli mińskiej architektury, data „1925” (data powstania klubu) oraz hasło: „Mińsk moim 
miastem, Mazovia moim życiem”. Na tyle autobusu poza herbem Klubu znalazły się również logotypy sponsorów i partnerów Ma-
zovii. Autobus wygląda wyjątkowo efektownie i przyciąga uwagę zarówno kierowców jak i pieszych. Z całą pewnością stanie się 
wizytówką i wspaniałą promocją zarówno dla samego Klubu jak i miasta Mińsk Mazowiecki.

Artur Sikorski, fot. z arch. UM MM
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Wycieczka do Berlina
OŚWIATA

W dniach 2-4 grudnia 2015 r. uczniowie 
Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana 
Pawła II w Mińsku Mazowieckim udali 
się na wycieczkę do Berlina. Tłem tej 
edukacyjno-poznawczej wyprawy stał 
się tradycyjny niemiecki jarmark bożo-
narodzeniowy czyli Weihnachtsmarkt. 

 Jeszcze w trakcie podróży, aby 
lepiej zrozumieć historię Niemiec i ich 
obecnej stolicy, uczniowie obejrzeli film 
dokumentalny - Mur Berliński. Zaraz 
po przyjeździe gimnazjaliści najpierw  
z okien autokaru, a potem podczas 
spaceru mogli zobaczyć wszechobecną 
świąteczną atmosferę. Podziw wzbudzi-
ły iluminacje świetlne znajdujące się  
w oknach mieszkań berlińczyków czy 
słynnej Alei Lipowej. Zanim jednak 
uczestnicy wyjazdu poczuli i posmako-
wali jarmarkowych pierników, ruszyli 
do Muzeum Figur Woskowych. Tu czekali 
na nich wielcy tego świata. Można było 
sobie zrobić zdjęcie z Barakiem Obamą, 
z Ronaldo czy Lukiem Skywalkerem lub 
Yodą z Gwiezdnych Wojen. 

 Kolejny dzień poza olbrzymią 
dawką wiedzy dostarczył jeszcze więcej 
emocji, wrażeń i niespodzianek. Od sa-
mego rana w ciepłej jak na tę porę roku 
aurze wraz z panią przewodnik rozpo-
częło się zwiedzanie Berlina. Zaczęliśmy 
od jego zielonych płuc, które dawniej 
były terenami łowieckimi, czyli od par-
ku Tiergarten, skąd udaliśmy się pod 
Reichstag – miejsce obrad parlamentu 
niemieckiego - Bundestagu oraz słynnej 
Bramy Brandenburskiej. Następnie pełni 
zadumy przemieściliśmy się labiryntem 
2 711 betonowych bloków-steli, które 
były instalacją Pomnika Pomordowanych 
Żydów Europy. Udaliśmy się też pod naj-
starszy berliński Uniwersytet Humbold-
tów. Tu, pod powierzchnią placu znajdu-
jącego się nieopodal budynków uczelni, 
mogliśmy zobaczyć oryginalny pomnik. 
Za szybą w podziemnym pomieszcze-
niu stały puste regały książkowe, które 
symbolizowały 25 tys. woluminów spalo-
nych przez nazistów. Kolejnym punktem 
zwiedzania był słynny mur, symbol po-
dzielonego po II wojnie światowej Ber-
lina i jednocześnie dążenia do wolności.  
 
 W międzyczasie, przemiesz-
czając się pomiędzy oglądanymi obiek-
tami i słuchając informacji przewod-
nika, z okien autokaru oglądaliśmy 
inne obiekty miasta, m. in. graniczną 
strażnicę - Checkpoint Charlie miej-
sce dawnej granicy pomiędzy Ber-
linem Wschodnim i Zachodnim, czy 

NIETYPOWE LEKCJE W ŚWIĄTECZNEJ ATMOSFERZE

znany z powieści dworzec (Dzieci  
z dworca ZOO). Po tej dawce wiedzy  
i historii nadszedł czas na niespodzianki - 
na jarmarku znajdującym się na słynnym 
Alexanderplatz jedliśmy słynne niemiec-
kie kiełbaski z grilla, a potem wjechali-
śmy na górującą nad Berlinem i liczącą 
365 m wieżę telewizyjną. Posileni i na-
syceni wspaniałymi widokami ruszyliśmy 
na Wyspę Muzeów, gdzie podziwialiśmy 
zbiory muzeum Pergamońskiego. Nieste-
ty najważniejsza atrakcja historyczna tj. 
zrekonstruowany Ołtarz Pergamoński był 
w remoncie, ale za to mogliśmy podzi-
wiać bramę bogini Isztar czy eksponaty 
poświęcone kulturze islamu. 

 Po mocnej dawce historii przy-
szła kolej na biologię i wizytę w Sea Life 
połączoną z … pojawieniem się we wnę-
trzu największego na świecie akwarium, 
do którego wjechaliśmy windą! Ale dzień 
się na tym nie skończył, gdyż ponownie 
odwiedziliśmy jarmark na Alexander-
platz, tym razem już w świetle iluminacji 
świątecznych. Kręciło się nam w głowie 

nie tylko od zapachu cynamonu i korzen-
nych piernikowych przypraw, ale także 
od jazdy na diabelskim młynie. Porządny 
niemiecki jarmark świąteczny obowiąz-
kowo musi mieć taki młyn, a poza tym są 
tam lodowiska, tory saneczkowe i inne 
zimowe atrakcje. Niestety, nie wystar-
czyło czasu na atrakcje, pora było wra-
cać do hotelu. Czekała nas tylko jeszcze 
jazda dwoma tramwajami, która balan-
sowała na granicy wydarzeń ekstremal-
nych, gdyż trzeba było wcisnąć 58 osób 
do wagonu. Wszystko udało się znakomi-
cie. Trochę zmęczeni, ale pełni wrażeń 
znaleźliśmy się na miejscu. A tu kolejne 
niespodzianki … karty pracy z różnych 
przedmiotów, przede wszystkim języka 
niemieckiego, choć były też z historii  
i z geografii. Dobrze, że ostatniego dnia 
mogliśmy odpocząć w … tropikach. Pobyt 
na Wyspie Tropikalnej – kompleksie base-
nów i innych wodnych atrakcji - był dla 
nas wisienką na naszym wycieczkowym 
torcie.

Autor – Lilla Kłos
fot. z arch. GM2
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OŚWIATA

4 grudnia 2015 r., już po raz dwunasty 
nauczycielki wraz z rodzicami przygo-
towali spektakl teatralny dla dzieci. 
Tym razem miłą niespodzianką mikołaj-
kową było przedstawienie ,,Grudniowy 
gość”.

W wesoły i zabawny sposób aktorzy przy-
bliżyli dzieciom tradycje mikołajkowe 
w różnych krajach. Najwięcej emocji 
wzbudziły jednak odwiedziny Świętego 
Mikołaja, który obdarował wszystkich 
prezentami. Przepięknie przygotowana 
scenografia wprowadzała w niezwykły 
nastrój i przypominała o zbliżających się 
świętach.

W role aktorskie wcielili się:
Katarzyna Wilkołazka
Magdalena Szabat 
Monika Zielińska
Anna Barżykowska 
Joanna Węglińska
Jarosław Muzyka 
Piotr Belniak
Michał Ślusarz

O oprawę  muzyczną zadbała p. Paulina 
Rzewuska–Korycińska, a pomysłodawczy-
niami  i reżyserkami jak zawsze były, na-
uczycielki  Ewa Jaroszewicz i Bogusława 
Proczka.
 

Mikołajki w Przedszkolu Miejskim nr 6 

W środę, 9 grudnia, przedstawienie  
„Grudniowy Gość” obejrzały także zapro-
szone  dzieci ze Świetlicy Terapeutycznej 
im. Św. Franciszka z Asyżu w Mińsku Ma-
zowieckim.

Bogusława Proczka, fot. z arch. PM nr 6

25 listopada - jak co roku w Przedszkolu 
Miejskim nr 3 obchodzony był Świato-
wy Dzień Pluszowego Misia. W tym dniu 
wszystkie dzieci przyszły do przedszko-
la ze swoim ulubionym pluszakiem. 
 
 Duża sala udekorowana była 
pracami wykonanymi przez dzieci na 
konkurs „Mój przyjaciel miś” ogłoszony  
w przedszkolu tydzień przed zabawą. 

Dzieci bardzo chętnie wykonały prace 
konkursowe – wpłynęło ich bardzo dużo. 
 Prowadząca przywitała dzieci 
wierszem pt. „Niedźwiadek” J. Brzechwy. 
Potem dzieci przy piosence „Jadą, jadą 
misie” zaprezentowały swoje ulubione 
przytulanki, podnosiły je wysoko i bawiły 
się zgodnie z tekstem piosenki.
 W dalszej części zabaw, dzieci 
poznały historię pluszowego misia, która 

zaczęła  się w 1902 roku w USA. Pod ko-
niec tego opowiadania chętni wypowiadali 
się na temat „Czym jest dla nich pluszo-
wy miś?”. Następnie odbyła się „Poranna 
gimnastyka z misiem”, a po niej „Misiowy 
masaż” – według instruktażu nauczycielki 
do słów rymowanki. 
 Dzieci świetnie się bawiły pod-
czas zabawy ruchowo – naśladowczej 
„Niedźwiadek” śpiewanej na melodię 
„Mam chusteczkę haftowaną”. Potem 
dzieci powtarzały za prowadzącą życze-
nia dla misia – „Kochany Kubusiu…”. Każ-
da z grup zaprezentowała też wierszyk 
lub piosenkę o misiu – co było bardzo 
wzruszające. 
 Podczas konkursów dzieci wy-
kazały się wiedzą na temat postaci baj-
kowych misiów – Misia Uszatka, Pandy, 
Colargola, Misia Puchatka oraz podstawo-
wych wiadomości na temat życia niedź-
wiedzi. 
 Wspólną zabawę zakończono ry-
sunkami grupowymi. Wyznaczona osoba  
z grupy rysowała misia z zasłoniętymi 
oczami, zespół dzieci podpowiadał kolej-
ne elementy, a potem wspólnie koloro-
wał. Na koniec rozdane zostały dyplomy  
i nagrody za konkurs „Mój przyjaciel 
miś”.   Z niecierpliwością czekamy na na-
stępne święto pluszowego misia!

Danuta Rogala
fot. z arch. PM nr 3

„Misie pięknie się kłaniają, wszystkich witają 
- do zabawy zapraszają”
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W tegorocznej 15. edycji Konkursu eko-
logicznego dla dzieci i młodzieży „Odpa-
dy zbieram, nie marnuję, nowe rzeczy 
z nich buduję!” organizowanego przez 
Starostwo Powiatowe w Mińsku Mazo-
wieckim wzięło udział wielu uczniów  
z Zespołu Szkół Miejskich nr 2. 

