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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.

	 	

  Ostatnie	 tygodnie	były	bardzo	pomyślne	dla	na-
szego	 miasta.	 Zarówno	 z	 uwagi	 na	 duże	 zaawansowanie	
prac	inwestycyjnych,	jak	również	informacje	o	pozyskanych	
środkach	europejskich.	4,5	mln	zł	 to	kwota,	 jaką	pozyska-
liśmy	 w	 ramach	 refundacji	 na	 budowę	 Miejskiej	 Biblioteki	
Publicznej.	 W	 parku	 miejskim	 rozpoczęliśmy	 w	 tym	 roku	
prace	 przygotowujące	 nas	 do	 projektu	 „Rozwój	 i	 rewalo-
ryzacja	 terenów	 zieleni	 w	 centrum	 Mińska	 Mazowieckie-
go”,	 dlatego	 zaorano	 już	 część	 terenu	 pod	 przyszłorocz-
ne	wysiewy	 i	nasadzenia.	Pojawi	się	kilka	 łąk	kwiatowych,	
roślinność	 przybrzeżna,	 krzewy.	 Wzbogacimy	 się	 o	 przy-
jemne	 miejsca	 do	 rodzinnych	 pikników.	 Na	 te	 działania	
otrzymamy	 ok.	 2,8	 mln	 zł	 dofinansowania	 z	 Unii	 Europej-

skiej.	Przed	nami	również	budowa	nowej	siedziby	Przedszkola	Miejskiego	nr	5.	Dzię-
ki	 zastosowaniu	 nowoczesnych	 ekologicznych	 technologii	 w	 projektowanym	 budyn-
ku,	 pozyskamy	 na	 tę	 inwestycję	 1	 mln	 zł.	 Miasto	 Mińsk	 Mazowiecki	 odnotowało	 też	
ogromny	 sukces,	 aplikując	 o	 środki	 rządowe.	 Nasz	 wniosek	 dotyczący	 przebudowy		
ul.	Dąbrówki,	który	złożyliśmy	do	Urzędu	Wojewódzkiego,	znalazł	się	na	 liście	do	re-
alizacji	 z	 kwotą	dofinansowania	ponad	2,8	mln	 zł.	W	 tym	miejscu	chciałbym	bardzo	
serdecznie	 podziękować	 radnym	 Rady	 Miasta	 zaangażowanym	 w	 realizację	 tego	
przedsięwzięcia,	 m.in.:	 Barbarze	 Redzie,	 Robertowi	 Gałązce,	 Łukaszowi	 Lipińskiemu	
oraz	 Pawłowi	 Szpetnarowi.	 Miasto	 Mińsk	 Mazowiecki	 złożyło	 też	 wniosek	 do	 Banku	
Gospodarstwa	Krajowego	o	dofinansowanie	budowy	mieszkań	socjalnych	na	terenie	
dawnego	poligonu	wojskowego.	Z	tego	tytułu	spodziewamy	się	w	2017	roku	dotacji		
w	kwocie	ok.	2	mln	zł.	Wszystkie	te	przedsięwzięcia	spowodowały,	że	w	przyszłym	roku	
czeka	nas	prawdziwy	bum	inwestycyjny.
	 Najprawdopodobniej	 w	 2017	 roku	 czekają	 nas	 również	 ogromne	 zmiany		
w	oświacie.	Zapowiadane	przez	ministerstwo	zmiany	zrewolucjonizują	nie	tylko	mińskie	
sieci	szkół,	ale	i	programy	nauczania.	Analizując	przebieg	reformy,	mam	poważne	oba-
wy	co	do	przyszłości	edukacji	młodych	mińszczan,	szczególnie	biorąc	pod	uwagę	tem-
po	zapowiadanych	zmian.	Obietnice	Ministra	Edukacji	Narodowej,	dotyczące	pomocy	
samorządom	w	finansowaniu	reformy,	okazały	się,	niestety,	bez	pokrycia.	Jak	wynika	
z	przekazanych	przez	Ministra	Finansów	informacji,	subwencja	oświatowa	dla	naszego	
miasta	wzrośnie	o	sporo	mniejszą	kwotę	niż	w	 latach	ubiegłych.	W	większości	będą	
to	środki	przeznaczone	na	podwyżki	płac	dla	nauczycieli,	a	nie	na	przygotowanie	do	
reformy.	Mój	list	do	Ministra	Edukacji	Narodowej	znajdą	Państwo	w	tym	wydaniu	MIMa.
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Choć w ostatni weekend października 
– przypadający na długi weekend, tuż 
przed Świętem Zmarłych – wielu mińsz-
czan ruszyło w Polskę, aby odwiedzić 
bliskich i pomodlić się przy grobach - na 
brak publiczności podczas niedzielnego 
koncertu Orkiestry Dętej Miasta Mińsk 
Mazowiecki nikt nie miał prawa narze-
kać. Trybuny hali gimnastycznej Zespołu 
Szkół Miejskich nr 1 przy ul. Kopernika 
pełne były po brzegi, a krzeseł na do-
stawki niemalże zabrakło. Okazja do 
spotkania była wyjątkowa: ćwierćwiecze 
istnienia Orkiestry Dętej Miasta Mińsk 
Mazowiecki. 

 Podczas urodzinowego koncer-
tu orkiestra, pod batutą Marcina Ślązaka, 
przypomniała utwory wyjątkowo dobrze 
odbierane przez mińską publiczność. 
W repertuarze nie zabrakło m.in. „Pa-
pai” Urszuli Dudziak (będącej utworem 
„obowiązkowym” podczas porannego 
rozruchu fizycznego filipińskiej armii) czy 
„Caravan” Duke’a Ellingtona - jednego 
z najbardziej znanych utworów muzyki 
jazzowej obrazujących pustynię. Utwór 
ma już przeszło 80 lat i doczekał się wie-
lu opracowań, z czego chyba najmniej 
właśnie na orkiestrę dętą. Solo na trąbce 
zagrał Dariusz Sobolewski, a na zestawie 
perkusyjnym Rafał Nycz. Inne solo: fleci-
stek – Marty Sosińskiej i Adrianny Ostrow-
skiej można było natomiast podziwiać  
w sambie z filmu Czarny Orfeusz Luiza 
Bonfy „Song and Samba”. 
 Z kolei w utworze „Europa” 
Carlosa Santany w sztandarowym, po-
wszechnie rozpoznawalnym motywie  
swój kunszt i gitarowy temperament 
zaprezentował występujący gościnnie  
z mińszczanami Dariusz Janus. Był też 
jazzowy „Birdland”, jeden z najbardziej 
rozpoznawalnych motywów muzyki jazzo-
wej autorstwa Joe Zawinula, wykonywany 
pierwotnie przez zespół Weather Report.
Gdy po standardach jazzowych i sambie 
przyszła pora na zmianę klimatu, mińska 
orkiestra wykonała premierowo muzyczny 
motyw z filmu „Opowieści z Narni”, autor-
stwa Harrego Gregsona-Williamsa. 
 Gorącą atmosferę wieczoru 
jeszcze bardziej podgrzało pojawienie 
się gwiazdy, polskiej piosenkarki jazzo-
wej, kompozytorki, pedagoga muzycz-
nego, a także wielkiej osobowości tele-
wizyjnej, Krystyny Prońko. Jako pierwszy 
utwór  kultowy „Psalm stojących w kolej-

ce”  zaśpiewała z towarzyszeniem chóru 
Mińskiego Towarzystwa Muzycznego 
pod batutą Tomasza Zalewskiego (rów-
nież muzyka orkiestry). Krystyna Prońko 
wykonała także: „Jesteś lekiem na całe 
zło”, „Małe tęsknoty”, „Uratuj mnie i sie-
bie”, „Niech moje serce” i (dwukrotnie!) 
„Deszcz w Cisnej”. 
 Jak na urodzinowy koncert przy-
stało był tort, pamiątki, życzenia i podzię-
kowania. Ćwierćwiecze orkiestra uczciła 
na sali gimnastycznej w Zespole Szkół 
Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim. 
Muzycy mają nadzieję, że kolejne świecz-
ki na urodzinowym torcie zdmuchną już 
„w domu”, w nowej Sali Koncertowej 
Miejskiej Szkoły Artystycznej. 

25 LAT MIEJSKIEJ ORKIESTRY DĘTEJ
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 Choć w obecnej formie Orkie-
stra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki funk-
cjonuje od 25 lat, jej historia sięga o wie-
le dalej. W 1912 roku za kwotę 420 rubli  
i 52 kopiejek w mińskiej fabryce Rudzkie-
go (tam, gdzie po II wojnie światowej po-
wstał FUD) powołano orkiestrę fabryczną. 
Przed II wojną światową istniała w Mińsku 
także 32-osobowa orkiestra straży pożar-
nej, z kapelmistrzem Wacławem Komodą 
na czele, oraz orkiestra 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich. To zaś oznacza, że w pew-
nym momencie w naszym mieście jedno-
cześnie funkcjonowały aż trzy orkiestry! 
Po wojnie orkiestrę przy straży pożarnej 
reaktywowano, jednak istniała ona zaled-
wie kilka lat. Na początku lat 50 ubiegłego 
wieku powołano przyzakładową orkiestrę 
dętą Fabryki Urządzeń Dźwigowych, któ-

ra dotrwała do lat 80 XX w i została za-
stąpiona przez orkiestrę ZNTK. W obecnej 
formie orkiestra działa od 1991 r; od dzie-
więciu lat - pod dyrekcją Marcina Ślązaka, 
na co dzień dyrygenta Reprezentacyjnego 
Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego.
 Przez ostatnie ćwierć wieku or-
kiestra wykonała dla mińszczan wiele 
utworów instrumentalnych i z towarzy-
szeniem wokalistów. Występowali z nią 
soliści bardzo znani jak choćby Zbigniew 
Wodecki, i nieco mniej znani: mińskie 
przedszkolaki. W orkiestrze gra obec-
nie niemal 40 muzyków w ośmiu sek-
cjach: fletów, klarnetów, saksofonów, 
waltorni, puzonów, eufoniów, perkusji 
i basów. Orkiestrę tworzą głównie na-
uczyciele Miejskiej Szkoły Artystycznej 
w Mińsku Mazowieckim, jej absolwenci 
oraz jej uczniowie. Dla doświadczonych 
muzyków gra w orkiestrze stanowi nie 
tylko dobry sposób na spędzanie wolne-
go czasu; pozwala też na realizację pasji  
i daje okazję do systematycznego kontaktu  
z instrumentem. Dla uczniów cotygodnio-
we próby i comiesięczne koncerty stano-
wią okazję do szlifowania umiejętności 

praktycznych, pozwalają się też oswoić ze 
sceną i dają okazję do artystycznego roz-
woju. W szeregach Orkiestry Dętej Miasta 
Mińsk Mazowiecki grają m.in.: prawnik, 
strażak, dyrygent chóru, wykładowca Po-
litechniki Warszawskiej, żołnierz zawodo-
wy, studenci i emeryci. 
 Orkiestra zapewnia oprawę uro-
czystości państwowych i patriotyczno-re-
ligijnych w Mińsku Mazowieckim i całym 
powiecie. Reprezentuje miasto podczas 
ogólnopolskich festiwali muzycznych 
(jeden z nich, Letni Festiwal Orkiestr Dę-
tych, organizowany jest od ośmiu w na-
szym mieście). Występowała na Stadio-
nie Narodowym przed Meczem Gwiazd 
Polska-Ukraina. Koncertowała w Belgii, 
Niemczech, Holandii, Rosji i na Białorusi.  
W 2012 r. orkiestra wydała płytę „22”. 

Marcin Ślązak, fot. Jarosław Niemczak, studio07.pl
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Mińsk Mazowiecki, dn. 27.10.2016r.

Pani Anna Zalewska
Minister Edukacji Narodowej

dot: planowanych zmian w systemie oświaty

 Na	terenie	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	funkcjonuje	pięć	gimnazjów:	dwa	będące	w	zespole	z	liceum	(nie	prowadzo-
ne	przez	miasto),	gdzie	uczy	się	łącznie	około	500	uczniów	i	trzy	gimnazja	miejskie	(obwodowe),	w	tym:	dwa	funkcjonujące		
w	zespole	ze	szkołą	podstawową,	w	których	uczy	się	łącznie	około	700	gimnazjalistów	i	jedno	samodzielne	z	630	uczniami.

	 Najwyższe	 wyniki	 z	 egzaminów	 gimnazjalnych	 otrzymują	 uczniowie	 gimnazjów	 będących	 w	 zespo-
le	 z	 liceum.	 Szkołą	 sukcesu	 osiągającą	 bardzo	 wysokie	 wyniki	 jest	 Gimnazjum	 Miejskie	 nr	 2,	 które	 funkcjonuje	 samodzielnie.		
Pozostałe	dwa	gimnazja	osiągają	średnie	wyniki	nauczania.	

	 W	 związku	 z	 funkcjonowaniem	 gimnazjów	 nie	 odnotowano	 zwiększonej	 liczby	 problemów	 wychowawczych		
z	udziałem	ich	uczniów.	Nauczyciele,	w	ciągu	tych	kilkunastu	lat,	w	znaczący	sposób	podnieśli	swoje	kwalifikacje	w	zakresie	
pracy	z	uczniem	w	wieku	gimnazjalnym.	Efektem	doskonalenia	form,	metod	pracy	i	przyjętych	programów	profilaktycznych	
jest	m.in.	to,	że	wyniki	anonimowych	ankiet	przeprowadzanych	wśród	uczniów	i	rodziców	wskazują,	że	97-98%	uczniów	czuje	
się	w	szkole	bezpiecznie.

	 W	 ostatnich	 latach	 Miasto	 Mińsk	 Mazowiecki	 zrealizowało	 szereg	 inwestycji	 mających	 poprawić	 funkcjono-
wanie	 gimnazjów.	 W	 samodzielnym	 gimnazjum	 pobudowano	 nową	 halę	 sportową	 wraz	 z	 infrastrukturą	 i	 wyposażono		
w	 sprzęt	 odpowiedni	 dla	 młodzieży	 –	 inwestycja	 za	 kwotę	 około	 10	 mln	 złotych.	 Obok	 wybudowano	 stadion	 lek-
koatletyczny	 m.in.	 z	 pełnowymiarowym	 boiskiem	 do	 piłki	 nożnej,	 którego	 infrastruktura	 miała	 być	 wykorzystywa-
na	 przy	 tworzeniu	 klas	 sportowych.	 Przeprowadzono	 kompleksowy	 remont	 zespołu	 wraz	 z	 budową	 hali	 sporto-
wej	 za	 kwotę	 około	 17	 mln	 złotych.	 Modernizacja	 budynku	 miała	 na	 celu	 m.in.	 poprawę	 funkcjonowania	 szkoły	
podstawowej	 i	 gimnazjum	 w	 jednym	 budynku.	 Szkoły	 mają	 oddzielne	 wejścia,	 szatnie,	 sale	 dla	 uczniów	 młodszych		
i	pracownie	dla	gimnazjum.	Hala	widowiskowo-sportowa	została	wyposażona	w	sprzęt	umożliwiający	przeprowadzanie	profe-
sjonalnych	treningów	dla	funkcjonujących	w	gimnazjum	klas	sportowych.

	 Należy	podkreślić,	 że	gimnazja	 są	organizatorami	wielu	 imprez	o	charakterze	edukacyjnym,	mi.in.:	 sesje	popular-
nonaukowe,	konferencje,	przegląd	Mińskich	Talentów	Gimnazjalnych	TALENTOMANIA,	gdzie	miasto	wspiera	uzdolnionych	
artystycznie	gimnazjalistów.	Nauczyciele	realizują	wiele	projektów	edukacyjnych,	uczniowie	uczestniczyli	w	międzynarodowej	
współpracy	szkół	Socrates-Comenius.	W	gimnazjach	z	wielkim	sukcesem	funkcjonują	klasy	sportowe,	dwujęzyczne,	a	także	
tzw.	kierunkowe,	gdzie	w	ramach	zajęć	dodatkowych	są	realizowane	innowacje	pedagogiczne	zaakceptowane	przez	Kuratora	
Oświaty.	

	 Gimnazjum	 Miejskie	 nr	 2	 podpisało	 umowy	 o	 współpracy	 z	 uniwersytetem,	 dzięki	 czemu	 uczniowie	 wyjeżdżają		
na	zajęcia	prowadzone	przez	nauczycieli	akademickich,	wykładowcy	prowadzą	otwarte	wykłady	w	szkole.	

	 W	 szkołach	 stale	 są	 wprowadzane	 technologiczne	 udoskonalenia	 podnoszące	 jakość	 pracy	 szkoły,		
np.	dziennik	elektroniczny,	interaktywne	tablice,	tworzone	są	pracownie	multimedialne,	laboratoria	językowe,	pracownie	inte-
gracji	sensorycznej	i	polisensorycznej.

	 Wysoka	jakość	nauczania	jest	doceniana	przez	uczniów	i	ich	rodziców.	Co	roku	bardzo	duża	liczba	uczniów	zamiesz-
kałych	na	terenie	sąsiednich	gmin	stara	się	o	przyjęcie	do	mińskich	gimnazjów,	widząc	dla	siebie	ogromną	szansę	rozwoju.	
Likwidacja	gimnazjów	zamknie	tym	uczniom	możliwość	inwestycji	w	swoją	przyszłość.	

	 Samorząd	 Miasta	 Mińsk	 Mazowiecki	 jest	 otwarty	 na	 wszelkiego	 rodzaju	 reformy	 podstawy	 programowej,	 zmiany	
liczby	godzin,	zmiany	w	metodyce	nauczania.	Jednak	jesteśmy	zdecydowanie	przeciwni	całkowitej	zmianie	systemu	edukacji	
tj.	 likwidacji	gimnazjów	i	tworzeniu	w	to	miejsce	ośmioletniej	szkoły	podstawowej.	Taka	reforma	zaprzepaści	kilkunastoletni	
wysiłek	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	ukierunkowany	na	jak	najwyższą	jakość	kształcenia	młodzieży,	co	zapewniało	im	lepszy	start	
w	przyszłość.

Z ŻYCIA MIASTA

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

List do Minister Edukacji Narodowej

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM. Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Redaktor naczelny: Diana Rokicka. 
Adres Gazety: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  25 759  53 31, fax 25 758 40 25, e-mail:  
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Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych tekstach.
Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów,  tel. 22  760 41 64-66.

Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.
http://www.minsk-maz.pl/72,mim-gazeta-samorzadowa.html
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Z ŻYCIA MIASTA

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA

Miasto Mińsk Mazowiecki w 2010 roku 
zakończyło dużą inwestycję, której przed-
miotem była budowa nowej siedziby 
Miejskiej Biblioteki Publicznej i Biblioteki 
Pedagogicznej wraz z zagospodarowa-
niem terenu Placu Kilińskiego w Mińsku  
Mazowieckim. Zadanie zostało wykonane 
w całości ze środków własnych Miasta, 
przy wsparciu Województwa Mazowiec-
kiego, które pokryło koszty dotyczące 
Biblioteki Pedagogicznej (filii Biblioteki 
Pedagogicznej w Siedlcach). Była to in-
westycja niezwykle istotna i długo wy-
czekiwana przez mieszkańców. Po wie-
lu latach od zakończenia inwestycji, bo 
w październiku 2015 roku, pojawiła się 
możliwość uzyskania zwrotu części po-
niesionych nakładów na przedmiotową 
inwestycję, w związku z komunikatem  
o otwarciu naboru propozycji projektów 
do umieszczenia na liście rezerwowej 
Indykatywnego Wykazu Indywidual-
nych Projektów Kluczowych RPO WM 
2007-2013. Mimo bardzo krótkiego ter-
minu na złożenie Zgłoszenia, Burmistrz 
Miasta podjął decyzję o przygotowaniu 
wszystkich niezbędnych dokumentów  
i zgłoszeniu zrealizowanej inwestycji.  
W grudniu 2015 roku decyzją Zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego projekt Miasta  
pn. Budowa nowej siedziby Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej i Biblioteki Pedagogicz-
nej wraz zagospodarowaniem terenu przy 
Placu Kilińskiego w Mińsku Mazowieckim 
został ujęty w ramach listy rezerwowej 
Działania 6.1 Kultura Indykatywnego Wy-
kazu Indywidualnych Projektów Kluczo-

wych dla RPO WM 2007-2013. W trybie 
pilnym konieczne było złożenie komplet-
nego wniosku o dofinansowanie wraz  
z załącznikami celem dokonania analizy 
dokumentacji.  Ocena złożonego wniosku 
o dofinansowanie oraz przeprowadzenie 
kontroli projektu, umożliwiły podpisanie 
umowy warunkowej, a w konsekwencji 
złożenie wniosku o płatność. W wyni-
ku weryfikacji wniosku o płatność koń-
cową kwota dofinansowania wynosi  
4 462 144,78. Miasto oczekuje na doko-
nanie płatności przez BGK.