 10 grudnia zostaliśmy zaproszeni 
na uroczystość ogłoszenia wyników i wrę-
czenia nagród do Zespołu Szkół nr 1 im. Ka-
zimierza Wielkiego w Mińsku Mazowieckim 
przy ulicy Budowlanej 4. Do finału w kate-
gorii IV-VI zakwalifikowali się: Igor Paluch 
(IVc), Julia Laudy (IVb) i Weronika Królak 
(IVa) pod opieką p. Aleksandry Kulmy, a w 
kategorii klas gimnazjalnych: Oliwia Wasiak 
(Ih), Ania Ostrowska (Ih) oraz Maja Hardej 
(IIIb) pod opieką p. Aleksandry Bieleckiej.
 Na uroczystość przybyło wielu 
uczniów wraz ze swoimi opiekunami z ca-
łego powiatu mińskiego. Mimo dużej kon-
kurencji prace Juli Laudy i Ani Ostrowskiej 
zostały wyróżnione. Pomysły na wykonanie 
nowych rzeczy z odpadów były przeróżne 
np. wycieraczka z korków, stolik z butelek 

OŚWIATA

Konkurs ekologiczny

Pogotowie ratunkowe, 
czyli adwentowa refleksja o Miłosierdziu Bożym 

szklanych, lampka nocna z łyżeczek plasti-
kowych czy wieszak na biżuterię. Laureaci 
otrzymali interesujące nagrody, a wszyscy 
uczestnicy dyplomy oraz rakiety do bad-
mintona. 

W sobotę 12 grudnia w Zespole Szkół Za-
wodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy  
w Mińsku  Mazowieckim, po raz dziewiąty 
odbył się Adwentowy Dzień Skupienia dla 
Nauczycieli z powiatu mińskiego. Pedago-
dzy wysłuchali konferencji ks. Dariusza 
Bali, mogli skorzystać z sakramentu spo-
wiedzi i uczestniczyli we mszy św. Zwień-
czeniem spotkania była agapa i podziele-
nie się opłatkiem. 
 Refleksją z tegorocznego dnia 
skupienia zechciała się podzielić jedna  
z uczestniczek. „Ja chory? Coś tam czasem 
boli, ale żeby zaraz do lekarza? Kolejki, ba-

dania, strata czasu, koszty, leki – zawracanie 
głowy! Odwlekam wizytę, bo to na pewno 
nic poważnego, samo przejdzie. A jeśli się 
w końcu okazuje, że to choroba zagrażająca 
życiu – oo, to bieganie po lekarzach, szuka-
nie najlepszych specjalistów, wykorzystywa-
nie znajomości, błaganie o szybkie terminy 
zabiegów, najdroższe leki.
 Mam chorą duszę? Nie, nie jestem 
taki zły, inni są gorsi. Jesteśmy mistrzami 
świata w oszukiwaniu siebie. Ile jest w nas 
zła, obłudy, lenistwa, kłamstwa, zmarnowa-
nych okazji, wad, które sprytnie umiemy za-
wsze usprawiedliwić, żeby wypaść jak najle-

piej w oczach innych? Przecież coś w końcu 
potrafimy, do czegoś doszliśmy, w pracy też 
cieszymy się dobrą opinią. Oceniamy siebie 
i innych na podstawie osiągnięć i zdolności 
– to jest ktoś, a tamten to nikt szczególny. 
Przecież oceniamy sprawiedliwie?
 A jak widzi nas Bóg? Gdyby kiero-
wał się wobec nas tylko sprawiedliwością, 
żaden człowiek by się nie ostał. Ale Miłosier-
dzie Boga jest większe niż sprawiedliwość. 
Bóg widzi przede wszystkim pokłady dobra 
w każdym człowieku pod warstwą zła i sta-
ra się to dobro wydobyć. Jego Miłosierdzie 
ujawnia się w zetknięciu z ludzką biedą.
 Nie bójmy się stanąć przed Bogiem 
w całej prawdzie o sobie. Tylko Jemu mo-
żemy bezpiecznie ujawnić wszystkie nasze 
bolączki, słabości i grzechy. Bóg jest jak 
dobra matka, która widząc swoje dziecko 
utytłane w błocie, zabeczane, zasmarkane 
i przerażone podnosi je, przytula do siebie 
i pociesza, nie bacząc na nic, potem myje, 
przykleja plasterki i leczy rany.
 Potrzebujesz Lekarza. Twoja dusza 
woła o najlepszego Lekarza na świecie, któ-
ry ma niezwykłą wiedzę (wszak cię stworzył) 
i wielowiekowe doświadczenie, przyjmie cię 
bez kolejek i zapisów i to za darmo! Posta-
wi błyskawicznie diagnozę i otrzymasz le-
karstwo, które jest przygotowane tylko dla 
ciebie! Zdążysz? Bądź miłosierny dla siebie. 
Bądź miłosierny dla innych”.

Elżbieta Paluch, nauczyciel bibliotekarz  
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2

  

Uroczystość uświetniły występy grupy te-
atralnej ze szkoły gospodarzy. 
 Zachęcamy do udziału w konkur-
sie w przyszłym roku!
Aleksandra Kulma, ZSM nr 2, fot. z arch. szkoły
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W dniu 14 grudnia 2015 roku zostało zawar-
te w Warszawie porozumienie pomiędzy: 
Politechniką Warszawską - Wydział Samo-
chodów i Maszyn Roboczych, reprezento-
wanym przez Dziekana Wydziału - prof. dr. 
hab. inż. Stanisława Radkowskiego, posiada-
jącego pełnomocnictwo Rektora Politechniki 
Warszawskiej, a Zespołem Szkół Zawodo-
wych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Miń-
sku Mazowieckim, reprezentowanym przez 
Dyrektora – Tomasza Płochockiego oraz Po-
wiatem Mińskim, reprezentowanym przez 
Zarząd Powiatu Mińskiego, w imieniu które-
go działają: Antoni Jan Tarczyński – Starosta 
Miński, Krzysztof Płochocki – Wicestarosta 
Powiatu Mińskiego. W podpisaniu porozu-
mienia uczestniczyła Naczelnik Wydziału 
Oświaty i Promocji Powiatu Mińskiego Pani 
Emilia Piotrkowicz oraz młodzież szkolna, 
klas technikum.
 Wydział realizując swoją misję edu-
kacyjną, podejmuje współpracę ze Szkołą. 
Współpraca Wydziału i Szkoły stanowi kon-
tynuację realizacji Porozumienia o pomocy  
w kształceniu uczniów zawartej 30 czerwca 
2008 roku przez Politechnikę Warszawską ze 
Szkołą.
 W ramach porozumienia, Wydział 
zobowiązuje się objąć ogólnym patronatem 
kształcenie w Szkole w zawodach: „technik 
pojazdów samochodowych” oraz „technik me-
chanik”.
 W ramach porozumienia Wydział zo-
bowiązuje się do:
- wspierania koncepcyjnego klas technikum 
kształcących w zawodach: „technik pojazdów 

samochodowych”, „technik mechanik”,
- udzielania pomocy nauczycielom Szkoły  
w podnoszeniu ich kwalifikacji zawodowych,  
w tym w ramach studiów podyplomowych pro-
wadzonych przez Wydział,
- udostępniania pomieszczeń Wydziału do 
wspólnych przedsięwzięć edukacyjnych i or-
ganizacyjnych, w tym możliwość uczestnic-
twa uczniów Szkoły, w zajęciach otwartych  
i specjalistycznych Wydziału,
- prowadzenia pokazowych zajęć przez na-
uczycieli akademickich oraz udzielania kon-
sultacji i pomocy w opracowywaniu zajęć  
w Szkole,
- współdziałania w organizowaniu konkursów 
i imprez o charakterze popularno-naukowym 
dla uczniów i studentów, udziału najzdolniej-

szych uczniów w seminariach i konferencjach  
o charakterze inżynierskim oraz naukowo – 
technicznym,
- wspierania, w miarę możliwości organizacyj-
nych Wydziału, organizacji imprez sportowo-
rekreacyjnych i turystycznych oraz spotkań 
kulturalno-historycznych,
utworzenia na stronie internetowej Wydziału 
połączeń ze stroną internetową Szkoły,
- przekazywania prasy i publikacji naukowych 
wydawanych przez Uczelnię, które mogą być 
przydatne w procesie dydaktycznym w Szkole, 
umożliwiania najzdolniejszym uczniom Szkoły 
nawiązania kontaktu ze studenckimi kołami 
naukowymi działających na Wydziale.

Tomasz Płochocki, fot z arch. szkoły

Porozumienie „Mechanika” z Politechniką Warszawską

	 Jeden	język	ustawia	Cię	w	koryta-
rzu	życia.	Dwa	języki	otwierają	każde	drzwi	
po	drodze	- rzekł kiedyś Frank Smith i do dziś 
brzmią one aktualnie.
 
 Współczesność wymaga od nas umie-
jętności komunikowania się, nawiązywania re-
lacji, współpracy. To wszystko staje się możli-
we i łatwiejsze jeśli znamy języki, które stają 
się  dla nas nieobce lub przynajmniej mniej 
obce. Język angielski to obecnie lingua franca 
i bez niego trudno wyobrazić sobie na przykład 
porozumiewanie się z obcokrajowcami.
 Dzięki współpracy z Fundacją Roz-
woju Międzykulturowego EBU Elizy Bujalskiej,  
już kolejny rok uczniowie Zespołu Szkół Miejskich 
nr 2 mają okazję na własnej skórze przekonać 
się ile prawdy zawierają cytowane we wstępie 
słowa. Szkoła przywiązuje wagę do rozwoju ję-
zykowego swoich uczniów i z tego powodu bez 
żadnych wątpliwości podjęła współpracę z wo-
lontariuszami fundacji EBU. Z wielką radością 
i zainteresowaniem uczniowie i nauczyciele 
oczekują na spotkania z zagranicznymi gośćmi.  
W naszych murach gościliśmy już młodych ludzi 
z Portugalii, Hiszpanii, Francji, Włoch, Niemiec. 
Dzięki nim mieliśmy i wciąż mamy wspaniałą 
okazję do „podróży” po Europie bez kupowania 

biletów lotniczych.  Spotykamy się na zajęciach 
językowych w czasie lekcji i korzystamy z oka-
zji, żeby szlifować język angielski oraz poprzez 
gry i zabawy nawiązać nowe znajomości. Czas 
spędzony z wolontariuszami fundacji EBU mija 
w wesołej atmosferze, co ułatwia nam korzy-
stanie z umiejętności językowych. Takie lekcje 
uświadamiają, że to czego uczymy się w szkole 
naprawdę możemy wykorzystać w prawdziwym 

życiu. Ponadto spotkania z młodymi ludźmi  
z innych krajów to wielka wartość jeśli chodzi 
o naukę tolerancji i otwartości na różnorodność 
kulturową. Integracja i współpraca z przedsta-
wicielami innych społeczności z pewnością za-
owocują rozwojem umiejętności społecznych 
naszych uczniów.

Agnieszka Kowalczyk, ZSM nr 2
fot z arch. szkoły

Współpraca uczniów z Fundacją EBU
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Spotkanie 
z Wróżbitą Maciejem

Koniec listopada kojarzony jest z wróż-
biarstwem i czarami, dlatego biblioteka, 
pozostając w klimacie „andrzejkowej 
nocy”, 1 grudnia zaprosiła czytelników 
na spotkanie ze znaną postacią polskiej 
ezoteryki – Maciejem Skrzątkiem. Wróżbi-
ta Maciej zapewniał publiczność, że karty 
tarota mogą stać się naszym sprzymie-
rzeńcem w drodze do sukcesu i szczęścia, 
o ile posiadamy odpowiednią wiedzą i do-
świadczenie w korzystaniu z nich. W swo-
jej książce „Życie zapisane w kartach. 
Tarot według Wróżbity Macieja” autor 
pokazuje, że w życiu nie ma przypadków 
i każdy, nawet z pozoru nic nieznaczący, 
moment w życiu ma wpływ na nasze dal-
sze losy. 

Fascynujący wilczy świat

10 grudnia, wszyscy goście biblioteki, 
mieli okazję wspólnie z Adamem Waj-
rakiem, przeżyć niecodzienną przyrod-
niczą przygodę. Znakomity dziennikarz, 
fotograf i autor wielu książek („Zwie-
rzaki Wajraka”, „Kuna za kaloryferem”, 
„Przewodnik prawdziwych tropicieli”, 
„To zwierzę mnie bierze”) przybył do 
Mińska Mazowieckiego, aby opowiedzieć 
o zwierzętach, które wbrew stereotypom 
o ich bezwzględności i okrucieństwie, 
potrafią żyć ze sobą zgodnie, współpra-
cować i wzajemnie się wspierać. 

Jak zapewnił podczas spotkania Adam 
Wajrak, jest wiele pozytywnych cech 
i zachowań, których ludzie mogliby się 
od wilków uczyć. Jego najnowsza książ-

ka – „Wilki” przedstawia prawdziwy 
obraz codzienności tych fascynujących 
stworzeń. Cieszymy się, że Czytelnicy  
w ten wyjątkowy wieczór tak tłum-
nie odwiedzili bibliotekę i wykazali się 
wielką cierpliwością, oczekując w bar-
dzo długiej kolejce na pamiątkowy wpis  
w książce, dodatkowo ozdobiony nary-
sowanym przez autora zabawnym zwie-
rzątkiem. Wspaniale, że tak wiele osób 
interesuje się przyrodą i tym, jak należy 
ją chronić.    

Życie naznaczone poezją 
– wspomnienia o „Lilce”  
i „Haśce”

Mariola Pryzwan jest autorką wielu zna-
komitych biografii, między innymi Włady-
sława Broniewskiego, Zbigniewa Cybul-
skiego, Anny Jantar i Anny German. Tym 
razem odwiedziła bibliotekę w Mińsku 
Mazowieckim, aby wspólnie z czytelni-
kami zajrzeć do romantycznego świata 
wspomnień o dwóch niezwykłych poet-
kach, Marii Pawlikowskiej – Jasnorzew-
skiej, zwanej „Lilką” i Halinie Poświa-
towskiej – „Haśce”. Ich niezapomniane 
wiersze należą do najpiękniejszych utwo-
rów polskiej liryki. Autorka książek przy-
bliżyła uczestnikom spotkania życiorysy 
obu pań, którym los nie zawsze był łaska-
wy. Goście spotkania mieli okazję obej-
rzeć niezwykły przedmiot - niewielki, bo 
mieszczący się w dłoni, albumik z wybra-
nymi zdjęciami Haliny Poświatowskiej, 

oprawiony w zieloną skórkę (bo to ulubio-
ny kolor „Haśki”), wykonany przez męża 
Pani Marioli Pryzwan. Następnie wspólnie 
wysłuchaliśmy archiwalnego nagrania, na 
którym Halina Poświatowska czyta jeden 
ze swoich wierszy. Spotkanie w poetycki 
sposób zamknęło tegoroczny cykl wieczo-
rów autorskich w bibliotece, ale z pew-
nością w przyszłym roku czeka nas wiele 
okazji do wspólnych rozmów o literaturze 
i jej twórcach.     

Fabryka Świętego Mikołaja

W atmosferze zbliżającego się Bożego Na-
rodzenia Oddział dla Dzieci MBP z myślą  
o swoich Czytelnikach przygotował warsz-
taty bożonarodzeniowe. Fabryka Święte-
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go Mikołaja ruszyła pełną parą 19 grud-
nia, tuż przed południem. Mali pomocnicy 
darczyńcy z białą brodą wyposażeni  
w mikołajowe czapki zostali przydzieleni 
do poszczególnych stanowisk, takich jak: 
produkcja bombek, ozdabianie piernicz-
ków i kartek świątecznych oraz wyko-

nywanie ozdób z sianka. Wspólna praca 
upływała pod okiem doświadczonych bi-
bliotecznych elfów oraz przybyłych z róż-
nych stron świata skrzatów – pomocników 
(w tym miejscu dziękujemy za pomoc 
wolontariuszom z Fundacji EBU). W ten 
dzień w bibliotece nie mogło zabraknąć 

Świętego Mikołaja, który sprawnie zarzą-
dzał całą świąteczną produkcją, nagra-
dzając pracowników słodkimi upominka-
mi. Każde dziecko, po zakończeniu pracy 
w gwiazdkowej fabryce, mogło zabrać 
wykonane własnoręcznie ozdoby do domu 
i cieszyć się ich urokiem w okresie świąt.   

MBP

Zapowiedzi:
• w styczniu gościem biblioteki będzie Max 
Cegielski, autor biografii Bronisława Grąb-
czewskiego, zatytułowanej „Wielki gracz.  
Ze Żmudzi na Dach Świata”,
• 27 stycznia bibliotekę odwiedzi Centrum Na-
uki Kopernik i zaprezentuje wystawę „Umysł 
Przyłapany”,
• w styczniowych planach biblioteka uwzględ-
niła także wieczór międzykulturowy, który 
tradycyjnie zorganizują dla nas wolontariusze  
z Fundacji EBU. 

Szczegóły dotyczące powyższych wydarzeń zo-
staną podane już wkrótce na stronie interne-
towej biblioteki i na plakatach. 
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Mała Królewna
 Każda dziewczynka chciałaby 
być królewną i każda chciałaby, żeby 
odnalazł ją piękny książę. Ale często 
najpierw pojawia się groźny smok  
i wiele przeciwności.
 Na zamku u Króla Lula rodzi 
się królewna. Jest huczna zabawa… 
Ale król i królowa zapomnieli zapro-
sić wróżkę, która mieszka nieopodal 
zamku. Wróżka rzuca zaklęcie. Wesoła 
królewna Lulinka uważa, że jest naj-
ważniejsza i najpiękniejsza na świe-
cie. Kiedy zaklęcie zaczyna działać… 
zamienia się w ropuchę. Ze wstydu 
opuszcza dom i poznaje smoka, który 
ma czkawkę, stracha na wróble, zbój-
nika i oczywiście pięknego księcia, 
który wybawia ją z opresji i… prosi  

o rękę. Dzięki swoim przygodom zaczy-
na rozumieć wartość przyjaźni.
 Te wszystkie niesamowite wy-
darzenia rozegrały się 29 listopada na 
scenie MDK podczas spektaklu dla dzie-
ci w wykonaniu „Teatru Kuffer”. Mnó-
stwo śmiesznych postaci, wartka akcja  
i dużo śmiechu. Było bajkowo, koloro-
wo i bardzo życiowo. 

Kiedy pada śnieg
 6 grudnia to dla najmłodszych 
wyjątkowy dzień. Dlatego MDK zaprosił 
na zimowy spektakl dla dzieci, choć po-
goda za oknem zimowa nie była. 
 - Lubicie zimę? Lubicie lepić 
bałwanka? Lubicie przygody? – pytała 
Kłębuszka i zaprosiła dzieci do wspólnej 

zabawy. Widownia wraz z artystkami 
„Sceny Elffów” wyruszyła w nieprzewi-
dywalną i niezapomnianą podróż przez 
zimowe krajobrazy. W atmosferze rado-
ści, wspólnych śpiewów i pląsów dzieci 
poznały sekrety zimy i pomogły bałwan-
kowi znaleźć odpowiedź na nurtujące 
go pytanie: Czym jest słońce i gdzie 
można je odnaleźć? 
 Spektakl zapewnił dużo wra-
żeń słuchowych i estetycznych. Jak 
zwykle było mnóstwo rekwizytów, laki 
teatralne, zwierzątka na druciku, bar-
dzo zimowa scenografia, płatki śniegu 
sypiące na scenę - to wszystko stworzy-
ło niesamowitą atmosferę.

Z Mikołajem 
dookoła świata

 Teatralne wydarzenia 6 grud-
nia nie zakończyły bynajmniej atrakcji 
dla dzieci w MDK.  Wspólnie z Funda-
cją EBU dzieci przeniosły się do Włoch, 
Francji i Hiszpanii. Podczas rodzinnych 
warsztatów artystycznych dzieci wyko-
nywały świąteczne ozdoby oraz dowie-
działy się o tradycjach i zwyczajach 
świątecznych poza granicami Polski. 
 Zjawił się nawet Mikołaj…  
a raczej trzy Mikołajki. Wolontariuszki 
Fundacji wykorzystały elementy stroju 
Mikołaja by rozegrać Mikołajkowy Tur-
niej Wiedzy, w którym dzieci otrzymały 
słodki upominek. 
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Klawesyn i wiolonczela
 Pochodząca z Mińska Mazo-
wieckiego klawesynistka Jolanta Ja-
miołkowska wykonuje utwory kame-
ralne i solowe występując zarówno  
w kraju, jak za granicą. Podczas kon-
certu 13 grudnia w MDK wystąpiła ze 
szwajcarską wiolonczelistką Christi-
ne Lacoste. W programie niedzielnego 
koncertu znalazły się utwory Jana Se-
bastiana Bacha: Sonata g-moll na wio-
lonczelę i klawesyn, Preludium i fuga 
f-moll BWV 881, Preludium i fuga G-dur 
BWV 884 z II t. „Das Wohltemperierte 
Klavier” na klawesyn solo, Sonata D-dur 
na wiolonczelę i klawesyn oraz Carla 
Philippa Emanuela Bacha Sonata C-dur  
na wiolonczelę i klawesyn.