UL. DĄBRÓWKI

Miasto Mińsk Mazowiecki 15 września 
2016 roku złożyło wniosek o dofinansowa-
nie w ramach „Programu rozwoju gmin-
nej i powiatowej infrastruktury drogowej  
na lata 2016 – 2019’, którego przedmio-
tem jest realizacja zadania pn. „Rozbudo-
wa ul. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim”. 
Wnioskiem objęto odcinek drogi -  
ul. Dąbrówki o długości 915 mb oraz wlo-
ty na skrzyżowaniach:  z drogą krajową -  
ul. Warszawską, z drogami powiatowy-
mi - ul. A. Mickiewicza i ul. Dąbrówki,  
z drogami gminnymi - ul. Błonie, ul. Cicha, 
ul. Śniadeckich, ul. Długosza i ul. „bez 
nazwy”. Inwestycja będzie obejmowała 
wykonanie m.in. nowej sieci oświetlenia 
ulicznego w postaci 30 opraw oświe-
tleniowych, obustronnych chodników  
o zmiennej szerokości od 2 do 4,7m, zato-
ki autobusowej w pobliżu Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego Nr 1, zjazdów indywi-
dualnych i publicznych z betonowej kostki 
brukowej, betonowej ścieżki rowerowej  

o szerokości 2m ograniczonej obrzeżem, 
7 przejść dla pieszych z azylami o sze-
rokości 2m (dodatkowo na wszystkich 
przejściach dla pieszych zostaną zasto-
sowane płytki z wypustkami ułatwiające 
osobom niewidomym poruszanie się po 
ciągach pieszych), 8 zatok parkingowych 
równoległych z 20 miejscami postojowy-
mi, 8 zatok prostopadłych z 87 miejscami 
postojowymi oraz 6 parkingów dla osób 
niepełnosprawnych. Oprócz wymienio-
nych robót drogowych w celu poprawy 
bezpieczeństwa i prawidłowego funkcjo-
nowania, zostanie rozbudowana istnieją-
ca sieć kanalizacji deszczowej (zaprojek-
towano 60 szt. studzienek ściekowych). 
Z uwagi na kolizje z projektowanym za-
gospodarowaniem pasa drogowego zo-
stanie przebudowana sieć kanalizacji sa-
nitarnej, wodociągowej, teletechnicznej, 
słupy napowietrznej linii energetycznej 
oraz drogowe elementy zagospodaro-
wania na wlotach ulic: Warszawska, Bło-
nie, Cicha, Długosza, Śniadeckich, „bez 
nazwy”, Mickiewicza i Dąbrówki. Wyżej 
opisane zadanie będzie w całości reali-
zowane w 2017 r. Wnioskowana kwota 
dofinansowania wynosi 2 807 439,76 
zł. Przedmiotowe zadanie znajduje się  
na wstępnej liście rankingowej wniosków  
o dofinansowanie zadań jednostek samo-
rządu terytorialnego w ramach „Programu 
rozwoju gminnej i powiatowej infrastruk-
tury drogowej na lata 2016 – 2019” na rok 
2017, którą w dniu 31 października 2016 
roku zatwierdził Pan Zdzisław Sipiera - 
Wojewoda Mazowiecki.

Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta 
 fot. qmphotostudio

Pozyskujemy środki na inwestycje
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KM mają już 18 pojazdów serii EN57AL.
Na tory wyjechał właśnie osiemnasty 
pojazd serii EN57AL, zmodernizowany 
w ramach zawartej w grudniu 2015 roku 
umowy z ZNTK „Mińsk Mazowiecki” 
S.A. oraz Pojazdy Szynowe PESA Byd-
goszcz S.A. Zgodnie z kontraktem KM 
będzie miało docelowo 39 takich EZT. 
Wszystkie odebrane do tej pory pojazdy 
są wykorzystywane do obsługi linii nr 6 
Warszawa Wileńska – Małkinia. 
 Pojazdy przeszły naprawy w po-
ziomie utrzymania P5 i są gruntownie zmo-
dernizowane. Posiadają m.in.: klimatyza-
cję przedziałów pasażerskich, komfortowe  
i wyciszone wnętrze, nowe okna, podłogi, 
ściany i wygodne fotele. Do dyspozycji 

podróżnych jest nowoczesne WC z za-
mkniętym obiegiem i przewijakiem dla 
niemowląt. Pasażerowie mogą także ko-
rzystać z gniazdek elektrycznych zamon-
towanych pod fotelami. W pojazdach jest 
przejrzysty system informacji pasażer-
skiej, wifi, a także monitoring zewnętrzny 
oraz wewnętrzny. EZT w tej wersji jest 
przystosowany do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych.
 - Jesteśmy  w trakcie realizacji 
największego kontraktu na moderniza-
cje elektrycznych zespołów trakcyjnych.  
W połowie 2017 roku nasz park taborowy 
będzie składał się w znacznej większości 
ze zmodernizowanych oraz nowych po-
jazdów i będzie to duża zmiana. Już teraz 

na tory wyjechał 18 pojazd serii EN57AL, 
po gruntownej modernizacji i naprawie 
P5. To kolejny, istotny krok w kierunku 
poprawy jakości usług świadczonych 
przez Koleje Mazowieckie – mówi Cze-
sław Sulima,  dyrektor eksploatacyjny, 
członek zarządu Kolei Mazowieckich. 
 Dzięki zastosowaniu zupełnie 
nowych podzespołów została zwiększo-
na moc układu napędowego umożliwiają-
ca szybszą jazdę pojazdu (do 120 km/h) 
oraz zwiększenie przyspieszenia, co 
przełoży się na skrócenie czasu podróży. 
W przedniej części pojazdu znajdują się 
także dwie strefy przeznaczone dla ob-
sługi pociągu – kabina maszynisty oraz 
przedział dla kierownika pociągu. 
 - Nowoczesne rozwiąza-
nia zastosowane na pulpicie spra-
wiają, że pojazd prowadzi się bar-
dzo dobrze i wygodnie – mówi 
Wiesław Młodzianowski, maszynista  
z Tłuszcza. 
 Umowa na wykonanie 20 napraw 
w poziomie utrzymania P5 z moderniza-
cją z możliwością rozszerzenia na żąda-
nie Zamawiającego zakresu zamówienia  
o maksymalnie 19 dodatkowych napraw 
w poziomie utrzymania P5 z moderniza-
cją w latach 2016 – 2017 została pod-
pisana 17 grudnia 2015 r. Jest ona czę-
ścią jednego z największych dotychczas 
przedsięwzięć związanych z moderniza-
cją elektrycznych zespołów trakcyjnych 
przewoźnika (w sumie KM posiada już 
108 gruntownie zmodernizowanych elek-
trycznych zespołów trakcyjnych). 
 

Donata Nowakowska, 
Rzecznik Prasowy „Kolei Mazowieckich – KM”

fot. z arch. Kolei Mazowieckich

ZNTK modernizuje składy Kolei Mazowieckich

TERENY ZIELENI

Miejski Park jest miejscem chętnie odwie-
dzanym przez mieszkańców, jak i przy-
jezdnych. To tutaj znajduje się: siedziba 
Miejskiego Domu Kultury, nowoczesny 
plac zabaw oraz siłownia plenerowa.  

To również miejsce odpoczynku i organiza-
cji wielu wydarzeń plenerowych. Inwesty-
cje realizowane na jego terenie odpowia-
dają na zgłaszane potrzeby, a realizowane 
są w miarę posiadanych środków finanso-
wych. W lutym br. Miasto złożyło wniosek 
o dofinansowanie zadania pn. „Rozwój  

i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum 
Mińska Mazowieckiego” ze środków Pro-
gramu Operacyjnego Infrastruktura i Śro-
dowisko na lata 2014-2020, działanie 2.5 
Poprawa jakości środowiska miejskiego  
(2. typ projektów: Rozwój terenów zieleni w 
miastach i ich obszarach funkcjonalnych). 
W ramach realizacji projektu zaplanowano 
wykonane następujących prac: rewitaliza-
cja parku miejskiego – zieleń oraz alejki  
i ciągi rowerowe, zagospodarowanie ziele-
nią Placu Stary Rynek, rozbiórka oczysz-
czalni ścieków położonej w parku, rewa-
loryzacja szaty roślinnej fragment parku  
po nieczynnej oczyszczalni ścieków, pra-
ce utrzymaniowe brzegów rzeki Srebrna.  
Instytucja Pośrednicząca zatwierdziła  
w dn. 30 sierpnia 2016 r. aktualizację listy 
rankingowej, a wniosek Miasta znalazł się 
na 16 miejscu jako projekt podstawowy. 
Wnioskowana kwota dofinansowania wy-
nosi ok. 2.8 mln zł. Obecnie trwa etap przy-
gotowania dokumentów niezbędnych do 
sporządzenia umowy o dofinansowanie.

Wydział Rozwoju Miasta, fot. qmphotostudio
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NOWY USC
 Zakończona została realizacja in-
westycji pn. „Wykonanie remontu dwóch 
pomieszczeń biurowych Urzędu Stanu 
Cywilnego mieszczącego się  na parterze 
budynku administracyjnego Urzędu Miasta 
Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 
1”.  Przedmiot zamówienia zlecony Wyko-
nawcy: Panu  Wojciechowi Niedzielakowi,  
ul. Leśna 1, Maliszew, 05-300 Mińsk Mazo-
wiecki obejmował:
- demontaż i wyniesienie mebli i wyposa-
żenia, 
- zabezpieczenie folią okien, drzwi, podłóg 
i regałów archiwizacyjnych, 
- demontaż gniazd wtyczkowych, opraw 
oświetleniowych, instalacji natynkowej, 
- zerwanie posadzek dywanowych i z two-
rzyw sztucznych, demontaż cokolików, 
- zeskrobanie i zmycie powierzchni malo-
wanych, 
- wykonanie instalacji elektrycznych  
z montażem nowych opraw oświetlenio-
wych i gniazd wtyczkowych, 
- wykonanie gładzi gipsowych na sufitach 
i ścianach oraz malowanie i tapetowanie 
ścian,  
- obsadzenie kratek wentylacyjnych, 
- wykonanie nowych posadzek z tworzyw 
sztucznych oraz gresu o wym. 30x60 cm 
wraz z listwami przyściennymi, 
- dostawa i montaż nakładek na parapety, 
- wywiezienie gruzu i uprzątnięcie terenu 
po prowadzonych robotach.
 Dostawę i montaż mebli biuro-
wych do dwóch wyremontowanych po-
mieszczeń biurowych Urzędu Stanu cy-

Zakończone inwestycje

wilnego mieszczącego się na parterze 
budynku administracyjnego Urzędu Miasta 
Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 
Maja 1 zlecono firmie: WABUD Adam Wojt-
kowski, ul. Daszyńskiego 6/3 05-300 Mińsk 
Mazowiecki.
 Aranżację dla wskazanych po-
mieszczeń wykonała Pani Anna Mormon 
prowadząca działalność pod nazwą: Art-
Dekor Anna Mormon, ul. Mieszka I 8, 05-
300 Mińsk Mazowiecki. 

OŚWIETLENIE NA UL. MAZOWIECKIEJ
 Zakończyła się realizacja inwe-
stycji pn. „Budowa odcinka linii kablowej 

oświetlenia ulicznego w ulicy Mazowieckiej 
wykonywana przez firmę: Instalatorstwo 
Elektryczne Maciej Dębiński, Gamratka 20, 
05-300 Mińsk Mazowiecki. 
Zakres inwestycji obejmował:
-  budowę linii kablowej oświetlenia ulicz-
nego o długości 293 m, 
- montaż 10 szt latarni oświetleniowych 
(słupy aluminiowe wys. 7m z oprawami 
LED 78W).
 Celem inwestycji było zapewnie-
nie oświetlenia części ulicy Mazowieckiej, 
Kasztanowej oraz łącznika ulic. 

Wydział Inwestycji , fot. z arch. UM MM

Zaorane polany w parku są to prace 
przygotowawcze do realizacji w przy-
szłym roku projektu rewitalizacji parku 
mające na celu przywrócenie wartości 
użytkowych i estetycznych.  
 Sam projekt rewitalizacji któ-
ry realizowany będzie w przyszłym roku 
polegać będzie na  nasadzeniach szaty 
roślinnej tak skomponowano, by tworzy-
ły malownicze, naturalistyczne scenerie, 
a jednocześnie kierunkowały ruch pieszy 
zgodnie z przebiegiem chodników. Krze-
wy i byliny skomponowano w klomby  
i masywy, które odsłaniają coraz to nowe 
widoki w miarę poruszania się widza 
wzdłuż wytyczonych alejek.
 Wzdłuż ul. Kościelnej, Ogrodo-
wej i Warszawskiej proponuje się odtwo-
rzenie żywopłotów, które będą izolowały 
park od niezwykle intensywnego w tym 
rejonie ruchu samochodowego i pieszego.
 Na polanach proponuje się za-
łożenie łąk kwietnych, które urozmaicą 
scenerię, są łatwe w pielęgnacji i stanowią 
niezwykle plastyczny element krajobrazu, 
dający się kształtować na różne sposo-

by (np. koszenie we wzory, wykaszanie 
miejsc wypoczynkowych lub tymczaso-
wych alejek).
 W północnej części parku (mię-
dzy placem zabaw a ul. Budowlaną) pro-

ponuje się odtworzenie runa parkowe-
go w formie nieregularnych połaci roślin 
okrywowych (przewaga bylin z domieszką 
pnączy, krzewów i roślin cebulowych).

Wydział Usług Komunalnych UM , fot. Leszek Siporski

Zaorane polany w parku
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 Konkurs miał na celu zebranie 
wspomnień uczniów i nauczycieli – po to, 
aby przedstawić dzieje i realia szkoły w mi-
nionych latach, ocalić od zapomnienia doro-
bek, wartości i doświadczenia minionych po-
koleń uczniów i nauczycieli oraz wykorzystać 
je we współczesnej edukacji. W pracy kon-
kursowej można było zaprezentować własne 
wspomnienia lub przeprowadzić wywiady  
z innymi osobami o działaniach uczniów  
i nauczycieli sprzed 1990 r. Na przykład opi-
sać własne przygody z lat uczniowskich, 
dowiedzieć się od rodziców lub dziadków ja-
kie szkolne wydarzenia utkwiły im w pamię-
ci, wspomnieć nauczyciela, który wiele dla 
kogoś znaczył, zrelacjonować zasłyszaną  
historię o mistrzu i jego uczniach, opowie-
dzieć o ciekawych aspektach swojej pracy 
pedagogicznej; najlepiej dodając kopie do-
kumentów lub fotografii, zamieszczając daty 
oraz inne informacje historyczne.

 Konkurs odbył się pod patronatem 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina 
Jakubowskiego oraz Starosty Mińskiego An-
toniego Jana Tarczyńskiego. Organizatorami 
byli: Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Ra-
dlińskiej filia w Mińsku Mazowieckim, Instytut 
Podstawowych Problemów Techniki Polskiej 
Akademii Nauk, Mazowieckie Samorządowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum 
Ziemi Mińskiej (w ramach projektu Jak żyli 
nauczyciele w II Rzeczypospolitej?), Towa-
rzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 
Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoiń-
skich w Siennicy ze Stowarzyszeniem Absol-
wentów i Wychowanków Szkół Siennickich  
i Siennickim Muzeum Szkolnym oraz Związek 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mińsku 
Mazowieckim. 
 Prace oceniało jury w składzie:  
Alicja Dębowska, prof. Maria Ekiel-Jeżewska 
(przewodnicząca), Tadeusz Gnoiński, Anna 
Goc, Anna Kazimierowicz, dr Janusz Kuli-
gowski, Anna Popławska, Beata Rechnio, 
Damian Sitkiewicz. Aby docenić różnorodne 
walory nadesłanych prac, w trzech katego-
riach wiekowych przyznano łącznie aż 11 
nagród. Laureatami zostali dorośli: Zdzisław 
Ćmoch za profesjonalne, rzetelne, naukowe 
opracowanie dziejów nauczycieli i ich pracy 
w Dębem Małym w latach 1906-939, Ewa 
Karaś za przedstawienie elementów, któ-
re tworzą wielopokoleniowe tradycje szkoły  
i łączą wychowanie ucznia w szkole i w domu 
oraz za profesjonalną formę edytorską z wy-

korzystaniem dokumentów i fotografii, Irmina  
Matyjasek-Jałowiecka za wspomnienia, które 
przez pryzmat działalności ZNP w Sulejówku 
zwracają uwagę na wpływ kontaktów mię-
dzy nauczycielami na ich rozwój zawodowy,  
Teresa Romaszuk za przedstawienie własnej 
pracy z dziećmi prowadzonej tak, aby nauka 
sprawiała radość oraz za bogate udokumen-
towanie opracowania, Jadwiga Tyc z domu 
Chłopik za podzielenie się osobistymi wspo-
mnieniami, które ilustrują jak ważna jest rola 
nauczyciela i rodziców w procesie kształ-
cenia zgodnym z wolą, zainteresowaniami  
i talentami ucznia, Anna Wierzbicka za wielo-
stronne opisanie pracy szkoły w Kałuszynie  
i jej nauczycieli od lat pięćdziesiątych XX wie-
ku po współczesne z uwzględnieniem oso-
bistych przeżyć i refleksji, uczennica gimna-
zjum Klaudia Karpińska za pracę badawczą 
nad historią szkoły w Stojadłach, a zwłaszcza 
przedstawienie i zilustrowanie fotografiami 
wspomnień jej uczniów i nauczycieli zebra-
nych przez grupę młodzieży podczas wy-
wiadów oraz uczniowie szkoły podstawowej: 
Mikołaj Jarzyna za zwarte przedstawienie roli 
nauczycielki w życiu babci (zarażenie pasją, 
rozbudzenie ciekawości świata), Martyna 
Kowalczyk za przeprowadzenie wywiadu  
i nawiązanie kontaktu z liczącą ponad 90 lat 
osobą na temat szkoły z czasów przed i po 
1939 r., Wiktoria Piotrowska za ciekawy opis 

realiów nauki szkolnej babci, Klaudia Wicik 
za ciekawe ujęcie tematu, porównanie szkoły 
babci ze szkołą współczesną oraz przedsta-
wienie kopii dokumentów i fotografii. Jury 
przyznało poza konkursem dyplom Weronice 
Owczarskiej (uczennicy szkoły podstawowej) 
za wskazanie w atrakcyjnej formie komiksu 
elementów pracy nauczyciela, które współ-
cześnie uczeń postrzega jako istotne. 
 Uroczystość ogłoszenia wyników 
konkursu Wspomnienia uczniów i nauczycie-
li z dawnych lat odbyła się 21 października 
br. podczas obchodów stulecia Oddziału 
ZNP w Mińsku Mazowieckim. Oprócz nagród  
i dyplomu wręczono także podziękowania dla 
pań nauczycielek Katarzyny Malka, Renaty 
Miszczak oraz Anny Woźniak za opiekę me-
todyczną i merytoryczną oraz wsparcie i po-
moc młodym uczestnikom konkursu oraz dla 
pani Ewy Przybysz-Gardyzy oraz jej uczniów:  
Julii Porębskiej, Wiktorii Godlewskiej, Grze-
gorzasowskiego, Jakuba  Piotrkowicza, Pio-
tra Ludkowskiego, Mateusza Kozłowskiego, 
Dawida Reka, Mikołaja Padzika za pracę ba-
dawczą nad historią szkoły w Stojadłach oraz 
przeprowadzenie wywiadów z jej uczniami 
i nauczycielami wykorzystanych w jednej  
z prac konkursowych.
 Nagrodzone prace konkursowe 
zostaną (w całości lub fragmentach) wy-
drukowane w Roczniku Mińskomazowiec-
kim 2017, pokazane na wystawie czasowej  
w Galerii Biblioteki Pedagogicznej oraz będą 
udostępniane przez Muzeum Ziemi Mińskiej 
w ramach programu edukacyjnego ekspo-
zycji stałej pt. Jak żyli nauczyciele w II Rze-
czypospolitej? Konkurs towarzyszy otwarciu 
tej wystawy, obchodom stulecia ZNP w Miń-
sku Mazowieckim oraz jubileuszowi 150 lat 
Siennickich Szkół, co w symboliczny sposób 
przypomina o tradycjach wielu nauczycieli  
i szkół w powiecie mińskim i całej Polsce.
 Gratulujemy laureatom i zaprasza-
my wszystkich do udziału w następnej edycji 
konkursu Wspomnienia uczniów i nauczycieli 
z dawnych lat, planowanej na jesień 2017 r.