Agnieszka Boruta
Barbara Dzienio
fot. z arch. MDK
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Muzeum Ziemi Mińskiej
Targ Bożonarodzeniowy 
 
 Jak co roku, w niedzielę przed Wigilią, Muzeum Ziemi Mińskiej zorganizowało Targ Bożonarodzeniowy „Kupieckie Mensko”. 
Stary Rynek w naszym mieście zapełnił się straganami i stoiskami z rękodziełem, ozdobami choinkowymi, stroikami i świątecznymi 
wypiekami oraz wędlinami. Na tegoroczny targ przyjechało ponad 60 wystawców. Z roku na rok widać, że targ cieszy się coraz więk-
szym powodzeniem. Słychać głosy, że mieszkańcom naszego miasta marzy się targ, który trwałby już od 1 grudnia. Aby codziennie 
wieczorem, przy światłach, lampionach, muzyce była możliwość zrobienia zakupów, degustacji potraw i przedświątecznej zabawy. 
To piękna tradycja, coraz bardziej popularna w polskich miastach. 

Monika Roguska

Dnia 22 grudnia 2015 r. w Muzeum Zie-
mi Mińskiej Dziale 7 PUL miało miejsce 
wyjątkowe wydarzenie o randze co naj-
mniej epokowej. Pan Marcin Jakubow-
ski Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
podpisał List Intencyjny w sprawie przy-
stąpienia do realizacji wieloletniego 
projektu wydawniczego z okazji zbliża-
jącego się 600-lecia nadania praw miej-
skich Miastu Mińsk Mazowiecki, co nastą-
piło dnia 29 maja 1421 roku, za sprawą 
rycerza Jana z Gościańczyc i Księcia Ja-
nusza I Starszego. 
 W planowanej pracy badawczej 
nad dziejami miasta wezmą udział: In-
stytut Historii im. Tadeusza Manteuffla 
Polskiej Akademii Nauk, reprezentowa-
ny podczas dzisiejszej uroczystości przez 
dr Annę Salinę oraz Państwowe Muzeum 
Archeologiczne w Warszawie, w którego 
imieniu podpis złożył Dyrektor dr Wojciech 

Brzeziński. Nad całością tego monumen-
talnego projektu czuwać będzie Muzeum 
Ziemi Mińskiej pod kierownictwem Dyrek-
tora Leszka Celeja.
 Opisanie dziejów Mińska Mazo-
wieckiego to nie lada wyzwanie, zwłasz-
cza, że literatura na ten temat jest bar-
dzo uboga i wybiórcza. Jak się jednak 
okazuje, materiały badawcze istnieją, np.  
w postaci wykopalisk archeologicznych 
znalezionych na terenie „ziemi mińskiej”, 
co zaprezentował przybyłym gościom pra-
cownik naukowy PMA w Warszawie – pan 
Marek Zalewski.
 Pierwsza część tego 6-tomowego 
dzieła ma się ukazać w grudniu 2016 roku 
z okazji 595-lecia nadania praw miejskich 
naszemu miastu, ale także jako zapowiedź 
okrągłej 600. rocznicy tego ważnego dla 
historii miasta i jego mieszkańców wyda-
rzenia.

Monika Pszki, fot. z arch. UM MM

List Intencyjny na 600-lecie miasta
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Muzyczny sezon świąteczny rozpoczął 
się w tym roku w Miejskiej Szkole Arty-
stycznej pierwszego stopnia im. Ryszar-
da Domagały bardzo wcześnie. A to za 
sprawą dorocznej uroczystości, odby-
wającej się już od wielu lat, w postaci 
spotkania kolędowego, w którym brali 
udział uczniowie, pedagodzy, rodzice 
oraz licznie przybyli sympatycy sztuki.
 
12 grudnia o godzinie 17.00 szko-
ła nr 6 zapełniła się dźwiękami kolęd  
i pastorałek. Na wstępie Miejska Orkie-
stra Kameralna wraz ze szkolną Orkiestrą 
Kameralną i chórem, na przywitanie za-
intonowali kolędę „Mizerna cicha”, po 
czym wszyscy obecni goście i uczestnicy 
koncertu zostali serdecznie powitani i za-
proszeni do wspólnego przeżywania nad-
chodzących chwil związanych z Bożym 
Narodzeniem. 

Nie ma chyba większej radości niż słu-
chanie i obserwowanie jak młodzi adepci 
sztuki muzycznej czynią pierwsze kro-
ki na scenie, jak przejmują się wystę-
pami, jak istotne są to dla nich chwile,  
gdy pierwszy raz występują przed tak 
licznie zebraną, jak na tym koncercie, 
publicznością. 

Podczas sobotniego spotkania kolędowe-
go zaprezentowały się klasy: gitary, skrzy-
piec, fletu, kameralistyki wokalnej, sak-
sofonu, fortepianu, klarnetu, akordeonu, 
perkusji oraz zespół dęty pod kierownic-
twem pana Arkadiusza Mizdalskiego.

W koncercie wzięli udział soliści, duety, 
tria oraz większe zespoły, za każdym ra-
zem otrzymując od publiczności gromkie 
brawa.  Usłyszeć mogliśmy dobrze znane 
wszystkim kolędy i pastorałki pochodze-
nia polskiego jak i nieodłącznie związa-
ne ze świętami „Jingle Bells” czy „White 
Christmas”.

Dyrekcja wraz z Radą Rodziców i Samo-
rządem Uczniowskim złożyła wszystkim 
najserdeczniejsze życzenia Świąt do-
brych, spokojnych i szczęśliwych, pełnych 
muzyki i radości. A na zakończenie wszy-
scy obecni zaśpiewali wspólnie „Pójdź-
my wszyscy do stajenki”, rozchodząc 
się do domów w świątecznym nastroju  
i pełni oczekiwania na nadchodzące spo-
tkania rodzinne w towarzystwie choinki, 
bombek, prezentów i potraw wigilijnych.

Jagoda Jabłonowska
fot. Michał Rogala

 

Mińscy kolędnicy 
ze Szkoły Artystycznej

KULTURA
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Na koncert bożonarodzeniowy oktet 
wokalny Manufaktura Dźwięku zaprosił 
do kościoła pw. św. Jana Chrzciciela. 
Była to wędrówka po różnych stronach 
świata, prezentująca repertuar kolęd  
i pieśni bożonarodzeniowych wielu kul-
tur. Koncert był również dla wszystkich 
swoistym wstępem, przygotowaniem  
do Świąt Narodzenia Pańskiego, toteż 
dla lepszego zrozumienia słuchacze 
otrzymali tłumaczenia tekstów obcoję-
zycznych. 

Występ rozpoczęła wiązanka kolęd sta-
rocerkiewnosłowiańskich – Nowa radost 
stała, „Diwa Maryja Cerkow stroiła”, „Oj 
na mory, mory” oraz „Radujtiesa wsie lu-
dije”. Zostały one opracowane na czte-
rogłos przez kresowiaka Romualda Twar-
dowskiego. 

Zmieniając region, klimat oraz kulturę  
– „El noi de la mare” – pochodząca z Kata-
lonii kolęda, która warstwą odnosi naro-
dzenie Chrystusa do tajemnicy Jego męki 
i śmierci. Wracając do Polski usłyszeliśmy 
współczesne spojrzenie na Boże Narodze-
nie w kolędzie autorstwa Bożenny Fabian-

ni do muzyki Pawła Łukaszewskiego „Nie-
bo Cię zesłało”, oraz utwór pochodzący  
z trzeciej dekady poprzedniego wieku 
„Pod okapem śniegu”. 

W świątecznej podróży nie mogło zabrak-
nąć Stanów Zjednoczonych. Usłyszeliśmy 
dwie świeckie kompozycje, odnoszące 
się do tego, czego bardzo brakuje nam  
w ostatnim czasie – śnieżnych świąt Boże-
go Narodzenia: „White Christmas” Irwin-
ga Berlina oraz „Let It snow!” Sammiego 
Cana oraz Juliego Styna. 

Występ zakończyły utwory sąsiadów: 
tradycyjna ukraińska pastorałka, czy ra-
czej według tamtejszej nomenklatury 
szczedrywka, stąd pewnie tytuł utworu 
„Szczedrzyk”, w opracowaniu Mykoły Łe-
ontowycza oraz piękna kolęda słowacka, 
wzorowana na staroangielskiej Greensle-
ves – „Madonna s dietatom”.
 
Oktetem wokalnym Manufaktura Dźwięku 
dyrygował Emil Ławecki. 

Tekst MTM
Zdjęcia Justyna Ostrowska

Koncert Bożonarodzeniowy
„Manufaktury Dźwięku”
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całej imprezy znalazło się zasłużone miejsce 
dla zawodnika gospodarzy - Ahmeda Kadira. 
Maraton koszykówki w Mińsku Mazowieckim do-
biegł końca, zawodnicy wrócili do swoich miast 
i szkół bogatsi o ciepłe wspomnienia i bezcen-
ne doświadczenia. Turniej „III Probasket Cup” 
okazał się ogromnym sukcesem sportowym oraz 
organizacyjnym (ogromne podziękowania nale-
żą się rodzicom zawodników Probasketu, którzy 
przygotowali posiłki i napoje dla gości). Druży-
na z Mińska Mazowieckiego zajęła ostatecznie 
doskonałe drugie miejsce, pokazując innym 
faworyzowanym ekipom z Polski, że może być 
czarnym koniem przyszłorocznych finałów mi-
strzostw Polski.
 
Ostateczna klasyfikacja turnieju:
1. MKK PYRA Poznań
2. 2.UKS PROBASKET Mińsk Mazowiecki
3. MKS Dąbrowa Górnicza
4. MKS NOVUM Bydgoszcz
5. MKS Polonia Warszawa
6. WKS Śląsk Wrocław
7. MOSM Polonia Bytom
8. SPK Białystok
9. MKS ROŚ Pisz
10. UKS GIM 92 Ursynów
 
Komplet wyników drużyny UKS PROBASKET:
MOSM Bytom - UKS Probasket Mińsk Mazowiecki  
54 : 38;
UKS Probasket Mińsk Mazowiecki – Novum Byd-
goszcz  88 : 71;
Roś Pisz – UKS Probasket Mińsk Mazowiecki   
27 : 76;
UKS Probasket Mińsk Mazowiecki – Śląsk Wro-
cław  54 : 33;
FINAŁ: Pyra Poznań - UKS Probasket Mińsk Mazo-
wiecki  90 : 81.
 
Pokonaliśmy:
- mistrza Dolnego Śląska (54:33),
- mistrza kujawsko-pomorskiego (88:71),
- mistrza warmińsko-mazurskiego (76:27).
 

Szymon Wojda
fot. z arch. UM MM

bojowo o najwyższe miejsca w dwóch grupach, 
ponieważ tylko najwyższe z nich dawało miej-
sce w finale. Jako pierwsi do ścisłego finału za-
kwalifikowali się zawodnicy MKK Pyra Poznań. 
Meczem, który zdecydował o ich sukcesie było 
starcie z mistrzem Śląska zespołem - MKS Dą-
browa Górnicza. Spotkanie zakończyło się po 
dogrywce, do której doprowadzili zawodnicy  
z Poznania odrabiając stratę kilkunastu punk-
tów do przeciwnika, a w dodatkowym czasie 
lepiej znieśli presję i szybko rozstrzygnęli mecz 
na swoją korzyść.
 Ostatnim meczem drugiego dnia tur-
nieju było starcie Śląska Wrocław z drużyną 
gospodarzy - UKS Probasket Mińsk Mazowiecki, 
które decydowało o tym, czy drużyna mińsz-
czan (w przypadku zwycięstwa) znajdzie się  
w ścisłym finale turnieju rozgrywanym dnia na-
stępnego. Wypełniona po brzegi hala przy ulicy 
Kopernika była świadkiem świetnego widowi-
ska, gdyż to zawodnicy z Mińska dzięki świet-
nej obronie w trzeciej i czwartej kwarcie osta-
tecznie zwyciężyli z mistrzami Dolnego Śląska 
różnicą ponad 20 punktów. Po meczu nastąpiła 
ogromna radość zawodników, trenerów Proba-
sketu (Łukasz Sawicki, Tomasz Wcik) oraz licz-
nie zgromadzonej publiczności.
 Ostatni dzień turnieju to ostateczne 
rozstrzygnięcia. Po zaciętych meczach o miej-
sca dziewiąte, siódme, piąte i trzecie, przyszła 
pora na ostatni, dwudziesty piąty mecz turnieju 
czyli wielki finał „III Probasket Cup”. O godzinie 
13 na parkiet wybiegli zawodnicy gospodarzy 
UKS Probasket oraz mistrza Wielkopolski – dru-
żyny Pyra Poznań. Czynnikiem, który zdecy-
dował o zwycięstwie gości z Wielkopolski było 
większe doświadczenie, a ograna w międzyna-
rodowych turniejach Pyra Poznań miała go po 
prostu więcej zwyciężając ostatecznie z ambit-
nymi mińszczanami 90:81.
 Po wydarzeniach czysto sportowych 
przyszła pora na wyróżnienia indywidualne, 
podziękowania oraz oficjalne zakończenie tur-
nieju. Uhonorowano podczas niego między in-
nymi Pana Bogdana Wicika, który jest menorem 
i twórcą mińskich tradycji koszykarskich.
 Najlepszym zawodnikiem turnieju 
został wybrany Wojciech Tomaszewski z zespo-
łu MKK Pyra Poznań, a wśród najlepszej piątki 

Mistrzowie sześciu województw – Wielkopol-
ski (MKK Pyra Poznań), Śląska (MKS Dąbrowa 
Górnicza), Mazowsza (MKS Polonia Warsza-
wa), Warmii i Mazur (TSK ROŚ Pisz), Dolnego 
Śląska (WKS Śląsk Wrocław), Kujawsko-Po-
morskiego (MKS Novum Bydgoszcz), druga 
drużyna na Podlasiu (SPK Białystok), III dru-
żyna na Śląsku (MOSM Polonia Bytom) oraz 
na Mazowszu (gospodarz - UKS Probasket 
Mińsk Mazowiecki) a także doskonały zespół 
z Ursynowa (UKS GIM 92 Ursynów Warsza-
wa) - tak przedstawiała się obsada najmoc-
niej obsadzonego w Polsce turnieju o nazwie  
„III Probasket Cup”. W zawodach rozegra-
nych w dniach 11-13 grudnia 2015 w hali 
sportowej ZSM nr 1 im. M. Kopernika brali 
udział najlepsi w Polsce koszykarze z roczni-
ka 2002 i młodsi.

 Oczywistością byłoby powiedzenie, 
że obsada turnieju była imponująca, ale wyda-
je się, że to jakiej klasy zespoły przyjechały do 
Mińska Mazowieckiego najlepiej podsumował 
już w trakcie oficjalnego rozpoczęcia turnieju 
Prezes UKS-u Probasket Mińsk Mazowiecki Syl-
wester Oszako, który powiedział:  „to Mińsk 
Mazowiecki jest w ten weekend polską stolicą 
koszykówki młodzieżowej”. I trudno się z tym 
stwierdzeniem było niezgodzić.
 Pierwszy dzień rozgrywek, tj. piątek 
11 grudnia potwierdził, że obsada turnieju nie 
jest mocna jedynie na papierze. Zawodnicy byl 
świetnie przygotowani nie tylko fizycznie, ale 
również taktycznie i technicznie, prezentując 
momentami poziom wyższy niż zawodnicy wy-
stępujący w profesjonalnej, dorosłej koszyków-
ce. Cieszył również fakt, że mimo wybitnych 
indywidualności w drużynach zespoły zdecy-
dowanie stawiały na „teamwork” czyli pracę 
zespołową, której oglądanie było niesamowicie 
przyjemne dla każdego kibica koszykówki. Od 
początku na turnieju panowała fantastyczna 
atmosfera, którą zapewniał znany i lubiany 
Zbigniew „Zibi” Bytomski – największy w Polsce 
specjalista od koszykówki młodzieżowej (skm.
polskkosz.pl).
 W sobotę (12 grudnia), tak jak w pią-
tek rozegrano kolejnych dziesięć emocjonują-
cych spotkań. Młodzi zawodnicy walczyli bardzo 

Turniej - III PROBASKET CUP 
- nieoficjalne mistrzostwa Polski koszykówki chłopców U-14 w Mińsku Mazowieckim
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RELACJE Z MOSIR 
Wodna Familiada - czyli rodzinne zawody pływackie

W dniu 13 grudnia 2015 w Aquapar-
ku Miejskim przy ul. Wyszyńskiego 56  
w Mińsku Mazowieckim odbyła się 
4 .Wodna Familiada, czyli rodzin-
ne zawody pływackie z przymru-
żeniem oka. Do rywalizacji przy-
stąpiło 13 drużyn - 7 w kategorii 
drużyn, z których najmłodszy członek  
zespołu był w wieku do 6 lat oraz 6 dru-
żyn w kategorii dzieci nieco starszych, 
powyżej 6 roku życia.

Grupa maluchów miała do wykonania  
5 konkurencji, tj. holowanie najmłod-
szego członka rodziny na dmuchanej za-
bawce, wyścig na dmuchanej zabawce,  
łowienie rybek, układnie puzzli pianko-
wych oraz rzuty do bramki. Najlepszą 
drużyną wśród maluszków były Rekiny 
(p. Beata i Mateusz Siwik) zaraz przed 
Biedroneczkami (p. Agnieszka i Agatka 
Rozwadowskie) oraz Delfiny (p. Marcin  
i Natalia Maciosowie).

Dzieci starsze ścigały się na materacach, 
pontonach, w rywalizacji sztafetowej 
3x25m, zjeżdżały na zjeżdżalni na czas, 
nurkowały w wodzie oraz były holowane 
przez rodziców w prawdziwym kole ra-
tunkowym.

W tej kategorii brylowali rodzina Kusaków 
(p. Radosław i Hubert), Trillów (p. Tomasz 
i Michał) oraz Rozwadowskich (p. Mariusz 
i Martyna). W tej grupie została również 
wyróżniona rodzina Państwa Kusaków 
za szczególne zaangażowanie i szeroki 
uśmiech, który nie schodzili twarzy dzieci 
przez całą imprezę.

Zabawa była przednia jak zapewniają 
uczestnicy imprezy – zarówno ci młodsi 
jak i ci starsi, którzy być może pierwszy 
raz w życiu mieli okazję pływać na pon-
tonach na mińskiej pływalni. Uśmiech 
będący na twarzy każdego uczestnika 
był wspaniałym podziękowaniem zarów-
no za rywalizację jak i za wspaniałe na-
grody, które tak licznie zostały rozdane 
wszystkim drużynom biorącym udział  
w imprezie przez Dyrektora MOSiR Pana 
Roberta Smugę. Rozstaliśmy się w świą-
tecznym nastroju, z zapewnieniem, że 
za tydzień na lodowisku podczas imprezy 
POWITANIE Z ŁYŻWAMI pojawią się wszy-
scy uczestnicy niedzielnego przedsię-
wzięcia.

Karolina Stokowska
fot. z arch. MOSiR
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3. Bieg Po Choinkę przeszedł do histo-
rii. Wyjątkowo trudne warunki, pada-
jący deszcz i śnieg oraz przeszywają-
ce zimno nie pomagały uczestnikom  
w osiaganiu dobrych wyników. Na me-
cie  uczestnicy otrzymali medal pamiąt-
kowy z 3. edycji biegu, po czym udali 
się do ciepłego obiektu MOSiR, gdzie 
nagrodzili brawami zwycięzców, któ-
rym wręczono „paczki niespodzianki” 
od Świętego Mikołaja oraz bon na od-
biór choinki. „Paczkę niespodziankę” 
zdobyli również najmłodszy uczestnik i 
najwcześniej urodzony. 

Zwyciężczynie wśród Pań: 
1. Izabela Lemanowicz, 
2. Ewelina Kaska-Łobodowska, 
3. Elwira Pachacz. 

Zwycięzcy wśród Panów: 
1. Michał Orzeł, 
2. Arkadiusz Wąsik, 
3. Adrian Bartnicki. 

Najmłodszy uczestnik: Wiktor Sado. 
Najwcześniej Urodzony: Tadeusz 
Perczynski.
 