Maria Ekiel-Jeżewska i Anna Popławska
fot. Irena Domżalska, Eugeniusz Karpiński

Wspomnienia uczniów i nauczycieli z dawnych lat

Wyniki konkursu „Wspomnienia uczniów i nauczycieli z dawnych lat”
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Święto Edukacji Narodowej w Gimnazjum Miejskim Nr2 
14 października Marcin Jakubowski 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki za-
prosił na miejskie obchody Dnia Eduka-
cji Narodowej do Gimnazjum Miejskiego 
Nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazo-
wieckim. 
 Uroczystość prowadzona była 
przez Dyrektora tej szkoły Grzegorza Wy-
szogrodzkiego i uświetniona występami  
muzyków Miejskiej Orkiestry Kameralnej 
pod batutą Dyrektora Miejskiej Szkoły Ar-
tystycznej Wenantego Macieja Doma-
gały oraz piosenkami w wykonaniu Sta-
nisławy Noiszewskiej i Tomasza Osicy.  
Występy uprzyjemniały ceremonię wrę-
czania podziękowań, gratulacji i życzeń za-
służonym przedstawicielom mińskiej oświa-
ty oraz współpracującym rodzicom, firmom  
i stowarzyszeniom. Wyróżnieni nauczyciele 
i dyrektorzy miejskich placówek oświato-
wych otrzymali nagrody Burmistrza Mia-
sta. Wśród dyrektorów nagrody otrzymali: 
Anna Perzanowska, Katarzyna Karwowska, 
Sławomir Domański, Ewa Szczerba, Iwona 
Dróżdż i Urszula Ćwiek. W tym roku nagro-
dzeni nauczyciele to: Edyta Chrzanowska, 
Grażyna Jackiewicz, Monika Elżbieta Sko-
limowska, Ewa Rosłan, Ewa Jaroszewicz, 
Karolina Kluczek, Anna Brzozowska, Iwona 
Sikorska, Aleksandra Mikulska, Ewa Jolanta 
Miernicka, Alina Rendaszka, Marzena Pło-
chocka, Bogumiła Wróblewska, Tomasz 
Rokita, Marzena Grzyb, Iwona Szulawska  
i Tomasz Zalewski.

Zespół ds. Oświaty, fot. z arch. UM MM

 fot. z arch. UM MM



12 MIM październik 2016www.minsk-maz.pl

Z ŻYCIA MIASTA

Pomaganie nagrodzone
Ponad 320 uczniów i ponad 30 nauczy-
cieli weźmie udział w realizacji projektów 
charytatywnych zgłoszonych na konkurs 
„Iskry Miłosierdzia” zorganizowany w ra-
mach obchodów tegorocznego Powiato-
wego Dnia Papieskiego.
 Już dziewiąty raz trzy szkoły: 
Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II 
w Mińsku Mazowieckim, Gimnazjum Sale-
zjańskie im. św. Jana Bosko w Mińsku Mazo-
wieckim oraz Gimnazjum im. Karola Wojtyły  
w Hucie Mińskiej zorganizowały Powiato-
wy Dzień Papieski.
- Warto podkreślić, że co roku te obcho-
dy mają inną formę – chwalił kreatywność 
organizatorów Antoni Tarczyński, starosta 
miński, podczas gali podsumowującej te-
goroczną edycję papieskiego świętowania.

Moda na pomaganie
Tym razem organizatorzy zaproponowali 
uczniom szkół podstawowych i gimnazjów 
konkurs na projekt charytatywny, który zo-
stanie zrealizowany w tym roku szkolnym.
- Zainspirowało nas hasło Dnia Papieskie-
go – „Bądźcie świadkami miłosierdzia” 
i dlatego postanowiliśmy namówić mło-
dych ludzi do pomagania innym – mówi 
Grzegorz Wyszogrodzki, dyrektor papie-
skiego gimnazjum z Budowlanej.  
- W ten sposób wpisaliśmy się również 
w ogłoszony przez Ministerstwo Edukacji 
Narodowej „Rok Wolontariatu” – dodaje 
ks. Ryszard Woźniak, dyrektor Szkół Sa-
lezjańskich.
- Chcieliśmy, by młodzi ludzie zauważyli, 
że mają wokół siebie wielu ludzi potrze-
bujących pomocy i potraktowali to jako 
zadanie, a może wyzwanie dla siebie  
i swojej aktywności – podkreśla Piotr Mat-
zanke, dyrektor szkoły w Hucie Mińskiej. 
To on wymyślił „projekt ławeczka”, czyli 
pomysł na ustawienie w drodze do szko-
ły czy sklepu lub kościoła ławeczek, na 
których starsi ludzie mogliby przysiąść, 

odpocząć, porozmawiać, spotkać się  
z drugim człowiekiem. 
 Na konkurs „Iskry Miłosierdzia” 
wpłynęło 17 zgłoszeń, czyli projektów cha-
rytatywnych. Stworzyli je uczniowie wraz 
ze swoimi opiekunami ze szkół w Mińsku 
Mazowieckim, Stojadłach, Kałuszynie, 
Jakubowie, Dębem Wielkim, Halinowie, 
Sulejówku, Latowiczu i Starej Niedział-
ce. Wszyscy spotkali się 18 października  
w mińskim gimnazjum przy Budowlanej, 
by poznać werdykt jury.

Wyróżnieni i nagrodzeni
Organizatorzy zadbali o to, by w skład jury 
weszli przedstawiciele warszawskich in-
stytucji dla zachowania obiektywizmu oce-
ny. Okazało się, że wybór zwycięzców nie 
był łatwym zadaniem.
- Wszystkie projekty były bardzo ciekawe  
i spełniały założenia działań charytatyw-
nych na rzecz lokalnej społeczności – pod-
kreślał Piotr Dmitrowicz z Muzeum Jana 
Pawła II i Kardynała Wyszyńskiego w War-
szawie. Oprócz niego w pracach jury brali 
udział: Aneta Buczyńska (Instytut Papie-
ża Jana Pawła II w Warszawie), Bogdan 
Sadowski (Centrum Myśli Jana Pawła II  
w Warszawie), ks. Kamil Chojnacki (Caritas 
diecezji warszawsko-praskiej), siostra Na-
tanaela (Wydział Katechetyczny kurii war-
szawsko-praskiej) oraz Sylwia Gawrysiak z 
tygodnika „Idziemy”.
 Jury postanowiło wyróżnić 11 
projektów, a 6 nagrodzić. W ten sposób 
wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali 
dyplomy i upominki, czyli bidony lub worki 
z napisem „Zejdź z kanapy. Pomagaj!”. 
 I miejsce w kategorii szkół pod-
stawowych przyznano Szkolnemu Klubowi 
Wolontariatu pod opieką Urszuli Mastalerz 
ze szkoły w Niedziałce Starej za projekt 
„Patchworkowe wartości”. II miejsce za-
jęli trzecioklasiści ze szkoły w Latowiczu, 
którzy pod opieką Małgorzaty Wardzyń-
skiej-Soćko oraz Renaty Ozimek chcą 

pomagać swojemu koledze z Ukrainy. III 
miejsce zdobyli członkowie Szkolnej Kasy 
Oszczędności w Stojadłach, których pra-
cą kierują Ewa Przybysz-Gardyza i Sylwia 
Majszyk za projekt „Razem znaczy cieka-
wiej”.
 Wśród projektów stworzonych 
przez gimnazjalistów zwyciężyła propo-
zycja uczniów ze Szkolnego Kola Caritas  
z Dębego Wielkiego pod opieką Anny 
Skorupy i Renaty Dołkowskiej – „Mój 
niepełnosprawny przyjaciel i ja”. II miej-
sce przypadło Szkolnemu Kołu Caritas 
ze Szkół Salezjańskich, które pod opie-
ką Katarzyny Aleksiejuk przygotowało 
projekt „Niedzielne spotkania z babcią  
i dziadkiem”. Trzecie miejsce na podium 
zajęli uczniowie z Halinowa, którzy razem 
z opiekunką, Hanną Kuleszą stworzyli 
projekt „Podaj miłość dalej małemu, cho-
remu, niepełnosprawnemu”.

Kasa na pomoc
Zgodnie z regulaminem konkursu „Iskry 
Miłosierdzia” nagrodzone projekty zostaną 
sfinansowane. Na ten cel udało się pozy-
skać od sponsorów 9970 zł. Wśród tych, 
którzy postanowili przeznaczyć pieniądze 
na pomaganie, znaleźli się: pan Artur Wo-
cial i pan Grzegorz Niedźwiedziuk z firmy  
ARGO A & G Mińsk Mazowiecki, pan Jacek 
Lipiec – Prezes Zarządu Banku Spółdziel-
czego w Mińsku Mazowieckim, pan Bogu-
sław Jerzy Szulc – Prezes Zarządu Fabry-
ki Urządzeń Dźwigowych S.A. w Mińsku 
Mazowieckim, państwo Jolanta i Sławomir 
Gromulscy, pan Jan Możdżonek – Prezes 
PW. JAN-POL, pan Marcin Kołodziejczyk 
– Kancelaria Finansowo Ubezpieczenio-
wa, pan Marcin Kosiński – KOSBUD Bra-
cia Kosińscy Sp. j., pan Tomasz Paudy-
na – Dyrektor Studium Języków Obcych  
w Mińsku Mazowieckim, pan Michał Luba 
–  STYROPMIN, pan Sebastian Kamecki – 
Prezes Zarządu Zakładów Naprawczych 
Taboru Kolejowego Mińsk Mazowiecki 

Powiatowy Dzień Papieski
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S.A., pan Jarosław Kowalski – „Jarcyk” 
przewóz osób oraz anonimowi sponsorzy. 
 Gala podsumowująca Powiatowy 
Dzień Papieski była też okazją do dzielenia 
się dobrymi praktykami. Wolontariusze z 
trzech szkół ponadgimnazjalnych zapre-
zentowali swoje pomysły na pomaganie 
innym. Można było zobaczyć, w jaki spo-
sób charytatywnie działają młodzi ludzie 
z Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej, 
z Zespołu Szkół nr 2 oraz z Liceum Sale-
zjańskiego. Młodsi goście spotkania będą 
mogli skorzystać z tych podpowiedzi.

Baśniowe podsumowanie
Niezwykłym przeżyciem dla gości wtor-
kowego spotkania był występ Grupy Te-
atralnej Ignaców prowadzonej przez Iwonę 
Kowalczyk i Beatę Szczepańską. Młodzi 
aktorzy pokazali poruszająca etiudę „Baśń 
o ptaku”.
 Mecenasami tegorocznego Po-
wiatowego Dnia Papieskiego byli: Instytut 
Papieża Jana Pawła II w Warszawie, Cen-
trum Myśli Jana Pawła II w Warszawie, 

Z początkiem października rozpoczęła 
działalność pierwsza w powiecie stacja 
dializ. Prowadzi ją największa w Pol-
sce firma, świadcząca usługi z zakresu  
dializoterapii - Fresenius Nephrocare 
Polska Sp. z o.o.

 Centrum Dializ Fresenius po-
wstało przy Samodzielnym Publicznym 
Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Mińsku 
Mazowieckim, który dotychczas nie pro-
wadził leczenia nerkozastępczego. Stacja 
dializ mieści się w specjalnie wybudowa-
nym, piętrowym budynku na terenie szpi-
tala. Pacjenci mogą leczyć się w niej za 
darmo, w ramach kontraktu z NFZ.
 Stacja wyposażona jest w naj-
nowszej generacji aparaturę medycz-
ną firmy Fresenius Medical Care, która 
umożliwia przeprowadzanie dializy wy-
sokoprzepływowej zamiast tradycyjnie 
stosowanej hemodializy. To innowacyjna 
metoda oczyszczania krwi z toksyn, któ-
re zapewniają nie tylko poprawę wyników 
pacjentów, ale także lepsze samopoczu-
cie dializowanych w trakcie i po zabiegu. 
Co ważne spada również ryzyko powikłań 
sercowo-naczyniowych i wzrasta szan-
sa chorego na przeszczep. O komfort  
i bezpieczeństwo pacjentów zadba zespół 
wykwalifikowanych lekarzy i pielęgniarek. 
Dyrektorem ośrodka jest specjalista ne-
frolog – dr Arkadiusz Bogucki.
 Znakiem rozpoznawczym sie-
ci stacji dializ Fresenius Nephrocare jest 
bardzo wysoka jakość świadczonych 
usług. Łącząc krajowe (73 stacje w Pol-
sce) i międzynarodowe (3.500 ośrodków 
na świecie) doświadczenie, firma wypra-
cowała najwyższej klasy standardy opieki 
nad pacjentami.

 „Dobro pacjenta stawiamy w na-
szej firmie na pierwszym miejscu – mówi 
Krzysztof Soszyński, dyrektor regionalny 
Fresenius Nephrocare Polska – chcemy 
zapewnić leczenie na najwyższym, świa-
towym poziomie. Dlatego w stacjach 
Freseniusa w Polsce i na świecie obowią-
zują rygorystyczne procedury w zakresie 
bezpieczeństwa i osiąganych wyników 
medycznych.” O jakość leczenia dba dy-
rektor medyczny sieci, który regularnie 
wizytuje stacje i kontroluje wyniki leczenia 
pacjentów.
 Korzyści z otwarcia stacji dializ 
w Mińsku Mazowieckim są ogromne dla 
każdej ze stron. Inwestycja przyniesie 
wiele pożytku pacjentom z regionu, którzy 
uzyskają dostęp do najlepszego sprzę-
tu i najnowszych zdobyczy medycyny. 
Dodatkowo, chorzy z regionu nie będą 
wreszcie musieli dojeżdżać trzy razy w 
tygodniu na zabiegi do ośrodków oddala-
nych o kilkadziesiąt kilometrów w innych 
powiatach.

 Korzyści z kontraktu ma również 
Szpital, na terenie którego zlokalizowa-
na jest stacja, gdyż stanowić też będzie 
wsparcie w prowadzeniu dializ ostrych dla 
oddziałów szpitalnych.
 Centrum Dializ Fresenius to naj-
większy w Polsce dostawca usług dializa-
cyjnych. W województwie mazowieckim 
prowadzi od wielu lat ośrodki w Socha-
czewie, Wołominie, Radomiu, Ostrołęce, 
Ostrowi Mazowieckiej, Mławie, Płońsku, 
Piasecznie i Owocku. Oferuje bezpłatne 
zabiegi dializacyjne na najwyższym świa-
towym poziomie. Ośrodki Freseniusa 
pracują według rygorystycznych kryte-
riów jakościowych – podlegają nadzorowi 
korporacyjnemu, tak by osiągane para-
metry medyczne były zgodne z między-
narodowymi normami (European Dialysis 
and Transplant Association, European 
Best Practice Guidelines) oraz zasadami 
jakie wyznacza polskie prawo, Krajowy 
Nadzór Nefrologiczny i Narodowy Fun-
dusz Zdrowia.

Marta Andrzejewska 
Fresenius Nephrocare Polska Sp. z o.o. 

Muzeum Jana Pawła II i Kardynała Wy-
szyńskiego w Warszawie, Caritas Diece-
zji Warszawsko-Praskiej, Antoni Jan Tar-
czyński – starosta miński, Janusz Antoni 
Piechoski – wójt gminy Mińsk Mazowiecki 
oraz Marcin Jakubowski – burmistrz mia-
sta Mińsk Mazowiecki. 

Pierwsza stacja dializ w Mińsku Mazowieckim

 Za rok – kolejny Powiatowy Dzień 
Papieski. Z pewnością zobaczymy relacje 
ze zrealizowanych projektów charytatyw-
nych. Co jeszcze? Na pewno organizatorzy 
wymyślą coś nowego, po raz dziesiąty!

Izabela Saganowska, fot. z arch. GM Nr 2
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MAGNET na „Rajdzie Ziemi Obiecanej”
Na przełomie września i października,  
motocykliści z mińskiego Klubu Daw-
nych Motocykli „MAGNET” wzięli udział 
w 4. Rajdzie Ziemi Obiecanej, organizo-
wanym przez stowarzyszenie Motocykl 
Moje Hobby. Rajd odbywał się w oko-
licach Łodzi a jego bazą był ośrodek  
w Lutomiersku. 

 Pierwszy etap polegał na jeździe 
na regularność z prędkością 20 km/h, na 
odcinku 10 km, gdzie były dwa punkty po-
miaru czasu. Na mecie tego odcinka były 
dwie konkurencje sprawnościowe. Dalsza 
droga była prawdziwym sprawdzianem dla 
maszyn i kierowców. Było to 31 km dróg 
szutrowych i piachów w których tonęły mo-
tocykle oraz leśnych przepraw. Trzeci etap 
polegał na odnajdowaniu punktów i odpo-
wiadaniu na pytania z trasy rajdu, która na-
dal piaszczysta i trudna.
 4. Rajd Ziemi Obiecanej był ostat-
nią, VI rundą Mistrzostw Polski Pojazdów 
Zabytkowych w kategorii motocykle, koń-

Z okazji Dnia Edukacji 17 października   
w poniedziałek w Auli Schumana w Audi-
torium Maximum Uniwersytetu Kardynała 
Stefana Wyszyńskiego w Warszawie miała 
miejsce doniosła uroczystość wręczenia 
odznaczeń państwowych i resortowych 
oraz nagród  dyrektorom szkół  i placówek, 
nauczycielom i pracownikom administracji  
z terenu Warszawy i powiatów okołowar-
szawskich. 

 W uroczystości uczestniczyli mię-
dzy innymi: Maria Koc – Wicemarszałek 
Senatu RP, Teresa Wargocka - Sekretarz 
Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej, 
Zdzisław Sipiera - Wojewoda Mazowiecki, 
Aurelia Michałowska - Mazowiecki Kurator 
Oświaty oraz Dorota Skrzypek – Mazowiec-
ki Wicekurator Oświaty. W spotkaniu udział 
wzięli również przedstawiciele władz samo-
rządowych, związków zawodowych, insty-
tucji oświatowych oraz duchowieństwa.

„Dzięki Wam polskie szkoły są nowocze-
sne, przyjazne i bezpieczne” –  podkreśliła 
Aurelia Michałowska, Mazowiecki Kurator 
Oświaty, gratulując wszystkim uhonorowa-
nym nagrodami oraz odznaczeniami pań-
stwowymi i resortowymi.
 Warto podkreślić, że podczas po-
niedział kowej gali wyróżniono łącznie 
219 nauczycieli, dyrektorów i pracowników 
placówek oświatowych. Wręczono Krzyż 
Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski,  
a także Srebrny i Brązowy Krzyż Zasłu-
gi. Złotym Medalem za Długoletnią Służ-
bę uhonorowano 48 osób, 24 - Srebrnym 
Medalem, a 8 – Brązowym Medalem. 
Medal Komisji Edukacji Narodowej otrzy-
mało 58 osób. Nagrodę Ministra Edu-
kacji Narodowej przyznano 19 osobom,  
a 63 – nagrodę Mazowieckiego Kurato-
ra Oświaty. Spotkanie uświetnił program  
artystyczny w wykonaniu zespołu Big Band 
„Mała Volta”.