 W imieniu Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki „paczki niespodzianki” 
dla zwycięzców wręczyła Alicja Cichoń.
Po  rozdaniu nagród dla zwycięzców roz-
losowano wśród wszystkich uczestników 
biegu prezenty. Zarząd Klubu KS Zielono 
-Czarni rozlosował VOUCHERY na 4. Bieg 
Pamięci, który zaplanowany jest na 
23.04.2016 roku. 
 Nasz zawodnik i zarazem Wice-
prezes KS Zielono-Czarni, specjalista od 
biegów górskich i ultra, wylosował wśród 
biegaczy jedną osobę, która z osobą to-
warzyszącą wyjedzie na dwudniowy tre-
ning przygotowujący do biegów górskich  
i ultra.
 Na zakończenie organizator za-
wodów podziękował Świętemu Mikołajowi 
(Burmistrzowi Miasta Marcinowi Jakubow-
skiemu, Dyrektorowi MOSiR Robertowi 

Smudze, Dyrektorowi „Kaufland” Krzysz-
tofowi Turykowi, Paulinie Zera z Salonu 
Urody „Zera”, Nadleśniczemu Piotrowi 
Serafinowi oraz niezawodnej Grupie Me-
dycznej OSP Ładzyń). 
 Wielkie dzięki dla Leszka, Pio-
tra, Sebastiana, dla Kamila oraz dziew-
czyn z MOSiR (Eliza, Karolina, Agata).

 Przypominając o zbliżających 
się świętach, organizator złożył wszyst-
kim uczestnikom niedzielnego wydarze-
nia życzenia świąteczne i zaprosił za rok 
na kolejną edycję. Może w czwartej edy-
cji Święty Mikołaj oprócz prezentów przy-
niesie piękną zimową pogodę.

Tekst i fot.: M. Murawski

3. Bieg Po Choinkę
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Marcin Waleczny
W piątek 4 grudnia czołowy zawodnik 
Klubu Walki Grappler Marcin Gałązka 
stoczył swoją kolejną walkę zawodową 
na VIII Gali Sztuk Walk w Ostrołęce. Im-
preza została zorganizowana przez dwa 
miejscowe kluby: Gladiator Ostrołęka 
oraz MKKK Shinkyokushin. Marcin otrzy-
mał propozycję walki tydzień przed 
spodziewaną galą i jak przystało na 
prawdziwego wojownika przyjął propo-
zycję bez zastanowienia. Jego rywalem 
był Jarosław Niedźwiecki, trenujący  
na co dzień w Klubie MMA Przasnysz.

Walka odbyła się w formule MMA, a za-
kontraktowana była na 2 rundy po 5 
minut. Od samego początku grappler  
z Mińska dominował w ringu nad prze-
ciwnikiem, zarówno w stójce jak i w par-
terze. Podczas drugiej rundy, Marcin był 
bardzo bliski zakończenia walki przed 
czasem, próbując udusić swojego prze-
ciwnika zza pleców.  Jednak mimo pod-
jętych prób jego rywalowi udało się do-
trwać do końca drugiej rundy.

Sędziowie nie mieli najmniejszych wąt-
pliwości  z podjęciem decyzji i jednogło-
śnie zwycięzcą pojedynku został Marcin 
Gałązka.

Dla mińskiego grapplera to trzecie zawo-
dowe zwycięstwo w formule MMA. Duże 

gratulacje dla Marcina, a każdego, kto 
chce rozwijać swoje umiejętności i kro-
czyć drogą zwycięstw zapraszamy na tre-
ningi MMA do Klubu Walki Grappler.

Ewelina Frankiewicz
fot. z arch. KW Grappler

5 grudnia 2015 r. na obiektach hali  
sportowej Zespołu Szkół Miejskich nr 
2 w Mińsku Mazowieckim odyły się 
„Otwarte Mistrzostwa Powiatu Mińskie-
go w Judo Dzieci i Młodzieży”. Organi-
zatorem był UKS Judo KONTRA i Zespół 
Szkół nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Za-
wody zostały dofinansowane z budżetu 
Powiatu Mińskiego.

Wszyscy zawodnicy otrzymali słodycze  
i pamiątkowe dyplomy, a za miejsca I-III 
- medale. Dziękujemy wolontariuszom za 
pomoc w organizacji zawodów.

W zawodach uczestniczyło 140 zawodni-
ków i zawodniczek z 9 klubów. UKS Ha-
linów TEAM, MKS „KALINA - Lublin”, UKS 
IPPON MDK Kutno, UKJ KOBRA Warszawa, 
MULKS TECHNIK ORION Radzyń Podlaski, 
UKS „9” Siedlce, UKS „Targówek” Warsza-
wa, UKS OSTROWIA Ostrów Świętokrzyski, 
UKS Judo KONTRA Mińsk Mazowiecki i UKS 
Judo KONTRA Siedlce.

Z naszego klubu uczestniczyło 35 zawod-
ników i zawodniczek, z siedleckiej sekcji 
- 7 osób. Nasi reprezentacji osiągnęli na-
stępujące wyniki:

Otwarte Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Judo
- złote medale (12) zdobyli: Wiktoria Za-
lewska, Łucja Araźna, Alicja Jędruchnie-
wicz, Krystian Adamczyk, Piotr Marczak, 
Jakub Kretowicz, Damian Zaperty, Kacper 
Majewski, Artur Kowalczyk, Stanisław 
Nowik, Wiktor Raszkiewicz, Maksymilian 
Skolimowski;

- srebrne medale (10) zdobyli: Katarzyna 
Przyczyna, Aleksandra Polkowska, Patryk 
Pszonka, Maja Płochocka, Damian Szew-
czyk, Dawid Kwiatkowski, Bartek Bartnic-
ki, Artur Girndt, Jan Kacprowski, Szymon 
Kruczyński;

- brązowe medale (8) zdobyli: Amelia 
Ogonowska, Amelia Adamczyk, Mateusz 
Kowalski, Krzysztof Kowalski, Aleksander 
Gałązka, Krzysztof Lesiński, Dominika 
Adamczyk, Mateusz Skolimowski.

Zawodników z mińskiej sekcji prowa-
dzi trener Zdzisław Wiącek, a trenerem  
sekcji siedleckiej UKS Judo KONTRA jest 
Sebastian Wiącek.

Drugi klub judo z terenu powiatu mińskie-
go - UKS Halinów TEAM zdobył 8 złotych, 
7 srebrnych i 8 brązowych medali. Trene-
rem jest Bartek Bogdaniuk.

Ze sportowym pozdrowieniem.

Zdzisław Wiącek
fot. z arch. UKS Judo KONTRA
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W dniach 4-6 grudnia br. ponad stuoso-
bowa grupa zawodników Mińskiego Klu-
bu Sportowego TAEKWON-DO oraz ich 
rodziców wzięła udział w wyjazdowym 
klubowym zgrupowaniu sportowo-inte-
gracyjnym w ośrodku Hotel Star – Dadaj 
Resort & SPA położnym na Mazurach, 
niedaleko Olsztyna.

 Wyjazd klubowiczów został 
zorganizowany i współfinansowany ze 
środków pieniężnych Urzędu Marszał-
kowskiego Województwa Mazowieckiego 
przyznanych mińskiemu klubowi za zna-
komite wyniki sportowe osiągnięte na 
arenie ogólnopolskiej, w ramach Współ-
zawodnictwa Sportowego Dzieci i Mło-
dzieży w roku 2014.
 W wyjeździe uczestniczyli także 
członkowie zaprzyjaźnionego Sportowego 
Klubu TAEKWON-DO ITF z Grodziska Mazo-
wieckiego.
 Kadrę opiekuńczo-szkoleniową 
zgrupowania stanowili Mistrz Jacek  

28 listopada w sali gimnastycznej 
gościnnej Szkoły Podstawowej nr 5  
w Mińsku Mazowieckim rozpoczęliśmy 
kolejną edycję Grand Prix Mińska Mazo-
wieckiego w Tenisie Stołowym. Punktu-
alnie o godzinie 10.00 Dyrektor MOSiR 
Pan Robert Smuga po krótkim przemó-
wieniu, otworzył rozgrywki tenisowe  
w sezonie 2015/2016. Na inaugurację 
do walki przy tenisowych stołach stanę-
ło 26 zawodników w tym 2 zawodniczki. 
Wzorem lat ubiegłych gramy systemem 
pucharowym do 2 porażek.

Do pierwszego turnieju przystąpiło wielu 
nowych zawodników i po krótkim losowa-
niu zaczęliśmy zmagania. Pod nieobec-
ność ubiegłorocznych triumfatorów m.in. 
Damiana Wróbla i Mateusza Majszyka tym 
razem najlepsza okazała się Aneta Jani-
siewicz, na drugim stopniu podium upla-
sował się debiutant w naszym cyklu, pan 
Artur Kasprzyk, trzecie miejsce dla zna-

Grand Prix Mińska Mazowieckiego w Tenisie Stołowym

nego nam zawodnika Zbigniewa Odalskie-
go natomiast tuż za podium Przemysław 
Jurek. Pierwsze punkty zostały dopisane 
do klasyfikacji generalnej, a następne 
zmagania odbędą się już 12 grudnia na 

Łuniewski VII DAN, pomagających mu tre-
nerzy Dariusz Młynarski IV DAN i Marcin 
Widerski II DAN oraz instruktorzy fitness 
Marta Łuniewska i Jarosław Nowak.
 Ośrodek wypoczynkowy poło-
żony na półwyspie jeziora Dadaj już po 
raz trzeci gościł mińszczan i tak jak po-
przednio okazał się dobrym miejscem 
do treningów i wypoczynku oferując in-
frastrukturę, na którą składały się basen  
i jacuzzi, sala fitness z siłownią, sala gim-
nastyczna oraz sauna.
 W trakcie zgrupowania adepci 
Taekwon-Do mieli okazję do podniesienia 
swoich umiejętności w tej koreańskiej 
sztuce walki. Mistrz Jacek Łuniewski oraz 
trenerzy Dariusz Młynarski i Marcin Wi-
derski aplikowali swoim podopiecznym 
bardzo urozmaicone jednostki trenin-
gowe składające się z ćwiczeń ogólno-
rozwojowych, siłowych, rozciągających  
i technicznych, ze szczególnym uwzględ-
nieniem przygotowania do walk oraz wy-
konywania układów formalnych.

 Oprócz treningów Taekwon-Do 
rodzice klubowiczów brali udział w tre-
ningach fitness oraz biegach terenowych, 
a wszyscy mogli się zrelaksować korzysta-
jąc ze wspomnianej już bogatej oferty 
ośrodka. Nie zabrakło także tradycyjnego 
ogniska z pieczonymi kiełbaskami.
 Dużą atrakcją dla uczestników 
była możliwość skorzystania ze stojącej 
nad brzegiem jeziora sauny, a następnie 
szybkim schłodzeniu się w chłodnych wo-
dach jeziora w celu zahartowania organi-
zmu.
 Biorąc pod uwagę znakomitą at-
mosferę zgrupowania, dobrą pogodę oraz 
smaczną kuchnię jaką serwowano go-
ściom ośrodka - trzydniowy wyjazd można 
uznać za bardzo udany.

Igor Koczyrkiewicz
fot. z arch. MKS TAEKWON-DO

które serdecznie zapraszamy wszystkich 
amatorów małej rakietki, oczywiście  
w sali gimnastycznej SP nr 5.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Jesienne mazurskie zgrupowanie sportowo-integracyjne
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Aplikacja „NaprawmyTo.pl” ruszyła 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 11 stycznia 2016 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  
Programu. 
 Zapraszamy do kontaktu w formie elektronicznej rodzinny.minsk@umminskmaz.pl, jak i telefonicznej  
/25/ 759-53-33.

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 
podatkowego w Urzędzie Skarbowym w Mińsku Mazowieckim za rok poprzedzający rok składania wniosku, w któ-
rym wskazano Miasto Mińsk Mazowiecki jako miejsce zamieszkania (dokument ten powinien zawierać potwierdze-
nie 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  
zastępczej lub ustanowieniu opiekuna prawnego.

Formularze wniosków są dostępne na stronie internetowej Miasta: www.minsk-maz.pl
w zakładce „Sprawy społeczne - Program Rodzinny Mińsk” oraz w siedzibie Urzędu Miasta w pokoju nr 215.
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Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25

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

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

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

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

„Umiem pływać!” - tak może powie-
dzieć dziewięćdziesiąt uczniów klas II i III 
szkół podstawowych, którzy brali udział  
w projekcie powszechnej nauki pływania. 
 W pierwszej połowie grudnia 
dzieci zdobyły ostatni stopień pływacki  
- delfinek i zakończyły niemal trzymiesięcz-
ną naukę pływania w ramach projektu po-
wszechnej nauki pływania „Umiem Pływać” 
dofinansowanego ze środków Funduszu Za-
jęć Sportowych dla Uczniów w ramach do-
tacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. 
 Miasto złożyło wniosek o udzie-
lenie kolejnej dotacji, jeśli Ministerstwo 
przychyli się do prośby, następna edycja 
programu odbędzie się już po feriach zimo-
wych.                    

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

Już umiem pływać! 
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Rada Miasta Mińsk Mazowiecki przyjęła 
dokument Strategii Rozwoju Miasta Mińsk 
Mazowiecki do roku 2025, który wyzna-
czy kierunki rozwoju naszego Miasta na 
najbliższych dziesięć lat. Sformułowana 
w Strategii wizja jest wyrazem aspiracji 
mieszkańców i władz lokalnych. Opisuje 
oczekiwania dotyczące tego, jak w 2025 
roku powinien wyglądać Mińsk Mazowiec-
ki. Na jej podstawie sformułowane zo-
stały najważniejsze cele oraz realizujące 
je kierunki działań. Ich katalog stanowić 
będzie podstawę dla inwestycji realizowa-
nych w kolejnych latach.

 Sformułowana w Strategii wi-
zja („Mińsk Mazowiecki – Miasto w peł-
ni”) opiera się na założeniu, że Mińsk 
Mazowiecki powinien wzmacniać  i  roz-
wijać różnorodne funkcje miejskie  
i wzmacniać swoją pozycję w Obszarze  
Metropolitalnym Warszawy. Oznacza to,  
że Mińsk Mazowiecki będzie miastem w pełni:
- zaspokajającym oczekiwania mieszkańców 
związane z jakością życia;
- wspierającym postawy przedsiębiorcze  
i gospodarkę lokalną;
- wykorzystującym położenie w Obszarze  
Metropolitalnym Warszawy;
- współpracującym z najbliższym otoczeniem;
-zintegrowanym społecznie, gospodarczo  
i przestrzennie.
 Dokument został przygotowany  
w oparciu o szczegółową analizę sytuacji 
społeczno-gospodarczej miasta, diagnozę 
jego potencjału i możliwości oraz identyfika-
cję obszarów kluczowych dla jego rozwoju.  
W proces opracowania Strategii zostały włą-
czone szerokie grupy interesariuszy: lokalni 
przedsiębiorcy, przedstawiciele organizacji 
pozarządowych, młodzież, przedstawicie-
le najważniejszych instytucji działających  
w Mińsku, radni oraz wszyscy mieszkańcy. 
Zorganizowane zostały liczne warsztaty i spo-
tkania konsultacyjne, które pozwoliły na zde-
finiowanie głównych problemów i oczekiwań 
wszystkich środowisk naszego miasta. Łącznie 
w warsztatach wzięło udział 85 osób. Na ich 
podstawie oraz na podstawie przeprowadzo-
nej diagnozy wskazano pięć obszarów stra-
tegicznych, mieszczących najważniejsze dla 
Mińska Mazowieckiego kwestie.
 Każdemu z obszarów przypisano 
jeden cel strategiczny oraz kierunki działań, 
które służyć będą jego realizacji. Wskazano 
także jeden cel horyzontalny.
Cel strategiczny A. Rozbudowany lokalny ry-
nek pracy.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Cel strategiczny B. Sprawny system komuni-
kacji.
Cel strategiczny C. Wysokiej jakości otoczenie 
społeczne.
Cel strategiczny D. Kompleksowa oferta spę-
dzania czasu wolnego.
Cel horyzontalny E. Rozwinięte sieci współ-
pracy.
 Po przygotowaniu Projektu Strategii, 
został on poddany konsultacjom społecznym. 
Prowadzono je za pośrednictwem ogólnodo-
stępnego formularza zamieszczonego na stro-
nie internetowej miasta, a także w drodze 
spotkania otwartego dla mieszkańców Mińska 
Mazowieckiego. Zgłaszane w trybie konsultacji 
uwagi zostały w większości wdrożone do pro-
jektu dokumentu – w całości lub częściowo.

 Strategia Rozwoju Miasta Mińsk Ma-
zowiecki do 2025 roku objęta będzie procesem 
monitorowania. Co dwa lata opracowywane, 
upubliczniane i dyskutowane będą Raporty  
z realizacji Strategii, które łączyć mają funk-
cje informacyjną (prezentacja stopnia realiza-
cji celów i trudności z tym związanych) oraz 
integrującą (zaangażowanie podmiotów spoza 
Urzędu Miasta w publiczną dyskusję o sytuacji 
Mińska Mazowieckiego).
 Odpowiadając na oczekiwania 
wszystkich uczestników prac, pragniemy by 
Strategia była dokumentem „żywym”, inspi-
rującym do dyskusji o rozwoju i przyszłości 
Mińska Mazowieckiego.

Wydział Rozwoju Miasta

Strategia Rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki 
do roku 2025 przyjęta!



34 MIM grudzień 2015www.minsk-maz.pl

Uchwały podjęte na XI sesji Rady Miasta w dniu 30 listopada 2015 r.
1. Uchwała Nr XI.118.2015 w sprawie uchwalenia Strategii Rozwoju Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025.
2. Uchwała Nr XI.119.2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015.
3. Uchwała Nr XI.120.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata  2015-2026.
4. Uchwała Nr XI.121.2015 w sprawie opłaty targowej.
5. Uchwała Nr XI.122.2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych.
6. Uchwała Nr XI.123.2015 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych. 
7. Uchwała Nr XI.124.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.
8. Uchwała Nr XI.125.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji  urządzeń wodociągowych  
    i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim na lata 2014-2020.
9. Uchwała Nr XI.126.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy  
    dzierżawy nieruchomości.
10. Uchwała Nr XI.127.2015 zmieniającą uchwałę w sprawie powołania Rady Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim.
11. Uchwała Nr XI.128.2015 w sprawie określenia warunków i trybu składana deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie  
      odpadami komunalnymi za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
12. Uchwała Nr XI.129.2015 w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych placówek oświatowych  
   prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu  
     terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.

Uchwały podjęte na XII sesji Rady Miasta w dniu 21 grudnia 2015 r. 

1. Uchwała Nr XII.130.2015  w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016.
2. Uchwała Nr XII.131.2015  w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2016-2026. 
3. Uchwała Nr XII.132.2015  w sprawie współdziałania z Gminą Mińsk Mazowiecki w zakresie prowadzenia Punktu Selektywnego  
    Zbierania Odpadów Komunalnych.
4. Uchwała Nr XII.133.2015  w sprawie utworzenia Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim.
5. Uchwała Nr XII.134.2015  w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych publicznych szkół podstawowych  
   i publicznych gimnazjów prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz  
    dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia.
6. Uchwała Nr XII.135.2015  w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Mińsk Mazowiecki.
7. Uchwała Nr XII.136.2015  w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2016 rok.
8. Uchwała Nr XII.137.2015  w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na 2016 rok.
9. Uchwała Nr XII.138.2015  w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Mińsk Mazowiecki na 2016 rok.
10. Uchwała Nr XII.139.2015  w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015.
11.Uchwała Nr XII.140.2015  w sprawie zaciągnięcia pożyczki na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu miasta  
     Mińsk Mazowiecki.
12. Uchwała Nr XII.141.2015  zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół i innych  
   placówek oświatowych prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne  
      niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania.
13. Uchwała Nr XII.142.2015  w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Z PRACY RADY MIASTA
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W dniach 17-18 grudnia br. odbyło się 
w Grodnie 3. Spotkanie miast partner-
skich Polski i Białorusi. Miasto Mińsk Ma-
zowiecki w imieniu burmistrza Marcina 
Jakubowskiego reprezentowała Alicja 
Cichoń. 