Nagrody z okazji Dnia Edukacji Narodowej
 Na zaproszenie Mazowieckiego 
Kuratora Oświaty na uroczystość w  Auli 
Schumana przybyli także reprezentan-
ci szkolnictwa z Mińska Mazowieckiego 
oraz  powiatu mińskiego: dyrektorzy szkół, 
nauczyciele i pracownicy oświaty, którzy 
za swą wyróżniającą postawę  i osiągnię-
cia w pracy dydaktycznej, wychowawczej  
i opiekuńczej otrzymali medale, odznacze-
nia i prestiżowe  nagrody Ministra Edukacji 
Narodowej oraz Mazowieckiego Kuratora 
Oświaty. 
 W tym roku bardzo liczną gru-
pę szczególnie uhonorowanych nagro-
dami i odznaczeniami stanowili przed-
stawiciele grona pedagogicznego Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. Józefa Wybickiego  
w Mińsku Mazowieckim. Nagrodę Ministra 
Edukacji Narodowej otrzymała dyrektor Ewa 
Szczerba. Nauczycielce edukacji wcze-
snoszkolnej Ewie Brodzie oraz nauczycielce 
języka angielskiego Danucie Woźnicy przy-
znano Nagrody Kuratora Oświaty. Wicedy-
rektor szkoły polonistka Iwona Kokoszka 
została odznaczona Brązowym Krzyżem 
Zasługi.
 Jakkolwiek wyróżnieni podczas 
poniedziałkowej uroczystości przedsta-
wiciele szkół i placówek oświatowych  
z całą pewnością nie pracują dla na-
gród i zaszczytów,  miło podkreślić, że 
ich zaangażowanie i wieloletni trud  zo-
stały  zauważone i docenione. Aktualne 
pozostają zatem serdeczne gratulacje  
i szczere życzenia, by zaszczyty, nagrody  
i odznaczenia stały się dla nich źródłem sa-
tysfakcji  i  jeszcze większej motywacji do 
podejmowania kolejnych wyzwań.   

SP nr 5, fot. z arch. szkoły

czącą tegoroczne zmagania rajdowe.  Po-
zostało już tylko czekać na oficjalne wyniki 
mistrzostw i podsumowanie sezonu zabyt-

kowych motocykli, które odbędzie się na 
początku grudnia, podczas konferencji 
Polskiego Związku Motorowego.

K.D.M. MAGNET, fot. z arch. klubu



15MIM październik 2016 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
Z ŻYCIA MIASTA

Pierwszy Wieczór Międzykulturowy tej 
jesieni poprowadziła wolontariuszka EVS 
z Francji - Emeline Bruyas. Spotkanie od-
bylo sie 5 pazdziernika w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w ramach projektu EVS 
„Sky is the limit”, realizowanego przez 
Fundacje EBU.  

 Tematem były egzotyczne wy-
spy francuskie, takie jak Antyle Francu-
skie, Martynika, Gujana, a w szczegól-
ności Polinezja Francuska, ponieważ 
kilkoro z członków rodziny Emeline tam 
właśnie mieszkają. Odkrywaliśmy te wy-
spy poprzez gry i quizy, jak na przykład 
o ludności Clipperton, gdzie nikt nie 
mieszka! Znamy już „słynną legendę”  
o drzewie kokosowym. Każdy mógł po-
czuć tę egzotyczną atmosferę dzięki tra-
dycyjnym tańcom. Na koniec mogliśmy 
spróbować tradycyjnych potraw i napo-
jów, takich jak kurczak z mlekiem koko-
sowym i koktajl na bazie rumu.

Pierwszy międzykulturowy jesienny wieczór

Ponad sto ofiar jednej z epidemii, któ-
ra przetoczyła się przez Polskę w XVII 
wieku, odkryli archeolodzy w czasie wy-
kopalisk na zapomnianym cmentarzu  
w centrum Mińska Mazowieckiego  
(woj. mazowieckie).
 
 Odkrycia dokonano w czasie re-
montu i przebudowy ulic w rejonie ronda 
Dziąga, nieopodal współczesnego cmen-
tarza. Prace na terenie inwestycji potrwają 
do grudnia br. Archeolodzy podejrzewają, 
że możliwe są kolejne znaleziska związane  
z przeszłością miasta.
	 „O tym, że dawny cmentarz znaj-
duje się  w tym miejscu, wiedziano już kilka 
lat temu. W czasie przeprowadzania drob-
nych prac ziemnych robotnicy natrafiali na 
kości ludzkie” - opowiada kierownik wyko-
palisk, Szymon Lenarczyk, archeolog z fir-
my „Wykop na poziomie”. Dodaje, że jednak 
dopiero teraz, dzięki szeroko zakrojonym 
pracom ziemnym, poznano jego skalę, a 
liczba odkrytych pochówków - ponad sto - 
zaskoczyła nawet badaczy.
 Nie jest to typowy cmentarz z XVII 
wieku. Wiele wskazuje, że pochowano na 
nim ofiary epidemii. „W grobach znaleźliśmy 
nieliczne zabytki, podczas gdy z reguły na 
nekropolach z tego okresu jest ich zdecy-
dowanie więcej - znajdowane są elemen-
ty ubioru, np. spinki, sprzączki czy szpile.  
W tym przypadku wszystko wskazuje na 
to, że zmarłych chowano do grobów nago 
lub w całunach. Szkielety były składane bez 
wyposażenia grobowego” - opowiada Le-
narczyk.
 Część odkrytych kości nosi ślady 
spalenizny - być może zwłoki palono bądź 

Archeolodzy odkryli ofiary zarazy sprzed kilkuset lat

próbowano spalić. W ten sposób chciano 
uniknąć rozprzestrzenienia się zarazy - su-
geruje archeolog.
  Na kościach złożonych na cmen-
tarzu antropolodzy nie odnotowali śladów 
po przemocy czy walkach. Tylko w jednym 
przypadku w klatce piersiowej zmarłego 
tkwił nadal fragment sztyletu.
 Groby odkryte w Mińsku Mazo-
wieckim były wyjątkowo płytkie - obecnie 
znajdują się zaledwie pół metra pod po-
wierzchnią współczesnej jezdni.
 Wiek nekropolii udało się określić 
dzięki zaledwie kilku monetom, jakie towa-
rzyszyły zmarłym.
 Zagadkowości cmentarzowi do-
daje fakt, że niektóre z pochówków są 
zbiorowe - do jednej jamy kładziono kilko-

ro zmarłych, czasem dwie osoby dorosłe  
i dwie młode, zapewne dzieci.
 Badania wskazują na to, że w gro-
bach spoczywają prawdopodobnie ofiary 
cholery. Ta choroba, wywoływana przez bak-
terie (przecinkowce), szerzy się za pośrednic-
twem zakażonej wody i żywności. Sprzyjają 
jej wojny i klęski żywiołowe - czyli wydarze-
nia, które miały miejsce w XVII - wiecznej Pol-
sce. Przypuszczenie zostanie zweryfikowane 
podczas kolejnych ekspertyz.
  „Wszystko wskazuje na to, że 
mamy do czynienia z pospiesznie przygoto-
waną nekropolą, która zapewne użytkowana 
była przez bardzo krótki okres w czasie epi-
demii” - podsumowuje Lenarczyk.

PAP - Nauka w Polsce, Szymon Zdziebłowski
fot. Leszek Siporski, minskmaz.com

 To wydarzenie ubarwiło miński 
wieczóri wzbudziło powiew kolorowych 
wiatrów, które będą towarzyszyć ko-

lejnym Wieczorom Międzykulturowym  
z Fundacją EBU.”

Eliza Bujalska, fot. z arch. Fundacji EBU



16 MIM październik 2016www.minsk-maz.pl

Z ŻYCIA MIASTA

Marsz 63 Dni Chwały Powstańców 
Warszawy w wykonaniu społeczności  
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy pod hasłem

„Nie Złamie Wolnych Żadna Klęska…”

Patron szkoły to nie tylko człon w jej na-
zwie, ale przede wszystkim wzorzec przy-
jęty do naśladowania przez szkolną spo-
łeczność. Takie przekonanie  towarzyszyło 
wspólnocie „Mechanika” w 1995 roku, 
kiedy to przyjmowano imię Powstańców 
Warszawy, takie samo towarzyszy i dziś, 
gdy pracę wychowawczą opiera się tu na 
wartościach, stanowiących ideały war-
szawskich powstańców.

W poniedziałek, 3 października społecz-
ność Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
w Mińsku Mazowieckim uroczyście każ-
dego roku od 21 lat obchodziła Dzień 
Patrona. Obchody składały się z dwóch 
części. Pierwszą było wspomnienie przy 
szkolnym Kamieniu Pamięci, drugą marsz 
pod hasłem: „63 dni chwały Powstańców 
Warszawy”.

Apel, przygotowany przez klasę 3Tme 
pod kierunkiem jej wychowawczyni- Anny 
Dąbrowskiej obejmował krótkie kalenda-
rium Powstania oraz przybliżył sylwet-
ki dwojga nieżyjących już powstańców, 
współpracujących z Zespołem przez wiele 
lat, od początków patronatu. Wspomnia-
no Jadwigę Podrygałło ps. „Isia” z jed-
nostki kobiecej „Dysk” oraz Stanisława 
Sieradzkiego ps. „Świst” z harcerskiego 
Batalionu „Zośka”. Szczególnie wzru-
szającym momentem było odtworzenie 
przesłania skierowanego do uczniów i na-
uczycieli „Mechanika” przez druha „Świ-
sta” w 2004 roku. Nagranie sprzed wielu 
lat zadziwiało aktualnością treści. Cieka-

wostką było też odegranie hymnu szkoły 
w wykonaniu uczniów i nauczycieli sprzed 
prawie 15 lat.

W apelu wziął udział proboszcz parafii pw. 
św. Jana Chrzciciela, wieloletni prefekt 
„Mechanika” – ks. Marian Sobieszek, któ-
ry skierował słowo do młodzieży. Miłym 
akcentem był też udział dzieci ze Szkoły 
Podstawowej im. Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego w Ładzyniu, które nie po raz 
pierwszy uczestniczyły wraz ze swą wy-
chowawczynią w obchodach patriotycz-
nych w naszej palcówce.

Po zakończeniu  apelu dyrektor Zespołu - 
Tomasz Płochocki zarządził sformowanie 
marszu pamięci, ze sztandarem szkoły na 
czele. Uczniowie, pod kierunkiem opie-
kunów wspaniale przygotowali oprawę 
tego przedsięwzięcia. Ubrani w stroje sty-
lizowane na powstańcze, wyposażeni w 
okolicznościowe banery, flagi narodowe, 
biało – czerwone opaski na rękawach oraz 
emblematy z symbolami powstańczych 
jednostek. Należy dodać, że wszystkie 
te akcesoria wykonane zostały w szkole 
przez uczniów. Ochroną marszu zajęli się 
uczniowie, należący na co dzień do jed-
nostek ochotniczej straży pożarnej. Nie 
zabrakło też nagłośnienia, które służyło 
do odtwarzania pieśni powstańczych,  
a także do informacji na temat miejsc 

Marsz 63 Dni Chwały Powstańców Warszawy
pamięci na trasie marszu. W miejscach 
tych zapalane były znicze i składane bia-
ło-czerwone kwiaty, a towarzyszyła temu 
syrena strażacka. Do udziału w marszu 
dołączył na trasie Starosta Miński – An-
toni Jan Tarczyński. Uczestnicy oddali 
hołd m.in. przed tablicą pamiątkową na 
dworcu kolejowym, przed domem rodzi-
ny Sażyńskich, Pomnikiem Konstytucji 3 
Maja, tablicą przy Domu Nauczyciela oraz 
pomnikiem Katastrofy Smoleńskiej. Trasa 
została zaprojektowana przez wicedy-
rektora Janusza Zduńczyka, pod którego 
kierunkiem została także przygotowa-
na oprawa całości tego niecodziennego 
przedsięwzięcia.

Nie dopisała tylko aura i wzmagający się 
z każdą chwilą deszcz przyśpieszył nieco 
powrót uczestników marszu do szkoły, 
gdzie czekała na dzielnych piechurów go-
rąca herbata i słodki poczęstunek. Deszcz 
nie popsuł humorów młodzieży, która  
z animuszem obiecywała udział w po-
dobnym marszu za rok, wszak na jednym  
z banerów widniały słowa pieśni powstań-
czej autorstwa Stanisława Ryszarda Do-
browolskiego

„Nie	złamie	wolnych	żadna	klęska,	
nie	strwoży	śmiałych	żaden	trud…”
                                                                                                       

Jerzy Gańko, fot z arch. ZSZ Nr 2
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Historyczne spotkanie 

28 września społeczność Gimnazjum 
Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim 
miała niecodzienną okazję spotkać się  
z Ocalałą z Holokaustu mińszczanką – 
panią Gutą Tyrangiel–Benezra.

 To niezwykle ciekawa i barwna 
osoba mająca życiorys, którym można 
obdzielić wielu ludzi. Urodzona w mińskim 
getcie, wychowana w polskiej rodzinie, 

uczennica liceum przy ul. Pięknej, odno-
sząca sukcesy lekkoatletka, profesor pra-
wa, pisarka i artystka. 
 Spotkanie, którego pomysło-
dawczynią i organizatorką była pani Ewa 
Borkowska (nauczycielka historii), rozpo-
częła krótka filmowa impresja o żydow-
skim Mińsku „Elegia żydowskich miaste-
czek. Mińsk Mazowiecki”, która przeniosła 
wszystkich do dawno minionego świata.

 Z niezwykłą uwagą i fascynacją 
zgromadzeni wysłuchali opowieści o tra-
gicznym dzieciństwie swojego gościa, 
beztroskich latach młodzieńczych, trud-
nych wyborach dorastania i poszukiwaniu 
własnej tożsamości. Rozmowę sprawnie 
i profesjonalnie poprowadziły Julka i Mi-
lena, uczennice klasy IIIf. Pojawiło się też 
wiele pytań od słuchaczy, których bardzo 
poruszyła zagmatwana historia losów pani 
Guty Tyrangiel-Benezry. Opowieściom 
towarzyszyła prezentacja rodzinnych fo-
tografii oraz mini wystawa reprodukcji 
niesamowitych, bardzo emocjonalnych 
obrazów namalowanych przez zaproszo-
nego do gimnazjum świadka historii. 
 Warto podkreślić, iż na to nie-
zwykłe spotkanie licznie przybyli nie tylko 
uczniowie i nauczyciele gimnazjum, ale 
również dwie koleżanki pani Guty (czyli dla 
nich Gieni zapamiętanej jeszcze ze szkol-
nych lat). 
 Dla uczniów z papieskiej szkoły 
była to niezwykła lekcja historii, dlatego 
na końcu młodzież serdecznie dziękowa-
ła za poświęcony czas i życzyła swojemu 
gościowi jeszcze wielu lat życia w zdrowiu  
i przede wszystkim siły do wypełniania 
bardzo ważnej misji świadka historii.

Ewa Borkowska, fot. z arch. GM Nr 2

Zgodnie z art. 5c ust. 2 ustawy  
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
gminnym „rada gminy z własnej inicja-
tywy lub na wniosek zainteresowanych 
środowisk może utworzyć gminną radę 
seniorów”. 

Powołanie Miejskiej Rady Seniorów  
w Mińsku Mazowieckim zapewni miesz-
kańcom będącym osobami starszymi 
możliwość aktywnego uczestniczenia  
w życiu społecznym poprzez współ-
działanie z organami władzy samorzą-
dowej. 

Zamieszkujący Mińsk Mazowiecki se-
niorzy uzyskają bezpośredni wpływ na 
reprezentowanie ich interesów, realiza-
cję ich potrzeb i oczekiwań oraz roz-
wiązywanie istotnych z ich punktu wi-
dzenia problemów indywidualnych czy 
grupowych.

 Miejska Rada Seniorów, będąc 
dla władz miasta organem o charakterze 
doradczym, inicjatywnym i konsultacyj-
nym, wspierać będzie aktywność osób 
starszych, służącą integracji międzypo-
koleniowej i wspieraniu środowiska se-
niorów. Każda generacja wnosi w życie 
społeczne unikalne, odmienne zasoby  
i umiejętności, wzmacniając przy tym 

całą społeczność. Radni swoje funkcje 
pełnią społecznie, nie pobierając diet,  
a kadencja trwa 3 lata.
 7 października w Miejskiej 
Szkole Artystycznej odbyły się wybory 
do Miejskiej Rady Seniorów. Osobami 
głosującymi mogli być mińszczanie, któ-
rzy ukończyli 60 lat. Spotkanie wyborcze 
trwało 4 godziny, a wzięło w nim udział 
98 osób. Radnymi Miejskiej Rady Se-
niorów w Mińsku Mazowieckim zostali 

(alfabetycznie): Tadeusz Buczek, Jerzy 
Maciejewski, Małgorzata przybysz, Wan-
da Rombel, Kalina Starzyńska, Zygmunt 
Szlichciński, Alicja Szymla. Dziękujemy 
osobom, które znalazły czas na wzięcie 
udziału w głosowaniu, a nowym radnym 
I Kadencji składamy gratulacje i życzymy 
owocnych obrad. 

Alicja Cichoń,  fot. Eugeniusz Karpiński

Wybrano skład Miejskiej Rady Seniorów

Z ŻYCIA MIASTA
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Tradycją stało się odwiedzanie, przez 
uczniów Szkoły Podstawowej Nr 6  
w Mińsku Mazowieckim, Muzeum Hen-
ryka Sienkiewicza w Woli Okrzejskiej  
i okolic związanych z pisarzem. 14 wrze-
śnia na tę wycieczkę udali się ucznio-
wie klas V pod opieką pań: Elwiry Czyż,  
Renaty Engelbrecht, Lucyny Blachar-
skiej, Katarzyny Mettel, Bożeny Swatko 
oraz Małgorzaty Sędek.

 Na początku zwiedzili dworek,  
w którym na świat przyszedł patron szko-
ły i tam spędził wczesne dzieciństwo. 
Podczas lekcji muzealnej, przewodnik  
w ciekawy i zabawny sposób, opowiadał 
o barwnych dziejach życia Henryka Sien-
kiewicza. Następnie, zwiedzający mogli 
zapoznać się z rodzinnymi fotografiami 
Noblisty oraz innymi przedmiotami z nim 
związanymi. Spotkali nawet samego pisa-
rza przy pracy. A w zasadzie… jego wo-
skową figurę.
 Po zwiedzaniu domu rodzin-
nego Henryka Sienkiewicza, korzystając  
z pięknej pogody, uczniowie, pod opieką 
nauczycieli udali się na usypany w nieda-
lekiej Okrzei, Kopiec Sienkiewicza. Wej-
ście na niego wymagało odwagi, której 
uczniom, oczywiście nie brakuje.
 Dzieci odwiedziły również Ko-
ściół w Okrzei pw. Św. Apostołów Piotra 

Śladami Sienkiewicza

i Pawła w którym został ochrzczony pi-
sarz. Niestety, obecnie świątynię jeśli nie 
ma Mszy Św., można oglądać tylko przez 
szyby w drzwiach.
 Po skończonym zwiedzaniu, 
uczniowie wrócili do ogrodu znajdujące-
go się w Muzeum Henryka Sienkiewicza. 
Wśród rzeźb przedstawiających bohate-
rów utworów Sienkiewicza, doskonale się 
bawili a następnie usiedli przy ognisku, by 
upiec kiełbaski.

 Henryk Sienkiewicz był nie tylko 
pisarzem, ale również niestrudzonym po-
dróżnikiem. Niemożliwością jest zatem, 
aby uczniowie podczas pobytu w szkole 
mogli zwiedzić wszystkie miejsca związa-
ne z tym niezwykłym człowiekiem. Mamy 
jednak nadzieję, że taka wycieczka zain-
spiruje któregoś. Być może w przyszło-
ści, któryś uczeń ruszy w dłuższą podróż 
„Śladami Sienkiewicza…”.