 Do Grodna przyjechali przedsta-
wiciele ponad 20 polskich i białoruskich 
miast m.in. z Gdańska, Lublina, Tere-
spola, Nieświeża, Brześcia, Mohylewa, 
czy naszej partnerskiej Orszy. Czwartek,  
17 grudnia, poświęcony był powitaniu go-
ści przez najwyższe władze obwodu gro-
dzieńskiego oraz przedstawicieli władz 
państwowych. 
 Forum 18 grudnia rozpoczęto 
obradami plenarnymi, po których dele-
gacje podzielone zostały na 3 sekcje te-
matyczne. Asystent burmistrza Alicja Ci-
choń wzięła udział w pracach sekcji pod 
nazwą „Rozwój młodzieżowych inicjatyw 
w realizacji transgranicznej współpracy, 
sportu i turystyki”. Organizatorzy poka-
zali delegatom kilka znaczących obiek-
tów w Grodnie i na jego obrzeżach m.in. 
młodzieżowy dom kultury z salą kinową, 
siłownią, salami do bilardu i gry w kręgle, 
restauracją, a nawet salonem fryzjer-
skim dla pracowników; utytułowany klub 
sportowy sztuk walki; kryte lodowisko, na 
którym trwał trening hokejowy chłopców; 
trasę ścieżek rowerowych w pobliskim le-
sie z dodatkową informacją o współpracy 
z Augustowem na niwie turystycznej. Cie-
kawym punktem objazdu po Grodnie była 
wizyta w Centrum Informacji Turystycz-
nej, gdzie krótkim wykładem przedsta-
wiono w jaki sposób białoruska turystyka 
wspólnie z polskimi partnerami korzysta 
ze środków europejskich. Miłym akcen-

Spotkanie miast partnerskich 
Polski i Białorusi

tem na koniec dnia było uczestnictwo we 
wspólnym zapalaniu wraz z mieszkańcami 
Grodna Noworocznej Choinki.
 Dla miasta Miński Mazowiecki 
ważne było również omówienie perspek-
tyw współpracy w różnych zakresach oraz 
zapewnienie o otwartości na wspólne 
projekty z miastem partnerskim Orsza, 

reprezentowanym w Grodnie przez Ole-
ga Smirnowskiego. Na jego ręce Alicja 
Cichoń wręczyła zaproszenie burmistrza 
Marcina Jakubowskiego kierowane do 
Mikołaja Lisowskiego – mera Orszy, na 
przyszłoroczne uroczystości związane  
z obchodami 595. rocznicy nadania praw 
miejskich.

Tekst: A. Cichoń
Fot. O. Smirnowski

URZĄD MIASTA INFORMUJE



36 MIM grudzień 2015www.minsk-maz.pl



37MIM grudzień 2015 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
URZĄD MIASTA INFORMUJE



38 MIM grudzień 2015www.minsk-maz.pl

Po dwumiesięcznej przygodzie życia nadszedł 
ten najsmutniejszy i najbardziej niechciany 
dzień – 17 października 2015. Tego dnia opu-
ściliśmy Pogorię i ruszyliśmy w drogę powrot-
ną, do Warszawy. Statek stał się dla mnie dru-
gim domem, a załoga rodziną, o której nigdy 
nie zapomnę…

 Na Pogorii musieliśmy przyzwycza-
ić się do specyficznych warunków. Miejsca było 
bardzo mało i każdy kąt był zajęty. Wypływając, 
kiedy mieliśmy jeszcze mnóstwo zapasów, kar-
tony stały dosłownie wszędzie. Z biegiem czasu 
wszystko powoli znikało. 
 Każdy z załogantów miał swoją koję 
i na tym kończyła się strefa prywatności. Pomi-
jając kadrę oraz załogę stałą, wszyscy tak na-
prawdę mieszkaliśmy w jednym, wielkim pokoju. 
Czasem było to uciążliwe, jednak dzięki temu 
staliśmy się zwartą grupą. Chcąc nie chcąc, każ-
dą chwilę spędzaliśmy razem. 
 Cała załoga liczyła pięćdziesiąt osób 
– trzydziestu dwóch uczniów, oficerów i na-
uczycieli. Byliśmy podzieleni na cztery wach-
ty w każdej oficer, zastępca oficera, asystent  
i ósemka młodzieży. Rejs ten miał charakter 
międzynarodowy tzn. uczestniczyli w nim Polacy  
i Rosjanie. Językiem pokładowym teoretycznie 
był język angielski, jednak nasi sąsiedzi nie da-
wali sobie z nim rady. Dlatego też na pokładzie 
porozumiewaliśmy się w trzech językach, zlep-
kiem polskiego, rosyjskiego i angielskiego oraz 
na migi. Było to na pewno ogromne wyzwanie, 
ponieważ Rosjanie mają zupełnie inną kulturę 
oraz obyczaje. Na początku ciężko nam było się 
do tego przyzwyczaić i z tego powodu wynikały 
różne nieporozumienia. Później jednak przywy-
kliśmy do siebie i wszyscy stworzyliśmy zgraną 
załogę. 
 Na co dzień funkcjonowaliśmy według 
czterodniowego grafiku. W ten sposób wymienia-
liśmy się naszymi obowiązkami. Istniały trzy ro-
dzaje wacht – nawigacyjna, bosmańska i gospo-
darcza. Podczas tej pierwszej naszym zadaniem 
było utrzymanie właściwego kursu oraz bezpie-
czeństwa na morzu. Sterowaliśmy żaglowcem  
i pełniliśmy funkcję „oka”. Następną była wach-
ta, kiedy razem z bosmanem musieliśmy zadbać 

MARZENIA SIĘ SPEŁNIAJĄ
o stan techniczny i wygląd statku. Natomiast 
podczas kambuza, pod dowództwem kuka przy-
gotowywaliśmy posiłki i sprzątaliśmy pod pokła-
dem. 
 Na morzu nie mieliśmy weekendów. 
Tydzień trwał 6 dni, podczas których odbywały 
się lekcje. Byliśmy podzieleni na dwie klasy – 
Polską i Rosyjską ze względu na język, w którym 
były prowadzone zajęcia. W związku z tym lek-
cje odbywały się na zmianę, albo w nadbudówce, 
gdzie znajdowała się klasa, albo w mesie, gdzie 
jedliśmy. Nauka nie była prosta, ponieważ po 
nocnych wachtach ciężko było skupić. Zdarzało 
się czasem zasnąć na lekcji. Dodatkowo nie było 
czasu na naukę i odrabianie prac domowych. 
Nauczyciele za wszelką cenę chcieli żebyśmy coś 
zapamiętali i konsekwentnie sprawdzali naszą 
wiedzę. Dzięki temu jednak docenialiśmy każdą 
wolną minutę. Niektórzy nauczyciele  organi-
zowali również wieczorami zajęcia dodatkowe. 
Mogliśmy nauczyć się odrobiny astronawigacji, 
rysunku architektonicznego i podstaw meteoro-
logii.
 Czasu wolnego prawie nie było. Każ-
dą wolną chwilę przeznaczaliśmy na sen, któ-
rego nam tak bardzo brakowało. Jednak kadra 
próbowała wciągać nas w różne gry i zabawy.  
Co kilka dni wspólnie oglądaliśmy angielsko-
języczne filmy, głównie o tematyce morskiej.  
No i dyscyplina ... Za złe zachowanie i niepo-
słuszeństwo byliśmy karani poprzez minusy. Co-
dziennie rano Kapitan w razie potrzeby dopisywał 
je na Czarnej Liście. Za zebranie trzech minusów 
nie mogliśmy wyjść do portu. Na szczęście każdy 
minus mógł zamienić się w plusa za prace u me-
chanika. Dodatkowo do portu nie mogliśmy wyjść 
za złe oceny. Zostawał każdy kto miał chociaż 
jedną jedynkę. Była to niesamowita mobilizacja  
w nauce. 
 Łącznie odwiedziliśmy 13 portów,  
z czego w dwóch stanęliśmy na kotwicy.  
W Amsterdamie zaokrętowaliśmy się na Pogorii 
i mieliśmy szczęście wzięcia udziału w Paradzie 
Żaglowców. Podczas przepływania kanałem za-
brzmiał hymn Polski na naszą cześć i zorganizo-
waliśmy paradę rejową. Jeszcze przed wyjściem 
na Morze Północne zatrzymaliśmy się w Ijmiu-
den, gdzie przygotowywaliśmy się do naszego 

pierwszego wyjścia w morze. Po kilku ciężkich 
dniach żeglugi połączonej z chorobą morską do-
tarliśmy do Lervick na Szetlandach. Następnie 
opłynęliśmy Wyspy Brytyjskie i wypłynęliśmy 
na Atlantyk, gdzie zatrzymywaliśmy się kolejno  
w Vigo, Leixoes, Cascais i Porto Santo. Z archi-
pelagu Madera pożeglowaliśmy w kierunku Mo-
rza Śródziemnego, przez Cieśninę Gibraltarską. 
Tam zatrzymaliśmy się na Gibraltarze, a później  
w Maladze, na Ibizie, w Bonifacio i w Porto San-
to Stefano. Ostatnim naszym przystankiem była  
Civitavecchia, gdzie rozstaliśmy się i zostawili-
śmy nasz żaglowiec w rękach nowej załogi. 
 Wszystkie porty były dla mnie wyjąt-
kowe i w żadnym z nich nie byłam nigdy wcze-
śniej. Odwiedzając tyle miejsc mieliśmy moż-
liwość poznawania różnych kultur i obyczajów. 
Każde miasto mogliśmy zwiedzić i zobaczyć waż-
ne i ciekawe miejsca i obiekty. Oczywiście pró-
bowaliśmy też tradycyjnych potraw. Mogliśmy 
również podszlifować swój angielski i nie tylko. 
W sposób naturalny uczyliśmy się podstawowych 
zwrotów w tamtejszych językach.  
 Podczas dwóch miesięcy przepłynęli-
śmy łącznie cztery tysiące sześćset dwadzieścia 
pięć mil morskich. 
 Podsumowując cały rejs, jestem prze-
konana, że była to największa przygoda moje-
go życia i – gdybym tylko mogła – popłynęłabym 
jeszcze raz. Nabrałam tam pewności siebie i na-
uczyłam się wielu rzeczy. 
 Nauczyłam się rozmawiać i słuchać,  
a nie tylko „esemesować i chatować”. „Szkoła 
pod Żaglami” bardzo mnie zmieniła i teraz ina-
czej patrzę na świat. Poznałam świetnych ludzi, 
którzy chcą czerpać z życia jak najwięcej i mają 
swoje ambicje. Przed rejsem, rozmawiając z ab-
solwentami, niejednokrotnie słyszałam, że jest 
to coś cudownego i że właśnie na Pogorii tworzą 
się przyjaźnie, które trwają długie lata.  Nie są-
dziłam jednak, że to wszystko okaże się prawdą. 
Do czasu… 
 Wydaje mi się, że cała nasza załoga 
bardzo się polubiła i zgrała. Mam nadzieję, że 
będziemy utrzymywać kontakt ze sobą do końca 
świata i jeden dzień dłużej. Nigdy nie zapomnę 
tej dwumiesięcznej przygody, a na Pogorię na 
pewno kiedyś wrócę!

Sylwia Stupnicka, fot. z arch. rejsu

RELACJA MIŃSZCZANKI - SYLWII STUPNICKIEJ Z REJSU „POGORIĄ” WRAZ ZE „SZKOŁĄ POD ŻAGALAMI”
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