SP nr 6, fot. z arch. szkoły

Takiego tłoku jak 15 października miń-
ska sosna jeszcze nie widziała, a stoi  
w pobliżu naszego miasta już 350 lat. 
Tego dnia w samo południe wokół wie-
kowego drzewa zebrali się uczniowie, 
rodzice i nauczyciele Szkoły Podstawo-
wej nr 6, którzy przy tym pięknym po-
mniku przyrody zorganizowali Między-
pokoleniowy Bieg Sienkiewiczowski „Do 
sosny!”. 

 Impreza miała na celu propago-
wać aktywne sposoby spędzania czasu 
wolnego oraz czytelnictwo. Po każdym bie-
gu czekały bowiem na uczestników pytania 
dotyczące życia i twórczości patrona szko-
ły – Henryka Sienkiewicza. 
  Zawody odbyły się w trzech 
kategoriach: uczniowie klas 0-III mieli do 
przebiegnięcia trasę o długości 400m, 
uczniowie kl. IV-VI pobiegli na 800m, na 

koniec odbyła się sztafeta dorosły-dziecko 
również na 800m. Każdy bieg kończył się 
przy sośnie, tam na uczestników czekały 
zadania na temat wielkiego pisarza – H. 
Sienkiewicza. Liczył się nie tylko wynik 
sportowy, ale również wiedza na temat pa-
trona szkoły. 
W końcowej kwalifikacji zwyciężyli:
• kl. 0-III- Julia Antosiewicz i Adrian Gilant,
• kl. IV-VI – Amelia Krzewska, Aleksander 
Dzięcielski,
• w sztafecie – Jan Dzięcielski z tatą Łuka-
szem, Robert Perzanowski z wujkiem Jaku-
bem Lubaszką.
 Na koniec na uczestników cze-
kały pamiątkowe medale i słodkie batoni-
ki. Mimo niesprzyjającej pogody impreza 
była udana, a uczestnicy dopytywali się  
o kolejne edycje, w których chętnie wezmą 
udział. Bieg zorganizowali nauczyciele SP6, 
a zwłaszcza p. Beata Kowalczyk, p. Agata 
Zychowicz, p. Sebastian Reczek, pyta-
nia o Henryku Sienkiewiczu przygotowała  
p. Bożena Swatko. Warto nadmienić, że to 
nie pierwsza impreza propagująca zdrowy 
tryb życia w Szkole Podstawowej nr 6, w ze-
szłym roku szkolnym dzięki inicjatywie Rady 
Rodziców odbył się cykl sportowych zajęć 
z zumbą, które charytatywnie prowadził  
p. Sebastian Książek – absolwent szkoły.

Agnieszka Łodyga, fot. z archiwum szkoły

Międzypokoleniowy Bieg Sienkiewiczowski
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1 października w godzinach 10:00-
17:00 odbył się w naszej szkole Miń-
ski Festiwal „Pociąg do matematyki”. 
zkoła Podstawowa nr 5 w Mińsku Ma-
zowieckim była współorganizatorem  
i aktywnym uczestnikiem tak olbrzymie-
go przedsięwzięcia, które w spektaku-
larny sposób zachęcało do odkrywania 
dziedziny, nie bez powodu określanej 
mianem „królowej nauk”. Jego celem 
było promowanie edukacji matematycz-
nej w atrakcyjnej i nowatorskiej formie 
oraz zachęcanie uczniów wszystkich 
mińskich szkół podstawowych do ba-
wienia się matematyką, a nie traktowa-
nia jej tylko jako przedmiotu szkolnego.

Organizatorom zależało, by szczególnie 
dziś,   dobie cyfryzacji i wszechobec-
nych komputerów, nadążać za zaintere-
sowaniami najmłodszego pokolenia, by  
w interesujący i profesjonalny sposób 
móc wspierać uczniów w rozwijaniu 
matematycznych pasji.   Dzieci odwie-
dzając stacje doświadczały jak matema-
tyka może być znakomitą, angażującą 
wszystkie zmysły zabawą. Na stacji Ma-
tematyka i Programowanie ujrzały one, że 
świat znanej gry Minecraft powiązany jest  
z zadaniami obliczeniowymi.  Zetknęły się 
też z robotem Ozobotem, którego wygląd  
i bystrość wywoływał  uśmiech i zachwyt, 
a który przemieszczając  się  był  obecny  
w świecie liczb.

Przystanek Livinglab - by przedmioty 
ożyły; to doskonały postój, który przybli-
żył programowanie w szkole przyszłości. 
Jak projektować i drukować modele 3D  
dowiedziały się na  stacji nazwanej  Inży-
nieria i matematyka. Kolejna stacja uka-
zująca  dzieciom narzędzia do tworzenia 

animacji matematycznych przeniosła 
podróżujące dzieci do miejsca zwanego 
Matematyka z iPadem.  W miejscu Myślę, 
decyduję, działam uczestnicy spotkali się 
z propozycjami związanymi z posługiwa-
niem się w świadomy sposób pieniędzmi 
i rozumieniu tego obszaru życia w sposób 
odpowiedzialny. 

Fascynującą stacją okazało się Lego 
Education. Tam podróżnicy zobaczy-
li nowe rozwiązania -  przechodzili od 
najprostszych ćwiczeń związanych  
z dodawaniem, poprzez geometrię i ułam-
ki, aż do stworzenia własnych  robotów. 
Kraina matematyki z e-podręcznikiem po-
kazała jakie trzy ważne elementy potrzeb-
ne są w nauce: odkryj, zrozum, zastosuj. 
Postój na stacji Khan Academy okazał się 
fantastycznym momentem na zapoznanie 
się z ofertą, dzięki której uczniowie mogą 
uczyć się we własnym tempie, samo-
dzielnie, z dowolną liczbą powtórzeń, aż 
do skutku, czyli zrozumienia i opanowa-
nia materiału. Wszystkie stacje odwiedzili 
zarówno uczniowie, jak i dorośli, czyli na-
uczyciele, rodzice i zaproszeni goście. 

Z wielką radością mogliśmy gościć w mu-
rach naszej szkoły entuzjastów nowocze-
snej edukacji matematycznej. Swą obec-
nością zaszczycili nas:
- Marcin Jakubowski Burmistrz  Miasta 
Mińsk Mazowiecki,
- Elżbieta Piotrowska Gromniak – Prezes 
Fundacji Edukacja na NOWO oraz prezes 
Stowarzyszenia Rodzice w Edukacji,
- Marian Makowski - Przewodniczący 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki wraz  
z  przedstawicielami Komisji Oświaty - 
Barbara Reda oraz Robert Gałązka.

W ramach mińskiego festiwalu odbyła się 
również Konferencja, jak też warsztaty dla 
nauczycieli szkół podstawowych. Wykła-
dowcami były następujące osoby:
- dr hab. prof. Małgorzata Żytko z  Uni-
wersytetu Warszawskiego,                         
- prof. Marlena Plebańska z Fundacji Edu-
kacja na NOWO i Ośrodka Edukacji In-
formatycznej i Zastosowań Komputerów  
w Warszawie,
- Marek Szurawski, trener z zakresu tech-
nik uczenia się, autor książek, m.in. „Pa-
mięć na całe życie”,
- Krystyna Kolenda - Dzięgielewska – 
programistka i nauczycielka matematyki  
w SP nr 42 w Gdańsku,
- Grażynę Kilbach, nauczycielka muzyki 
w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnym 
im. Jana Pawła II w Gliniance, członek Za-
rządu Polskiego Stowarzyszenia Edukacji 
i Animacji Muzycznej.
  
Strategiczne wsparcie wnieśli: 
- Harper Hygienics
- Fundacja mBank

- Miasto Mińsk Mazowiecki
- AKPOL
- TLC Łożyska
- Lux Hurtownia Materiałów Budowlanych
- Studium Języków Obcych
- p. Marcin Trafisz
- Styropmin
- CartPoland
- Piekarnia „Małopolska”
- Rada Rodziców przy Szkole Podstawo-
wej nr 5 w Mińsku Mazowiecki.

Honorowy patronat nad całym przedsię-
wzięciem sprawował Minister Edukacji 
Narodowej,  Ośrodek Rozwoju Edukacji 
oraz Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki. 
Partnerami organizującymi to wyjątkowe 
wydarzenie byli Fundacja Edukacja  na 
NOWO oraz Miasto Mińsk Mazowiecki.
Partnerzy festiwalu to również: Intel, 
Wydział Pedagogiczny Uniwersytetu 
Warszawskiego, Poznańskie Centrum 
Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) 
PAN, Ośrodek Edukacji Informatycznej i 
Zastosowań Komputerów w Warszawie, 
Fundacja Edukacja dla  przyszłości, Sto-
warzyszenie Rodzice w Edukacji, Lang 
Language Training Centre (Lang LTC), 
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, akces 
edukacja, EduSense Sp. z.o.o., Funda-
cja Katalyst Engineering, Stowarzyszenie 
Krzewienia Edukacji Finansowej. Patronat 
medialny objął  „Sygnał”- magazyn wy-
chowawcy.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom, go-
ściom, prelegentom za tak liczne przy-
bycie. Cieszymy się, że Miński Festiwal 
„Pociąg do Matematyki” spotkał się z tak 
dużym zainteresowaniem. 

Oprac. na podst. mat. SP nr 5, fot. z arch. szkoły

Miński Festiwal „Pociąg do matematyki”
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Diabli nadali…
4 października sala konferencyjna biblio-
teki przemieniła się w urokliwy gabinet, 
pełen mebli, szklanych wyrobów i sprzę-
tów utrzymanych w stylu art déco. Biurko, 
barek na kółkach, zegar, fotele, lampa, 
telefon, radio, karafki, kieliszki – to tylko 
niektóre z wielu przedstawionych eks-
ponatów. Zaprezentowane przedmioty 
pochodzą z kolekcji Mariusza Żyły – wła-
ściciela pracowni Antyk - Styl i wielkiego 
miłośnika sztuki. Powodem, dla którego 
przygotowano tak wyjątkową aranżację, 
był przyjazd do biblioteki Angeliki Kuź-
niak – autorki biografii „Stryjeńska. Diabli 
nadali”. 

Zofia Stryjeńska - znana polska artystka 
z okresu międzywojennego, obdarzona 
ciętym językiem i dużym poczuciem hu-
moru do dziś jest wspominana jako po-
stać charyzmatyczna, o wielkim talencie 
malarskim, a jej obrazy niezmiennie intry-
gują i zachwycają odbiorców. Niezwykła 
kobieta, budzącą podziw i zawiść, dla 
sztuki gotowa była poświęcić wszystko. 
Realizacja artystycznych pasji była dla 
niej całym światem. Za spełnienie marzeń 
i sławę zapłaciła jednak wysoką cenę...
Spotkanie pozwoliło uczestnikom spoj-
rzeć na rzeczywistość oczami Stryjeń-
skiej. Dzięki wypowiedziom autorki książ-
ki, cytowanym fragmentom pamiętnika 
malarki i prezentowanym na ekranie sta-
rym fotografiom, można było niemal po-
czuć obecność tej nietuzinkowej artystki.    
   

Ryjówką być!
Przygody rezolutnej i zabawnej ryjówki 
Florki zna niemal każdy młody czytelnik. 
Biblioteka, 21 października miała wielką 
przyjemność gościć Roksanę Jędrzejew-
ską – Wróbel, autorkę wspaniałej serii 
książek dla dzieci. Postaci wykreowane 
przez pisarkę, wśród których wymienić 
należy Gęboluda, Królewnę i oczywiście 
naszą ukochaną Florkę, stały się kulto-
we i zajmują stałe miejsce w dziecięcych 
sercach. Spotkanie upłynęło na zabawie, 
ale też nie zabrakło pouczających treści. 
Autorka w rozmowie z młodymi czytel-
nikami podkreślała, że wszystko, co jest 
w życiu najważniejsze - miłość, przyjaźń, 
rodzina, każdy z nas może mieć za dar-
mo. Przeczytała także jedną ze swoich 
opowieści, której bohaterem jest pewien 
wilk. Początkowo wiódł on życie skromne, 
ale szczęśliwe, niczego mu nie brakowało. 
Jednak za namową świnek, poniósł wiele 
wydatków, a nawet zmienił mieszkanie. 
Ostatecznie, nabyte dobra materialne, 

Biblioteka w październiku
Publicznej
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tylko pozornie podwyższyły komfort ży-
cia wilka. Bogactwo sprawiło, że zwierzak 
czuł się nieszczęśliwy i samotny. Wnio-
sek? Pieniądze szczęścia nie dają! Na 
koniec Roksana Jędrzejewska – Wróbel 
zachęciła dzieci do czytania, mówiąc, że 
„wiedzy, którą czerpiemy z książek nikt 
nam nie zabierze. Ona zostanie z nami na 
zawsze”.  

Daniel Lewczuk 
– w poszukiwaniu 
własnej drogi 
W chłodny, jesienny wieczór większość  
z nas najchętniej ukryłaby się pod kocem 
z kubkiem gorącej czekolady i oczywi-
ście dobrą książką. Jednak znaleźli się 
tacy, którzy postanowili ten czas spędzić  
w bibliotece, słuchając opowieści o wiel-
kiej przygodzie i osiąganiu tego, co  nie-
możliwe do zdobycia. Daniel Lewczuk, 
który 26 października był gościem biblio-
teki, udowadnia, że marzenia uskrzydlają, 
a jego książka „4 pustynie. Biegnij i znajdź 
własną drogę” jest pochwałą hartu du-
cha i ciała, który pozwala przezwyciężyć 
wszelkie przeciwności, ból i zmęczenie. 
Jego udział w cyklu zawodów 4 Deserts, 
zaliczanych do najtrudniejszych wyzwań 
sportowych świata pokazuje, że wszystko 
jest możliwe, jeśli posiadamy odpowied-
nią motywację i siłę do realizacji swoich 
zamierzeń. Przebiegnięcie 4 pustyń: Sa-
hary, Gobi, Atacamy i Antarktydy (łącznie 
1000 km) jest ogromnym wyzwaniem, 
zwłaszcza dla kogoś, kto nie jest zawo-
dowym sportowcem, a jego biegowe 
doświadczenie jest dość niewielkie. Spo-
tkanie było niezwykle inspirujące i mamy 
nadzieję, że dla wielu uczestników sta-
nowiło motywację do działania i realizacji 
własnych życiowych planów.    

Zapowiedzi:

- 8 listopada, godz. 18:30  – spotkanie 
z Barbarą Krafftówną i Remigiuszem Grzelą
- 9 listopada, godz. 14:30 – „Kinoteka 
dla niewidomych”
- 16 listopada, o godz. 18:00 – wykład Marcina 
Frankiewicza pt. „Postępowanie podczas 
zagrożeń terrorystycznych”, zorganizowany 
w ramach akcji „Bezpieczne Miasto”. 
- 17 listopada, godz. 18:30 – spotkanie 
z Joanną Kossak i rozmowa o książce 
Simony Kossak „Saga Puszczy Białowieskiej” 
- 19 listopada – III Mińskie Spotkania 
Wydawców Regionalnych „Nad Srebrną”  
(godz.  13:00 – 17:00)
- 30 listopada, godz. 18:30  – spotkanie autor-
skie z Jakubem Żulczykiem

MBP,  fot. z arch. biblioteki
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Na muzykę nigdy nie 
jest za wcześnie

 Smykofonia to cykl koncertowy 
przygotowany z myślą o niemowlętach, 
dzieciach w wieku przedszkolnym i ich 
rodzicach, dziadkach, ciociach i wujkach, 
pod hasłem „Na muzykę nigdy nie jest za 
wcześnie!”. We wrześniu MDK przyłączył 
się do tej inicjatywy organizując wspólnie 
z Fundacją Muzyka jest dla wszystkich 
oraz Mazowieckim Instytutem Kultury 
pierwszy z koncertów pt.  „Korzenie mu-
zyki sięgają Afryki”. 

 Trio Wielbłądy zaprosiło w po-
dróż do odległych od Europy kontynentów. 
 W kulturze afrykańskiej i abory-
geńskiej młoda widownia szukała począt-
ków muzyki. Artyści pokazali instrumenty 
tworzone z naturalnych materiałów - skó-
ry, owoców, pszczelego wosku, drewna, 
zwierzęcych kości - które przetrwały w 
niezmienionej od setek lat formie, będąc 
przodkami współczesnych instrumentów. 
 Smykofonia i MDK zapraszają 
rodziny wraz melomaluszkami (dziećmi 
0-5 lat) na spotkania z muzyką klasyczną i 
nie tylko raz w miesiącu. Koncerty wyróż-
niają się przyjaznym klimatem, swobodną 

atmosferą i wysoką jakością prezentowa-
nej muzyki. Jest to po prostu świetna za-
bawa przy dobrej muzyce.
 Drugi koncert, na którym wy-
stąpiło New Warsaw Trio odbył się 22 
października. Ogromne zainteresowanie 
tym wydarzeniem wymogło konieczność 
przeniesienia koncertu do większej sali. 
Widzowie usłyszeli argentyńskie tango,  
bałkańską chorę, amerykańskie dixie oraz 
czeską polkę. Przy tych radosnych ryt-
mach wykonanych na akordeon, klarnet 
i kontrabas dzieci wspominały wakacyjne 
wojaże.
 Na następne koncerty z cyklu 
Smykofonia zapraszamy 19 listopada  
i 17 grudnia. 

Bona i pałacowe 
tajemnice

 Historia mińskiego Pałacu Der-
nałowiczów jest niezwykle długa, barwna, 
choć niekoniecznie znana. Aby to zmienić, 
MDK dzięki dofinansowaniu ze środków 
Muzeum Historii Polski w ramach pro-
gramu „Patriotyzm jutra” realizuje projekt 
„Marzenie królowej Bony, czyli tajemnice 
mińskiego pałacu”.  
 Tematem wiodącym projektu 
jest przybliżenie lokalnej społeczności, 
szczególnie dzieciom i młodzieży mało 
znanej historii Pałacu Dernałowiczów, jed-
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nego z najciekawszych zabytków Mińska 
Mazowieckiego, ukazanej na tle dziejów 
kraju, losów kolejnych właścicieli i galerii 
osobistości w nim przebywających. Po-
pularyzacja tej wiedzy, mamy nadzieje, 
przyczyni się do budowania tożsamości 
nie tylko z „małą ojczyzną”, ale wpłynie 
także na upowszechnienie ogólnej wie-
dzy historycznej. A wszystko to za sprawą 
powstałego w ramach projektu komiksu. 
Jego przystępna forma z pewnością za-
interesuje młodych czytelników tematem 
bogatej i ciekawej lokalnej historii. Komiks 
opowiada o dziejach zabytku i jego kolej-
nych właścicielach. Przedstawione wy-
darzenia w pełni oddają polskie tradycje 
narodowe i są cennym źródłem wzorców. 
 Scenariusz komiksu to dzieło 
mińskiego historyka Mariusza Dzienio, 
autorem rysunków jest Wojciech „Cihy” 
Cichoń, nad całością projektu czuwa Jo-
anna Wilczak z MDK. 
 Realizacji projektu towarzyszą 
warsztaty dla dzieci i młodzieży ze szkół 
miasta i gminy - genealogiczne prowa-
dzone przez dr Andrzeja Nowika, komiksu 
przez Wojciecha Cichonia oraz modelar-
skie prowadzone przez Aleksandra Dra-
barka. Ponadto w Muzeum Ziemi Mińskiej 
oraz w Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubel-
skich odbyły się ciekawe lekcje muzealne.

Agnieszka Boruta , fot. z arch. MDK

WWW.MDKMM.PL
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W dniach 19-30 września w sie-
dzibie Muzeum przy ul. Okrzei 

16 prezentowane były „Drzeworyty” au-
torstwa Jerzego Domino. Artysta spe-
cjalizuje się w tradycyjnym drzeworycie 
wzdłużnym, od wielu lat działa jako grafik  
i ilustrator, jest absolwentem Historii 
Sztuki, studiował  na Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie, z naszym mia-
stem jest związany rodzinnie. Wśród prac 
Pana Jerzego mogliśmy podziwiać drze-
woryt przedstawiający zachodnią pierzeję 
Starego Rynku w Mińsku Mazowieckim. 
Dla nieobecnych pokazujemy kilka jego 
szalenie interesujących prac.

W dniu 11 października w gościn-
nych progach Muzeum Ziemi 

Mińskiej odbył się wernisaż prac utalen-
towanej mińszczanki Małgorzaty Lucyny 
Kłoszewskiej. Artystka prezentowała tym 
razem prace z okresu swojej nie tak od-
ległej młodości zatytułowane „Poprzednie 
wcielenia”. Jak określa to Pani Małgorza-
ta są to „Charakterystyczne czarne rysun-
ki w technice suchego pastelu, łączące 

kreskę, plamę i walor – prace z czasów 
moich studiów w Łodzi. Nostalgiczne lub 
mocne – wydobywające głębię i poszuku-
jące zrównoważenia kontrastów, efekty 
kontemplacji przestrzeni, często w bardzo 

szerokim tego słowa znaczeniu” z tymi 
przemyśleniami zgodziła się większość 
z licznie przybyłej publiczności i szeroka 
rzesza mińskich artystów. O oprawę mu-
zyczną wernisażu zadbała wiolonczelistka 
Pani Katarzyna Kaczyńska, którą swoją 
cudowną muzyką wprowadzała publicz-
ność w magiczny świat prac Małgorzaty 
Kłoszewskiej. Dyrektor Muzeum Leszek 
Celej zadbał zaś oprócz oprawy arty-
stycznej również o coś dla ciała i przygo-
tował w tonacji czarno-białej stół caterin-
gowy, który wydobywał smaki kulinarne  
i wizualne przybyłych gości. Zaprasza-
my osoby, które nie mogły wziąć udziału  
w tym wydarzeniu do odwiedzenia wy-
stawy do dnia 15 listopada w godzinach 
pracy muzeum.
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Muzeum Ziemi Mińskiej
ul. Stefana Okrzei 16

05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 752 25 81, 500 186 482

www.muzeum-minskmaz.home.pl

W niedzielę 23 października w Mu-
zeum Ziemi Mińskiej Dział 7. Pułku 

Ułanów Lubelskich przy ul. Sosnkowskie-
go 4 odbył się wernisaż wystawy „Aleksan-
der Sarnowicz – malarz w służbie 7 PUL”. 
Aleksander Sarnowicz od najmłodszych 
lat wykazywał duże zdolności plastyczne, 
kształcił się w Warszawie, tworzył w Pa-
ryżu, Salzburgu i Kijowie. Stamtąd wrócił 
do kraju i w 1919 roku wstąpił ochotniczo 
do 7 Pułku Ułanów Lubelskich, w któ-
rym otrzymał przydział malarza batalisty. 
Służąc w pułku wykonał wiele portretów 
rysunkowych towarzyszy broni, a także 
obrazów olejnych. W czasach PRL jego 
obrazy zdobiły ściany polskich ambasad 
w Waszyngtonie i w Moskwie. Twórczość 
Sarnowicza jest obecnie zapomniana, ale 
charakteryzuje się wysokim poziomem 
artystycznym i poetyckim spojrzeniem na 
ojczysty krajobraz.

Na wystawie prezentowane są prace 
artysty ze zbiorów Muzeum im, Jacka 
Malczewskiego w Radomiu, Muzeum 
Okręgowego w Lesznie oraz ze zbiorów 
prywatnych. Zapraszamy do odwiedzenia 
wystawy w godzinach pracy muzeum do 
dnia 30 grudnia br.

MZM, fot. z arch. muzeum

KULTURA
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7. edycja Szalonych Dni Muzyki – pol-
skiej wersji międzynarodowego festi-
walu La Folle Journée zawitała również 
do Miejskiego Domu Kultury w niedzielę  
2 października 2016 roku.  
 La Folle Journée – międzynaro-
dowy festiwal realizowany od 1995 roku 
weFrancji, Hiszpanii, Japonii. Ma tam 
uznaną pozycję w życiu kulturalnym spo-
łeczności i cieszy się dużą popularnością.
Ideą Szalonych Dni Muzyki jest przełamy-
wanie uprzedzeń do muzyki klasycznej, 
poprzez zachęcanie i ułatwianie udziału 
w koncertach, przy jednoczesnym utrzy-
mywaniu prezentacji muzyki na możliwie 
najwyższym poziomie. Krótkie koncerty 
odbywające się od rana do wieczora, ni-
skie ceny biletów i wyjątkowa atmosfera 
sprawiają, że Szalone Dni Muzyki to spo-
tkania  z muzyką, na które zaproszony jest 
każdy, bez wyjątku.
 La Folle Journée odczarowuje 
muzykę poważną, aby dotrzeć do naj-
większej możliwie liczby słuchaczy. Te-
matem przewodnim tegorocznego festi-
walu była Natura – niewyczerpane źródło 

9 października Oktet Wokalny Manu-
faktura Dźwięku zaprosił do wysłucha-
nia utworów sakralnych kompozytorów  
z krajów skandynawskich i bałtyckich. 
Dla kontrastu zestawił je z utworami ro-
dzimych kompozytorów.
 Koncert rozpoczęły trzy utwory 
o tematyce maryjnej: Zdrowaś królewna 
wyborna – tekst pochodzi ze średnio-
wiecznego zbioru pieśni łysogórskich, 
autorem muzyki jest współczesny kompo-
zytor Andrzej Koszewski; antyfona Salve 
Regina autorstwa Larsa Janssona, orygi-
nalnie napisany jako utwór instrumental-
ny, dopiero Gunnar Eriksson zaaranżował 
go na chór mieszany; kompozycja Heli-
sebt veljedel estońskiego muzyka Urmasa 
Sisaska. Partię solową zaśpiewała Marta 
Ławecka.

Szalone Dni 
Muzyki 2016 
Natura 
w Regionie

inspiracji dla kompozytorów dawnych 
oraz współczesnych. Wystąpili muzycy 
Sinfonii Varsovii, Polska Orkiestra Kame-
ralna wraz ze skrzypkiem Jakubem Jako-
wiczem oraz dwa zagraniczne zespoły: 
duet fortepianowy Bizjak Piano Duo oraz 
Trio Hélios. Podczas czterech koncertów 
kilkuset mieszkańców Mińska Mazowiec-
kiego usłyszało program będący esencją 
repertuaru z głównej części festiwalu,   
m.in. Cztery pory roku Vivaldiego, Święto 
wiosny Strawińskiego i Popołudnie Fauna 
Debussy’ego, utwory Franza Schuberta. 
Koncert skierowany do dzieci zawierał 
Francisa Poulenca: Historia Babara, ma-
łego słonia oraz  Camille Saint-Saënsa: 
Karnawał zwierząt.
 Organizatorami Szalonych Dni 
Muzyki w Polsce jest Orkiestra Sinfonia 
Varsovia, C.R.E.A. i Fundacja Ogrody 
Muzyczne. Wydarzenie dofinansowano 
ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego. Miejski Dom Kultury był po 
raz pierwszy współorganizatorem tego 
prestiżowego przedsięwzięcia. 

MTM, fot. MDK

Koncert Oktetu Wokalnego 
Manufaktrua Dźwięku u Św. Jana Chrzciciela

 W części drugiej koncertu za-
brzmiały: kompozycja norweskiego mu-
zyka Oli Gjello – hymn śpiewany tradycyj-
nie w Wielki Czwartek podczas obrzędu 
obmycia nóg – Ubi Caritas et Amor, na-
stępnie psalm ósmy mówiący o wielkości 
Stwórcy i godności człowieka w interpre-
tacji wybitnego Estończyka Urmasa Si-
saska – Vulgata, oraz utwór litewskiego 
kompozytora Witałtasa Miszkinisa Canta-
te Domino.
 Ostatnia część koncertu to Alle-
luja Gordona Younga oraz fragment listu 
św. Pawła do Koryntian, szerzej znany 
jako Hymn do miłości z muzyką Jerzego 
Derfla. Na zakończenie zabrzmiał niezwy-
kle emocjonalny utwór autorstwa znako-
mitego polskiego kompozytora Józefa 
Świdra do tekstu Krzysztofa Kamila Ba-
czyńskiego – Modlitwa do Bogarodzicy.
Długo nie milkły brawa oczarowanych słu-
chaczy. 
 Mińskie Towarzystwo Muzycz-
ne serdecznie dziękuje ks. Marianowi  
Sobieszkowi proboszczowi parafii pw. 
Św. Jana Chrzciciela za współpracę.

MTM, fot. Piotr Gronek
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PUCHAR POLSKI 
W KULTURYSTYCE I FITNESS 2016   

SPORT

W dniach 14-16 października na hali 
sportowej Zespołu Szkół Miejskich  
Nr 1 w Mińsku Mazowieckim miała miej-
sce kolejna wielka ogólnopolska impreza 
sportowa - Puchar Polski w Kulturystyce  
i Fitness, który jednocześnie był Elimi-
nacjami do reprezentacji Polski na MŚ 
Mężczyzn w Kulturystyce i Kulturystyce 
Klasycznej oraz MŚ w Fitness 2016 r.

Honorowy Patronat nad impreza objęli:
Starosta Miński – Antoni Jan Tarczyński, 
Burmistrz Mińska Mazowieckiego – Mar-
cin Jakubowski, Wójt Gminy Mińsk Mazo-
wiecki – Antoni Piechoski. Organizatorem 
imprezy był Miński Klub Sportowy KWA-
DRAT na czele z prezesem - Albertem 
Szczygielskim. Partnerzy: Polski Związek 
Kulturystyki, Fitness i Trójboju Siłowego  
i Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Mińsku Mazowieckim.

W Pucharze Polski wzięli udział reprezen-
tanci klubów sportowych i stowarzyszeń 
kultury fizycznej zrzeszonych w PZKFiTS 
z całej Polski. 

Kategorie zawodów:
• Kulturystyka mężczyzn wszechwag
• Kulturystyka klasyczna mężczyzn 

wszechkategoria
• Fitness mężczyzn wszechkategoria
• Fitness plażowe mężczyzn 178 cm, 

+178 cm
• Fitness plażowe atletyczne mężczyzn 

wszechkategoria
• Fitness atletyczne kobiet wszechka-

tegoria
• Fitness sylwetkowe kobiet wszech-

kategoria
• Bikini fitness kobiet 166 cm, +166 cm
• Fitness kobiet wszechkategoria
• Fit model kobiet wszechkategoria
• Fit model mężczyzn wszechkategoria
• Pary mieszane – tylko jako eliminacje 

do MŚ.

Wszystkie kategorie rozgrywane jako 
open (wszechwag) były jednocześnie run-
dami eliminacyjnymi do reprezentacji Pol-
ski. Dodatkowe rundy eliminacyjne były 
rozgrywane jedynie w fitness plażowym 
mężczyzn i w bikini fitness kobiet.

Szczegółowe informacje o imprezie  i wy-
niki zawodów można znaleźć na stronach 
internetowych:
• pzkfits.pl/ppkif-2016/
• facebook.com/SFDpl
• kulturystyka.pl/puchar-polski-w-

kulturystyce-i-fitness-2016-minsk-
mazowiecki-wyniki.

fot. i opracowanie na podst.:  sfd.pl, kulturystyka.pl
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Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Taekwon-Do ITF
Już po raz ósmy Akademia Sztuk Wal-
ki zorganizowała Mistrzostwa Powiatu 
Mińskiego w Taekwon-Do ITF. Impreza 
odbyła się 9 października 2016 r. w hali 
sportowej przy Gimnazjum Miejskim nr 2 
im. Jana Pawła w Mińsku Mazowieckim.
 
Wystartowało ponad 70 uczestników  
z następujących sekcji:

ASW Dębe Wielkie, Mińsk Mazowiecki, 
Stojadła – trener Dawid Matwiej VI dan
ASW Cyganka – instruktor Przemysław 
Mazurowski I dan „Ronin Tang Soo Do” 
Stanisławów, Poświętne, Dobre - Jacek 
Kesler i Kamil Pasik Mazowieckie Cen-
trum Tang Soo Do” Wołomin – Michał 
Majewski.
 Zawodnicy w wieku od 6 do 
15 lat próbowali swoich sił w następu-
jących konkurencjach: układy formalne 
(Taekwon-do ITF i Tang Soo Do/ Kara-
te), techniki specjalne (Twimyo Ap Chagi 

– kopnięcie z wyskoku w górę i Twimyo 
Yop Chagi – kopnięcie z wyskoku na od-
ległość), Semi-Soft (walki piankowymi 
mieczami), walki hogo-semi i walki light-
contact. Te zawody były eliminacjami do 
listopadowego Pucharu Polski Taekwon-
do ITF.
 Dziękujemy sponsorom impre-
zy: Studium Języków Obcych w Mińsku 
Mazowiecki, „KOMA. Odzyskiwanie Su-
rowców Wtórnych” Dębe Wielkie, „Wul-
kanizacja Bartosz Kowalski”. Natomiast 
honorowy patronat nad turniejem rozto-
czył: MOSIR Mińsk Maz. Robert Smuga, 
Starosta Powiatu Mińskiego Antoni Jan 
Tarczyński i Burmistrz Miasta Marcin Ja-
kubowski. Uczestnicy pokazali wysoki 
poziom umiejętności i ogromną wolę wal-
ki. Na koniec każdy otrzymał pamiątkowy 
dyplom i medal za udział, a zwycięzcy zo-
stali wyróżnieni pucharami.

Wyniki mistrzostw mozna odnaleźć na:

https://pl-pl.facebook.com/Akademia-
Sztuk-Walki

 Dziękujemy organizatorom: 
prezes ASW Dawid Matwiej VI dan, sę-
dzia główny Monika Wtulich II dan oraz 
sędziom planszowym: Mariusz Steczek, 
Agnieszka Sawka, Mirosław Ługowski, 
Michał Jabłoński, Jakub Brodzik, Alicja 
Zugaj, Sebastian Walas, Maria Chachliń-
ska, Justyna Nieborek, Michał Sobie-
raj, Grzegorz Krawczyk, Dariusz Skalski, 
opieka medyczna: Damian Walas, wolon-
tariuszom, zawodnikom, a także wszyst-
kim rodzicom za to, że chcecie się z nami 
bawić i trenować. Do zobaczenia w grud-
nia na Mikołajkowym Turnieju Taekwon-
do ITF! Taekwon!

 Monika Wtulich, fot. z arch. ASW

Kolorowo i wesoło zrobiło się 1 paź-
dziernika na obiekcie MOSIR przy  
ul. Sportowej 1 za sprawą maratonu fit-
ness COLOR FIT organizowanego przez 
Studio Fitness Fit&Joy z Mińska Mazo-
wieckiego. 
 Uczestnicy maratonu mogli sko-
rzystać z zajęć zumby, TMT i strechingu, 
zaś kolorowy pył, którym posypywali się 
po każdym bloku ćwiczeń, był najwięk-
szą atrakcją imprezy. Sportowa zabawa, 
uśmiech oraz radość to główne cechy 
tego wydarzenia. Dwugodzinne kolorowe 
spotkanie zostało zorganizowane dzięki 
partnerom: MOSIR, Targmedia, Oriflame, 
Oshee, Salon Fryzjerski „U Marzeny”. 

Oprac. na podst. mat. Fit&Joy

Fitness Color Fit
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W dniach 12-16 października,  
w Budapeszcie na Węgrzech od-
były się zawody VI Pucharu Świata  
w Taekwon-Do ITF. W zawodach wzięło 
udział 1852 zawodników reprezentują-
cych 236 drużyn z 58 krajów, w tym 26 
drużyn z Polski.
 Nasze miasto i powiat na tej im-
prezie reprezentował Miński Klub Sportowy 
TAEKWON-DO. Mistrz Jacek Łuniewski VII 
DAN zabrał na zawody 10 osobową kadrę. 
Mińszczanie spisali się w tym międzynaro-
dowym współzawodnictwie bardzo dobrze 
– 6 razy stając na podium zawodów.
 W konkurencji kobiet walk dru-
żynowych juniorów stopni mistrzowskich 
DAN pierwsze miejsce zajęła drużyna  
w składzie: Michalina Mikulska, Marta Kra-
jewska, Natalia Cecotka, Julia Kawka i Vi-
viana Widerska. Dziewczęta w drodze po 
złote medale pokonały drużyny z Rosji, Pa-
ragwaju, Norwegii i w finale polską drużynę 
z Kłobucka. Drugie miejsce w konkurencji 
układów formalnych juniorów stopni KUP 
zajął Jakub Hamerski. Brązowe medale za 
zajęcie trzeciego miejsca zdobyli: Michali-
na Mikulska w walkach juniorów do 60kg 
stopni DAN, Mateusz Zgódka w walkach 
juniorów do 75kg stopni DAN, Jakub Ha-
merski w walkach juniorów do 68kg stopni 
KUP oraz duet  Michalina Mikulska i Marta 
Krajewska w konkurencji walk tradycyj-
nych stopni mistrzowskich DAN. 
 Oprócz wyżej wymienionych 
nasz klub na Pucharze Świata reprezen-
towali, zdobywając punkty rankingowe, 
Jakub Kuźmicz, Cezary Jackowski oraz 
Sewerian Widerski. Mińskim klubowiczom 
serdecznie gratulujemy udanego startu!

Igor Koczyrkiewicz. fot. z arch. klubu

VI Puchar Świata Taekwon-Do ITF - Budapeszt, Węgry

 Do rywali-
zacji przystąpiło 18 
zawodników z ca-
łego regionu, którzy 
zostali przywitani 
przez organizato-
rów, tj. Elizę Gągol 
Kierownika Działu 
Organizacji Imprez 
i Sportu Młodzie-
żowego oraz Jaro-
sława Krajewskiego 
sędziego głównego 
zawodów, a tak-
że przedstawiciela 
MKS Mazovia Miro-
sława Krusiewicza, 
którzy ponadto ofi-
cjalnie otworzyli wy-
darzenie zaprasza-
jąc do wspólnych 
rozgrywek w sezo-

29 października  w sali gimnastycznej niezwykle gościnnego Gimnazjum Miejskiego nr 2 odbył 
się pierwszy turniej tegorocznego cyklu Grand Prix Mińsk Mazowieckiego w Tenisie Stołowym.

nie 2016/2017. Punktualnie o godz. 10.00 or-
ganizatorzy rozpoczęli zmagania sprawdzonym 
już systemem do 2 porażek, a rozgrywki toczyły 
się tak sprawnie, że po niespełna 3 godzinach 
turnieju poznaliśmy zwycięzców. Dobra orga-
nizacja ze strony MOSiR w tym między innymi 
przygotowanie poczęstunku dla zawodników, 
gościnność Dyrektora GM 2 w Mińsku Mazo-
wieckim Grzegorza Wyszogrodzkiego oraz 
udostępnienie odpowiedniego sprzętu przez 
MKS Mazovię to recepta na stworzenie dosko-
nałych warunków do rywalizacji sportowej, któ-
ra została doceniona przez wszystkich uczest-
ników.
 W tą pochmurną sobotę na najwyż-
szym stopniu podium stanął Stanisław Trzpio-
ła, druga lokata to świetny występ Janusza 
Konstantego, a 3 miejsce wywalczył sobie An-
drzej Niewiarowski. Bardzo serdecznie dzięku-
jemy za wspaniale widowisko sportowej i już 
dziś zapraszamy wszystkich chętnych amato-
rów małej rakietki do wzięcia udziału w naszym 
cyklu. Następne  zawody już 26 listopada! 

Karolina Stokowska-Kuźma, fot. z arch. MOSiR

Grand Prix w Tenisie Stołowym
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Zakończenie jesiennych biegów z „Dreptakiem”
Miński Klub Biegacza z wielkim bólem 
ogłasza, że biegowy jesienny cykl bie-
gów pn. 3 Jesienne Grand Prix Mińska 
Mazowieckiego w Biegach Przełajowych 
zakończył się. W te chłodne jesienne 
dni podwyższaliśmy temperaturę star-
tami Grand Prix. Adrenalina wówczas 
buzowała, endorfiny krążyły, serce biło 
szybciej, i te motyle w brzuchu…co się 
działo. Wiedzą tylko Ci którzy startowali.

 Stan, jak przy zakochaniu, bo 
generalnie to w bieganiu można się za-
kochać. Cykl naszych jesiennych biegów 
był terapią na jesienną deprechę, lepszy 
niż czekolada, tym bardziej, że tyłek od 
tego nie rósł. Co prawda Biegacze nie 
poddają się tak łatwo chandrze, dbają o 
motywację, odżywianie i ubiór, KOLO-
ROWY ubiór, ale chcieliśmy ich jeszcze 
dopieścić. Liczymy na Wasze wskazówki, 
co moglibyśmy jeszcze usprawnić, aby-
ście byli w pełni usatysfakcjonowani. Ps. 
Tańczące w negliżu Panie lub Panowie 
nie wchodzą w grę. Tymczasem przejdź-
my może do wyników, bo to z pewnością 
Was najbardziej interesuje. Klasyfikacja 
po 4 biegach Grand Prix:

Open Kobiet
Izabela Lemanowicz
Katarzyna Truszczyńska
Sylwia Niezgoda
K-16
Aleksandra Dymacz
K-20
Sandra Gałązka
Dominika Białek
Ewelina Kulma
K-30
Elwira Łoza
Aneta Urban
Ewelina Kaska-Łobodowska

K-40
Agnieszka Maj
Agnieszka Chojecka
Katarzyna Nowicka
K-50
Małgorzata Sujak

Open Mężczyzn:
Zbigniew Lamparski
Marcin Białożyński
Paweł Czyżkowski
M-16
Sebastian Domański
Piotr Miąsko
Krzysztof Zawadka
M-20
Tobiasz Nowakowski
Rafał Wtulich
Maciej Nalazek
M-30
Mariusz Murawski
Hubert Urban
Jarosław Hudy
M-40
Tomasz Skóra
Krzysztof Piętka
Marek Czyżowski
M-50
Adam Leśniak
Dariusz Król
Andrzej Zalewski
M-60
Krzysztof Wycisłowski
Czesław Czmoch
Bernard Morkowski
Pełne wyniki na stronie klubu www.kbdreptak.
com.pl

 Laur najstarszego zawodni-
ka przypadł dla  Jerzego Jarzębskiego 
(1947), a najmłodszym zawodnikiem zo-
stała córka naszego kolegi klubowego 
Grzegorza – Aleksandra Dymacz (2001).
Chcielibyśmy podziękować za udział i 
pogratulować fantastycznych wyników 
naszym kochanym Dreptakom. Niesamo-

wicie jesteśmy z Was dumni, pokazaliście 
klasę, i udowodniliście, że solidna praca 
popłaca. Pięknie zaprezentowały się za-
równo dziewczyny, które szturmem za-
władnęły kategoriami. Nie dość, że piękne 
i eleganckie, to jakie szybkie z nich tor-
pedy. Chłopaki z resztą także mocno za-
znaczyli swą obecność. Fajnie, że mamy 
taką zgraną grupę. Pogoda w całym cy-
klu Jesiennego Grand Prix Mińska Ma-
zowieckiego w zasadzie nie była jakoś 
szczególnie sprzyjająca, było wyjątkowo 
chłodno, a mimo to, dzięki WAM BIEGA-
CZE, atmosfera była naprawdę gorąca!  
Z taką ekipą nawet w najbardziej ponury  
i mroźny dzień można śmiało wskakiwać 
w bikini! Pocieszymy Was tym, że je-
śli przetrwacie te chłody jesieni, pluchę  
i śnieżną zimę, to bądźcie pewni, że to na 
wiosnę mocnych na Was nie będzie! Tego 
Wam życzymy, i to co, do zobaczenia za 
rok?
 Serdecznie dziękujemy jeszcze 
wszystkim, którzy przyczynili się do pomocy  
w organizacji Grand Prix, w szczególności 
organizacjom oraz firmom wspierającym: 
Miastu Mińsk Mazowiecki, Nadleśnictwu 
Mińsk, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu  
i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim, Eweli-
nie Kaska-Łobodowskiej (Studio Fit&Joy), 
Gabinetowi Rehabiltacyjnemu Osteome-
dica, Centrum Stomatologii Medexel-
lence, Salonowi Sportowemu Fansport, 
DietoStrefie, Cartex (Sklep motoryzacyj-
ny), Joannie Węglińskiej (Tworzenie stron 
internetowych Boria.pl), Grupie Medycz-
nej OSP Ładzyń, Markowi Czyżowskiemu  
i uczniom z ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowiec-
kim, Sławkowi Zembrzuskiemu, Ani Kło-
sińskiej.

Sławomir Zduńczyk, fot. z arch klubu
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MISTRZOSTWA WARCABOWE NA 64 POLACH

Na przekór jesiennej aurze zawodnicy 
KS Barakuda wnieśli w ten weekend 
mnóstwo radości i dumy w nasze serca! 
W dniu 21 października wzięliśmy udział 
w 1. rundzie Ogólnopolskich Zawodów 
Pływackich „Od Młodzika, do Olimpij-
czyka” w Warszawie. 

 Zawody te są świetnym przetar-
ciem dla młodych zawodników - to tutaj 
jest miejsce na pierwsze przyjmowanie 
porażek, poznanie smaku sukcesu, do-
skonalenie się, uczenie zdrowej rywali-
zacji i walka ze stresem. Jak w każdym 
sporcie, im wcześniejszy kontakt z atmos-
ferą zawodów, klimatem wydarzenia - tym 
lepiej rzutuje to na późniejsze nastawienie 
i przygotowanie. 
 Cała otoczka i atmosfera zawo-
dów sprzyja pokonywaniu własnych ba-
rier – aż 25 naszych zawodników, którzy 
wystartowali w zawodach ustanowiło 39 
rekordów życiowych! Pozwoliło to rów-

Od Młodzika, do Olimpijczyka

nież na zajęcie wysokich pozycji w po-
szczególnych konkurencjach. 
 Na wyróżnienie zasłużyli Jakub 
Ulicki w roczniku 2008, który zajął 4. miej-
sce na 50 m stylem grzbietowym i 6. miej-
sce na 50 m stylem dowolnym, Malwina 
Ulecka w roczniku 2006 za 5. miejsce na 
100 m stylem zmiennym, Szymon Fałek 
rocznik 2005 za 8. miejsce na 100 m sty-
lem zmiennym, Mikołaj Dominowski rocz-
nik 2004 za 8. miejsce na 100m stylem 
motylkowym, Mateusz Zawadka rocznik 
2008 za 6. miejsce na 50 m stylem kla-

sycznym i Jakub Czopek rocznik 2003 za 
9. miejsce na 100 m stylem klasycznym. 
Bardzo cieszymy się z wyników jakie 
osiągają nasze dzieci! Sezon 2016/2017 
rozpoczął się na dobre, a chęci i zapał do 
pracy nad sobą nie maleją. Zawody te to 
tylko kolejny etap - myślami jesteśmy już 
przy kolejnym starciu – 17 grudnia ! 
 Dziękujemy za dostarczone 
emocje wszystkim zawodnikom, organi-
zatorom zawodów, rodzicom młodych, 
dzielnych pływaków oraz ich trenerom.

Nina Rżysko, fot. Tomasz Radomiński

W dniu 25 października w sali MOSiR 
przy ul. Sportowej 1 odbyły się Indywi-
dualne i Drużynowe Mistrzostwa Mińska 
Mazowieckiego Szkół Podstawowych  
w warcabach 64-polowych. 

 W szranki rundy jesiennej stanę-
ły trzy jednostki z terenu miasta, tj. Szkoła 
Podstawowa nr 2, 5 oraz ZSM nr 1. Dwu-
dziestu czterech reprezentantów każdej 
placówki – 12 dziewczynek i 12 chłopców 
walczyło o tytuł najlepszego zawodnika w 
swojej kategorii, tj. klasy I, II, III itp. wyni-
ki rywalizacji indywidualnej przedstawiają 
się następująco:
• Klasy I: Michalina Ner (SP 5), Michał Pulik 
(ZSM 1)
• Klasy II: Kamila Rybak (SP 5), Maciej Skuza 
(SP 5)
• Klasy III: Klaudia Wańko (ZSM 1), Maksymi-
lian Stolarczyk (SP 5)
• Klasy IV: Magdalena Kożuchowska (SP 5), 
Mateusz Pióro (ZSM 1) 
• Klasy V: Angelika Santorek (SP 5), Łukasz Ję-
drasik (SP 5)
• Klasy VI: Magdalena Padzik (SP 5), Jakub 
Santorek (SP 5)
 Dzieci reprezentujące jednostki 
walczyły o punkty nie tylko w klasyfikacji 

indywidualnej, ale również drużynowej, 
zatem ostateczna kolejność reprezentacji 
to: pierwsze miejsce kolejny rok z rzędu 
należało do Szkoły Podstawowej nr 5, któ-
ra wygrała z Zespołem Szkół Miejskich nr 
1 oraz Szkołą Podstawową nr 2. Nagrodą 
dla wszystkich uczestników Mistrzostw 
były pamiątkowe medale oraz puchar dla 
najlepszej drużyny, zaś najlepsi w swoich 

kategoriach otrzymali nagrody rzeczowe. 
Nieocenionym wsparciem okazała się po-
moc reprezentanta MKS Mazovia Łuka-
sza Kosobudzkiego, który tego dnia pełnił 
zaszczytną funkcję sędziego głównego, 
a któremu MOSiR składa serdeczne po-
dziękowania.

Karolina Stokowska-Kuźma, fot. z arch. MOSiR
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W zimne, wietrzne popołudnie 15 październi-
ka przy dopingu garstki najwierniejszych ki-
biców przyszło Mazovii walczyć o kolejne IV 
ligowe punkty na Sportowej. Rywalem był be-
niaminek rozgrywek drużyna Tęczy Łyse. Ma-
zovia zwyciężyła 4:1 a dubletem w tym meczu 
popisał się Mateusz Janusiewicz.

W meczu z Tęczą nie mógł wystąpić kapitan 
Mazovii Alan Grabek – pauza za zbyt dużą 
ilość żółtych kartek. Ponadto do pełnej dyspo-
zycji nie wrócił jeszcze Żenia Romanov i trener 
nie zaryzykował jego gry w tym spotkaniu. Łu-
kasz Puciłowski po kontuzji uda wraca do tre-
ningów od najbliższego poniedziałku. Począ-
tek meczu dość nerwowy, sporo strat z jednej 
i drugiej strony, głównie w środkowej części 
boiska. Z całą pewnością silny porywisty wiatr 
miał wpływ na jakość i celność podań. Pierw-
szą idealną sytuację do otwarcia wyniku miał 
Bondara w 14 minucie celnie lecz zbyt słabo 
uderza głową na bramkę gości. Piłkę tuż przy 
słupku w ostatniej chwili wyłapuje bramkarz 

Tęczy. Pierwszą bramkę cztery minuty później 
zdobywa Janusiewicz precyzyjnym strzałem 
lewą nogą po długim słupku. W tej samej 20 
minucie przykrej kontuzji rozcięcia ust nabawił 
się Krajweski, który na kilka minut musiał opu-
ścić boisko w celu założenia opatrunku Goście 
starali się wykorzystać brak naszego stopera  
i w tym okresie gry mocniej zaatakowali. Przy-
tomnie jednak wybroniliśmy kilka dość groź-
nych sytuacji a Krajewski po kilku minutach 
powrócił na plac gry. W 28 minucie faulowany 
Smuga w polu karnym Tęczy, sędzia nie ma 
wątpliwości i dyktuje rzut karny dla Mazovii. 
Jedenastkę na bramkę pewnie wykorzystu-
je Bondara. W 35 minucie dobrą akcję lewą 
stroną przeprowadzają goście, jednak piłka 
mija bramkę strzeżoną przez Lisiewicza. Pięć 
minut później Herman wykonuje rzut wolny  
z 25 metra, jednak bezpośredni strzał na bram-
kę okazuje się niecelny. Wynikiem 2:0 kończy 
się pierwsza połowa spotkania. Początek dru-
giej połowy dla gości, którzy nie mając nic do 
stracenia grają bardzo ofensywnie, większość 

Tęcza walczyła, ale nie dała rady Mazovii
ich akcji jednak kończy się w okolicy 30 metra 
przed bramką Mazovii. W 60 minucie trzecią 
bramkę w tym spotkaniu zdobywa Smuga, 
który rozgrywa bardzo dobry mecz. Daniel 
jest sporo szybszy od defensorów Tęczy i sta-
ra się wykorzystać swoją przewagę, niestety 
jest również dość często powstrzymywany 
nieprzepisowo. Trener decyduje się na zmianę  
i w 67 minucie boisko opuszcza Smuga  
a w jego miejsce Staska. Mecz staje się dość 
wyrównany, sporo gry w środku pola, nieste-
ty również dość dużo niedokładnych zagrań 
z jednej jak i drugiej strony. W drugiej części 
gry trener Robert Gójski decyduje się na ko-
lejne zmiany w 77 minucie boisko opuszcza 
Sobótka i Bondara a w ich miejsce Kowal-
czyk i Popławski. Zawodnicy ci w ubiegłym 
sezonie często wnosili dużo ożywienia w grze 
ofensywnej wchodząc w tej części meczu na 
podmęczonego rywala. Podobnie było i tym 
razem a Popławski zaliczył asystę przy czwar-
tej bramce dla Mazovii – w 80 minucie gol po 
uderzeniu Janusiewicza. Dwie minuty później 
Janusiewicz opuszcza boisko a w jego miej-
sce Soderek. W 84 minucie Tęcza zdobywa 
bramkę honorową, dobrym sytuacyjnym ude-
rzeniem z 25 metrów popisuje się napastnik 
gości. Sędzia nie dolicza nawet minuty i po 
regulaminowym czasie gry kończy spotkanie. 
Na pięć kolejek przed zakończeniem rundy 
jesiennej Mazovia umacnia się na pozycji vi-
celidera IV ligi tracąc jeden punkt do Pogoni 
Grodzisk Mazowiecki. Przewaga nad trzecią 
drużyną (Wisła II Płock) wynosi cztery punkty.

W środę 19 października na Budowlance 
Mazovia rozegra spotkanie w ramach ½ fi-
nału PP na szczeblu OZPN a przeciwnikiem  
w tym meczu będzie Zryw Sobolew. Pierwszy 
gwizdek o godzinie 18:00 – serdecznie zapra-
szamy do kibicowania. Następnie w niedzielę 
23 października o godz. 15:00 IV-ligowe der-
by - w Węgrowie zagramy z Czarnymi, którzy  
w obecnym sezonie prezentują się solidnie  
i aktualnie zajmują dziesiąte miejsce w tabeli.

www.mksmazovia.pl
fot. Agata Kolasińska

Pierwszą porażkę na własnym boisku w tym 
sezonie ponieśli piłkarze Czarnych Węgrów. 
Plan na pozbawienie punktów rozpędzonej 
Mazovii sprawdził się tylko w pierwszej po-
łowie. Później zza głębokich chmur wyszło 
słońce i uśmiechnęło się po raz kolejny do 
mińszczan.

W pierwszym kwadransie meczu obie drużyny 
badały się. Mazovia oddała kilka strzałów na 
które odpowiedzieli Czarni w 19 i 21 minucie. 
Obaj bramkarze byli dzisiaj mocnymi punkta-
mi swoich ekip. Gospodarze głęboko cofnięci 
za podwójną gardą czekali na błąd Mazovii, 
żeby przeprowadzić szybką kontrę. Mecz  
w tej fazie nie mógł się podobać. Brakowało 
tempa, akcje były przerywane, a z budowa-
nia ataku pozycyjnego Mazovii niewiele wy-
nikało. W 34 minucie Herman z rzutu wolne-
go trafił w słupek, a chwile później składną 
akcję przeprowadzili Janusiewicz z Sobótką 
zakończoną minimalnie niecelnym strzałem. 
Pod koniec pierwszej połowy Mazovia stra-

Derby dla Mazovii
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ciła bramkę. Wrzutkę ze stałego fragmentu 
gry zawodnik z Węgrowa podał idealnie pod 
nogi będącego na piątym metrze od bram-
ki Komosy, który mocnym strzałem dopełnił 
formalności.

Druga część meczu była pełną metamorfozą 
Mazovii. Trójkolorowi zagrali niesamowicie 
ambitnie, z pełną determinacją i dynamiką. 
Koncert strzelecki rozpoczął w 55 minucie 
Bondara wykańczając akcję zapoczątkowaną 
przez Hermana i silnym strzale w poprzeczkę 
Grabka. Trzy minuty później stuprocentowej 
sytuacji nie wykorzystał Romanov strzelając 
z kilku metrów obok bramki. W 67 minucie 
piękną bramkę na 2:1 strzelił Kaczyński, to 
była ozdoba tego meczu. Sebastian z 25 
metrów huknął jak z armaty przy samym 
słupku nie dając żadnych szans bramkarzo-
wi Czarnych. Cztery minuty później kolej-
ną akcje zainicjował Herman. Zszedł z piłką  
z lewej strony do środka i oddał celny, groź-
ny strzał. Bramkarz wybił piłkę do boku. Ja-
nusiewicz zamarkował dobitkę i wycofał do 
wbiegającego w pole karne Puciłowskiego, 
który pewnie podwyższył na 3:1. Mińszczanie 
mieli jeszcze trzy idealne okazje na podwyż-
szenie wyniku za sprawą Romanova, Janu-
siewicza i Kaczyńskiego, jednak ich strzały 
zostały obronione przez dobrze spisującego 
się golkipera gospodarzy. Pod koniec meczu 
rozmiary porażki mogli zmniejszyć węgrowia-
nie, ale strzał z główki obronił bardzo pewny 
w bramce Lisiewicz.

Mazovia wygrała piąty mecz z rzędu.  
W tym okresie podopieczni Roberta Gój-
skiego strzelili 16 bramek, tracąc zaledwie 4.  
W najbliższy weekend do Mińska Maz. przy-
jeżdża Ożarowianka, z którą dotychczas 
Maza nie wygrała.

CZARNI Węgrów - MAZOVIA Mińsk Mazo-
wiecki  1 : 3  (1:0)

Bramki: 41’ Komosa (Czarni), 55’ Bondara, 67’ 
Kaczyński, 72’ Puciłowski.

Skład: Lisiewicz - Matak (46’ Romanov), 
Grabek, Krajewski, Herman - Sobótka (46’ 
Puciłowski), Noiszewski (80’ Smoderek), Ja-
nusiewicz, Smuga - Kaczyński, Bondara (82’ 
Popławski). W kadrze ponadto: Budzikur, 
Gańko.

Żółte kartki: 44’ Wójcik (Czarni), 73’ Noiszew-
ski, 75’ Grabek.

www.mksmazovia.pl
fot. Agata Kolasińska

Mecz Mazovii z Ożarowianką rozpoczął się   
z 40 minutowym opóźnieniem ze względu na 
spóźnienie drużyny gości. Pierwsza połowa  
w trudnych warunkach atmosferycznych, przy 
padającym deszczu i silnych porywach wiatru 
zakończyła się remisem 1:1. Niestety w drugiej 
części gry Mazovia sprezentowała Ożarowian-
ce drugą bramkę a sama biła głową w mur  
i nie wykorzystała nawet rzutu karnego. Pierw-
sza porażka u siebie w tym sezonie stałą się 
faktem…

Mecz rozpoczął się po naszej myśli, już w 10 
minucie zdobywamy pierwszą bramkę, której 
strzelcem był Sobótka a asystentem Słowik. 
Mazovia operowała piłką i starała się kontrolo-
wać spotkanie. Taktyka gości była dość prosta 
– po przejęciu natychmiastowe uruchomienie 
szybkiego napastnika, z upilnowaniem którego 
nasz blok defensywny miał dużo problemów. 
Pogoda nie rozpieszczała zawodników, mo-
mentami było naprawdę nieprzyjemnie, padają-
cy zimny deszcz potęgowały mocne porywiste 
podmuchy wiatru. Boisko stało się grząskie 
i ciężkie. Mecz w tej części gry się wyrównał, 

choć goście nie stwarzali większego zagroże-
nia a ich akcje kończyły się w środkowej części 
boiska. W 20 minucie dobry strzał z rzutu wol-
nego oddał Żenia, jednak bramkarz gości zdołał 
wyłapać piłkę zmierzającą w prawy dolny róg 
bramki. W 26 minucie udaje się zawodnikom 
Ożarowianki rajd lewą stroną, dokładne dośrod-
kowanie do nabiegającego napastnika i goście 
zdobywają bramkę wyrównującą. Wydaje się, 
że był to spory błąd naszego bloku defensyw-
nego, który zupełnie zgubił przy tej akcji krycie. 
Na przerwę schodzimy zatem z remisem 1:1. 
Po zmianie stron zmiana na boisku za Kaczyń-
skiego pojawia się Herman, tym samym Smuga 
przesuwa się do przodu. W tej części meczu 
mamy swoje sytuacje, w 57 minucie Smuga 
zdobywa nawet bramkę – jednak sędzia dopa-
trzył się pozycji spalonej naszego młodzieżow-
ca i gola nie uznał. W 65 minucie bardzo mocny 
strzał z 25 metra oddał Słowik, jednak piłka nie 
zmierzała nawet w światło bramki. Pięć minut 
później prezent dla Ożarowa, najpierw w sytu-
acji kiedy rozgrywamy piłkę i nie ma najmniej-

szego zagrożenia w prosty sposób ją gubimy, 
później jeszcze atak „na raz” w polu karnym na-
szego obrońcy, konsekwencją czego gol na 1:2. 
Niestety blok defensywny, tak dobrze spisujący 
się od dłuższego czasu miał dziś zdecydowanie 
gorszy dzień a przeciwnicy to skrzętnie wyko-
rzystali. Po straconej bramce mieliśmy jeszcze 
kilka znakomitych sytuacji po dośrodkowaniach 
Żeni, nikt jednak nie zdołał przeciąć mocno bitej 
piłki ze skrzydła. W 74 minucie rajd w polu kar-
nym Puciłowskiego przerwany w sposób nie-
przepisowy i sędzia dyktuje rzut karny. Do piłki 
podchodzi Bondara, jednak oddany przez Mi-
chała strzał był zbyt słaby, w dodatku dokład-
nie w tą samą stronę w którą rzucił się golki-
per gości. Bramkarz piłkę zbił do boku niestety 
szybsi byli obrońcy Ożarowa i wybili ją w aut. 
Do końca spotkania Mazovia biła głową w mur 
i już nie zdołała wyrównać. Pierwsza porażka u 
siebie w tym sezonie bolesna o tyle, że zdecy-
dowanie stać nas było pomimo słabszego dnia 
na remis a przy odrobinie szczęścia można było 
ten mecz wygrać. Ożarowianka ma najwyraźniej 
patent na Mazovię, bowiem z mińszczanami 
jeszcze nigdy nie przegrała.

Porażka nie zmienia układu w tabeli – Mazovia 
nadal jest wiceliderem IV ligi, choć do pierwsze-
go miejsca dystans wynosi już 4 punkty.

MAZOVIA Mińsk Mazowiecki - OŻAROWIANKA 
Ożarów Mazowiecki  1 : 2  (1:1)

Bramki: 10’ Sobótka (as. Słowik), 26’ Kwiat-
kowski (Ożarowianka), 70’ Kwiatkowski (Oża-
rowianka).

Skład: Lisiewicz - Grabek(c), Krajewski, Smu-
ga (60’ Gańko), Romanov, Słowik, Puciłow-
ski, Noiszewszki, Janusiewicz (69’ Bondara)  
- Kaczyński (46’ Herman), Sobótka (79’ Matak). 
W kadrze ponadto: Budzikur, Smoderek.
Żółta kartka: 64’ Sobótka.

Sędzia główny: Patryk Grzeszczak. Liniowi: 
Marcin Przybysz i Michał Witak (WS Warszawa).

www.mksmazovia.pl
fot. Agata Kolasińska

Pierwsza porażka 
na własnym boisku w sezonie
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22 października byliśmy świadkami emo-
cjonujących wydarzeń, jakie miały miej-
sce w hali sportowej ZSM nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim. Po raz czwarty mogliśmy 
podziwiać zmagania zawodników i za-
wodniczek z całej Polski podczas IV 
Mińskiej Gali Mieszanych Sztuk Walk 
Grappler Night organizowanej przez 
MKS MMA TEAM, Klub Walki Grappler 
oraz MOSIR Mińsk Mazowiecki. 

 Widzowie, którzy po raz kolejny 
wypełnili wszystkie miejsca na hali, mogli 
obejrzeć 12 dynamicznych pojedynków w 
formule K1, boksie i mma. 
 W dwóch walkach karty głównej 
występowali także reprezentanci mińskie-
go Klubu Walki Grappler: Daniel Rozenek 
oraz dobrze znany miejscowej publiczno-
ści Marcin Gałązka.
 Niestety walka Daniela Rozenka, 
skończyła się dość niespodziewanie, jego 
rywal Łukasz Chrzanowski, po wcześniej-
szym obaleniu przez Daniela, zaciągnął 
mu skuteczną gilotynę, przez co wymusił 
poddanie zawodnika Grapplera. Mimo to 
Rozenek pokazał się od bardzo dobrej 
strony zwłaszcza w stójce.
 Walka Marcina Gałązki, któ-
ra na kilka godzin przed galą stała się 
walką wieczoru, również zakończyła się 
jego przegraną na punkty. Tydzień przed 
imprezą zmienił się rywal Gałązki, któ-
ry doznał kontuzji, zastąpił go Sławomir 
Szczepański- zawodnik warszawskiego 
Klubu Bokserskiego Pięściarz, pokazał to 
z czego najbardziej jest znany czyli z siły 
zapasów.
 Podopieczny Marcina Frankie-
wicza, bardzo dobrze zaprezentował się 
walce, stawiając na ciosy w stójce i low-
kicki, które skutecznie utrudniły porusza-
nie się Szczepańskiemu tuż po walce. 
Jednak to nie wystarczyło, aby tym razem 

wygrać ten 15 minutowy bój. Szczepań-
ski bardzo dobrze obalał mińskiego grap-
plera, co powodowało, że kontrolował go 
i miał pozycję dominującą, dzięki czemu 
odniósł zwycięstwo po trzech ostatnich 
porażkach wrócił na tory zwycięstwa. 
Dla Marcina Gałązki była to na pewno nie 
tylko dobra lekcja, ale także motywacja 
do dalszej pracy. 
 Jedynym kobiecym duetem, 
który wystąpił na gali był pojedynek mię-
dzy znaną zawodniczką z Siedlec Judytą 
Rymarzak-Niepogodą z Gladiator Siedlce 
a Dominiką Rembalską z Bąkowski Pia-
seczno. Pojedynek w formule K1 prze-
biegał bardzo dynamicznie pod dyktando 
młodszej Judyty, która była celniejsza 
w tej walce i zakończyła ją jednogłośnie 
zwycięstwem na punkty. 
 Pozostałe walki zawodników 
również zostawiły w ringu wiele potu i sił,  

GALA GRAPPLER NIGHT



35MIM październik 2016 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
SPORT

Turniej No GI Fighting Grappler 

8 października w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym przy ul. Dąbrówki 10  
w Mińsku Mazowieckim odbyły się ko-
lejne zawody organizowane przez MKS 
MMA TEAM i KLUB Walki Grappler.  
7 edycja turnieju zgromadziła ponad 250 
osób z całej Polski, w tym 100 dzieci oraz 
150 młodzieży i dorosłych. Nasze miasto 
odwiedzili także goście zagraniczni m.in. 
z zaprzyjaźnionego Holy Family Gym  
z Białorusi. 

 Na turnieju pojawili się przed-
stawiciele z następujących miejscowości:  
z Wołomina, Szczytna, Warszawy, Lublina, 
Radomia, Łodzi, Ostrołęki, Ostrowii Ma-
zowieckiej, Olsztyna, Białegostoku, Rudy, 
Tomaszowa Mazowieckiego, z sekcji Grap-
pler Jakubów i Dobre.   
 Naszym najmłodszym grapple-
rom udało się w znakomitym stylu wywal-
czyć I miejsce w klasyfikacji drużynowej. 
Poniżej poszczególne wyniki:
Złoto zdobyli:
Antek Rosa, Alex Sitek, Andrzej Frankiewicz, 
Krystian Szczęsny, Iwan Nowik, Dominik Kozera,
Srebro wywalczyli:
Monika Kozera, Natalia Wolińska, Ania Móraw-
ska, Przemek Pląsek, Wiktoria Klepacka, Kon-

stanty Cyran, Olek Pisarczyk, Kacper Bodecki, 
Damian Wieczorek, 
Brąz trafił do:
Martyna Bodecka, Filip Kosut, Paulina Królak, 
Łukasz Cyran, Zuzia Królak, Łukasz Cyran, Zuzia 
Królak, Kuba Jęda, Gabryś Bodecki, Bartek Pie-
trasik, Krystian Woliński, Kuba Pytkowski, Antoni 
Sikorski, Patrycja Pląsek, Jarek Bodecki, Jasiek 
Ciok, Oliwier Szczęsny, Zosia Zasowska, Ola 
Zakrzewska, Bartek Kosim, Igor Wójcik, Bartek 
Osuch, Michał Krasiński. 
Młodzież i dorośli grapplerzy wywalczyli nastę-
pujące lokaty:
Marcin Frankiewicz srebro w kategorii + 100,5kg 
purpurowe pasy
Rafał Perłowski srebro w kategorii -64kg junior 
białe pasy
Zdzisław Raubo brąz w kategorii – 76kg master 
kolorowe pasy
Kuba Miś brąz w kategorii -88,3kg białe pasy
 
Ogólnopolski turniej odbył się pod ho-
norowym patronatem Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskie-
go, Starosty Mińskiego Antoniego Jana 
Tarczyńskiego oraz Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim. 
Serdecznie gratulujemy i do zobaczenia za 
rok!

Ewelina Frankiewicz, fot. z arch. klubu

a przede wszystkim serca i zaangażowania, 
kilku miesięcy przygotowań i treningów.
 Głównym patronem medialnym 
imprezy była telewizja Orange sports, 
dzięki której już niebawem będziemy mo-
gli oglądać retransmisję tego wydarzenia 
sportowego. 
 Podczas gali były z nami naj-
większe portale ogólnopolskie i europej-
skie mmarocks.pl, mmania.pl, fightsports. 
Gościliśmy także najlepszego w Polsce  
i Europie sędziego MMA Piotra Michalaka 
oraz jednego z najlepszych konferansjerów 
redaktora Krzysztofa Skrzypka- którzy za-
pewnili nam szybki, sprawny przebieg oraz 
niesamowitą atmosferę. 
 Nietuzinkową oprawę muzyczną 
i artystyczną zapewnili nam Erwin Pacz-
kowski z teamem, Ania Karczmarczyk ze 
swoim wspaniałym głosem oraz 10-letnia 
Ola Zakrzewska także zawodniczka Klubu 
Walki Grappler. 
 Wydarzenie odbyło się pod Ho-
norowym Patronatem Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki, Starosty Mińskiego 
Antoniego Jana Tarczyńskiego oraz Dy-
rektora MOSIR Pana Roberta Smugi. 
 Wszystkim naszym gościom, 
sponsorom, zawodnikom , patronom me-
dialnym, fanom i kibicom oraz całej ekipie 
Grapplera serdecznie dziękujemy, że byli-
ście tego dnia z nami!

Ewelina Frankiewicz, fot. z arch. klubu
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Informujemy o sukcesie Katarzyny  
Przyczyny na Otwartym Międzynarodo-
wym Turnieju Judo Juniorek w Oleśnicy 
w dniu 16 pździernika 2016 roku.

 Zawodniczka UKS Judo KON-
TRA reprezentowała Klub na zawodach 
w kategorii wagowej 57kg, gdzie zdobyła 
brązowy medal. W walce o medal poko-
nała reprezentantkę Austrii. W zawodach 
uczestniczyli przedstawiciele Holandii, 
Czech, Słowacji, Litwy, Ukrainy, Azerbej-
dżaniu, Gruzji, Austrii, Rumunii i Polski.
 Z naszego klubu uczestniczyło 
jeszcze 4 zawodników w kategorii junio-
rów młodszych i juniorów.

Zdzisław Wiącek, fot. z arch. klubu

Turnieje 
w Łapach 
i w Lublinie
Niezwykle pracowitą sobotę  
i niedzielę mieli judocy z UKS Judo 
KONTRA Mińsk Mazowiecki. W sobotę 
wzięli udział w XIII Międzynarodowym 
Turnieju Judo w Łapach k/Białegostoku. 
W zawodach uczestniczyli zawodnicy  
z klubów z Polski, Litwy i z Białorusi. 
Nasi zawodnicy zdobyli 3 złote medale 
i 1 brązowy.

 W kategorii dzieci młodszych 
Piotr Marczak zdobył złoty medal, w wa-
dze 33kg, wygrywając 4 walki na ippon. 
W kategorii dzieci Dawid Kwiatkowski wy-
walczył również złoty medal, wygrywając 
3 walki na ippon w wadze 42kg. W kate-
gorii juniorów młodszych złoty medal zdo-
była Aleksandra Polkowska, waga 48kg  
a brązowy Jakub Kretowicz, waga 73kg.
  W niedzielę, 23 października,  
6 reprezentantów naszego klubu walczy-
ło w OTWARTYCH MISTRZOSTWACH 
WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO  
W JUDO. W zawodach uczestniczyli 
przedstawiciele klubów z naszego kraju 
oraz z Ukrainy i Białorusi.
 Najlepiej wypadły zawodniczki - 
juniorki młodsze: Aleksandra Polkowska, 
48kg, i Katarzyna Przyczyna, 57kg, któ-
re zdobyły złote medale. Brązowy medal 
wywalczył Jakub Kretowicz, 73kg. rów-
nież junior młodszy.
 Juniorzy młodsi Patryk Pszonka, 
73kg,  był czwarty a Szymon Ngo Trong, 
60kg, zajął  V miejsce. IV miejsce zajęła 
Maja Płochocka w kategorii dzieci młod-
szych w wadze 30kg.

Zdzisław Wiącek, fot. z arch. klubu 

Sukces Katarzyny Przyczyny 
na Otwartym Międzynarodowym Turnieju Judo
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MKRPA INFORMUJE

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

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

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

Burmistrz Miasta lub Zastępca  
Burmistrza przyjmują 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.

I N F O R M A C J A
 Stosownie do art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz. U. z 2015 r., poz.1774  
z późn.zm.)   –   niniejszym informuję, że w dniu 20 października 2016 r. ustaliłem, a w dniu 21 października 2016 r. podałem  
do publicznej wiadomości wykaz obejmujący:
- część działki gruntu Nr 4622/1 o powierzchni 2200 m2, położonej w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskie-
go, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00006205/4 własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przewidzianej do oddania  
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na kolejny okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (łączny okres dzierżawy 12 lat 
i 1 miesiąc),
- działkę gruntu Nr 4029/2 oraz części działek gruntu Nr 4622/11 i Nr 1381 o łącznej powierzchni 1959 m2, położone w Mińsku 
Mazowieckim, przy ul. Zachodniej, stanowiące zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00006205/4 własność Miasta Mińsk Mazo-
wiecki, przewidziane do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na kolejny okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 
2017 r. (łączny okres dzierżawy 12 lat i 2 miesiące),
- części działek gruntu Nr 945 i Nr 947 o łącznej powierzchni 265 m2, położone w Mińsku Mazowieckim, przy ul. Warszawskiej, 
stanowiące zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00083672/1 własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przewidziane do oddania  
w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na kolejny okres od 1 listopada 2016 r. do 31 października 2018 r. (łączny okres dzier-
żawy 5 lat).
 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1  
na okres od dnia 21 października 2016 r. do 10 listopada 2016 r.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski
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Miasto Mińsk Mazowiecki w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020 realizuje projekt pn. „Opraco-
wanie Programu Rewitalizacji dla Miasta 
Mińsk Mazowiecki do roku 2025”. Celem 
projektu jest opracowanie Gminnego 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk 
Mazowiecki zgodnie z ustawą z dnia  
9 października 2015 r. o rewitalizacji. 
 W dniu 28 września 2016 r. roz-
poczęły się konsultacje społeczne projek-
tu dokumentu - Gminnego Programu Re-
witalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki 
do roku 2025. Konsultacje trwały do dnia 
28 października 2016 r. W ramach konsul-
tacji społecznych istniała możliwość zgła-
szania uwag w postaci papierowej i elek-
tronicznej oraz zgłaszania uwag ustnych 
do projektu dokumentu.
 W dniu 19 października 2016 r. 
jako element jednego z działań projek-
tu  – partycypacja społeczna, odbyła się 
konferencja podsumowująca prace nad 
Gminnym Programem Rewitalizacji oraz 
prezentująca projekt dokumentu. W kon-
ferencji udział wzięli przedstawiciele in-
stytucji, organizacji pozarządowych, spół-
dzielni mieszkaniowych, przedsiębiorców 
działających na terenie miasta, członkowie 
Komitetu Rewitalizacji oraz radni Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki. Podczas kon-
ferencji pracownicy Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki omówili poszczególne etapy 
tworzenia dokumentu tj. przeprowadze-
nie diagnozy miasta, w wyniku której zo-
stał wyznaczony obszar zdegradowanego  
i obszar rewitalizacji oraz przeprowadzenie 
szczegółowej diagnozy obszaru rewitali-

zacji. Pani dr Anna Dąbrowska – koordy-
natorka zespołu ekspertów współpracują-
cych z Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki 
przedstawiła elementy GPR, takie jak wi-
zja, cele rewitalizacji, kierunki działań oraz 
wybrane przedsięwzięcia rewitalizacyjne, 
które zostały zgłoszone w otwartym na-
borze prowadzonym w sierpniu tego roku. 
W trakcie dyskusji uczestnicy konferencji 
pytali m.in. o przedsięwzięcia i pomysły 
związane z zagospodarowaniem terenu 
byłego poligonu wojskowego, tworzeniem 
nowych miejsc do rekreacji i wypoczynku, 
infrastrukturą komunikacyjną, dyskutowali 
o sposobach rozwiązania zdiagnozowa-
nych problemów, zwłaszcza w sferze spo-
łecznej, takich jak ubóstwo, bezrobocie.
 W dniu 24 października 2016 r. 
w ramach konsultacji społecznych projek-
tu Gminnego Programu Rewitalizacji dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025, 
w Przedszkolu Miejskim Nr 6 odbyło się 
spotkanie konsultacyjne z mieszkańcami 
miasta. W trakcie spotkania przedsta-
wiona została prezentacja przybliżająca 
procedurę tworzenia Gminnego Progra-
mu Rewitalizacji, poszczególne etapy 
powstawania diagnozy miasta i szcze-
gółowej diagnozy obszaru rewitalizacji, 
sposób powstawania wizji, celów i kierun-
ków działań programu. Zaprezentowane 
zostały przykłady przedsięwzięć rewitali-
zacyjnych. Mieszkańcy miasta obecni na 
spotkaniu potwierdzali potrzebę uwzględ-
niania przy projektowaniu przestrzeni pu-
blicznych miejsc do wypoczynku i rekre-
acji. Miejsc tych brakuje, zwłaszcza na 
osiedlach o bardzo intensywnej zabudo-

wie, jak osiedla przy ul. Dąbrówki, War-
szawskiej czy Łupińskiego. Mieszkańcy 
pytali w jakim horyzoncie czasowym 
będą realizowane wskazane w programie 
przedsięwzięcia i jaki będzie ich sposób 
finansowania. W jaki sposób realizowane 
będzie przedsięwzięcie dotyczące parku 
miejskiego.
 Wszelkie dokumenty związane  
z opracowaniem Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiec-
ki do roku 2025 można znaleźć na stronie 
internetowej miasta www.minsk-maz.pl  
w zakładce Rewitalizacja.

Projekt	 „Opracowanie	 Programu	 Rewitalizacji	
dla	 Miasta	 Mińsk	 Mazowiecki	 do	 roku	 2025”	
współfinansowany	 przez	 Unię	 Europejską	 ze	
środków	 Funduszu	 Spójności	 w	 ramach	 Pro-
gramu	Operacyjnego	Pomoc	Techniczna	2014-
2020.

Konsultacje społeczne projektu Gminnego Programu 
Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki do roku 2025
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