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Zbliżający się Nowy Rok 
niesie wszystkim nadzieję
na spokój, życzliwość 
i spełnienie marzeń.

Pragnę złożyć 
Mieszkańcom naszego Miasta
najlepsze życzenia 
samych pogodnych, zdrowych 
i radosnych dni 
w Nowym 2017 Roku.
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Po raz 11 wyłoniliśmy zwycięzców  
konkursu plastycznego na kartkę  
świąteczną Miasta Mińsk Mazowiecki.

W tym roku, po burzliwych obradach, zde-
cydowaliśmy, że dwie bożonarodzeniowe 
kartki zostały wydrukowane i rozesłane 
do instytucji publicznych, władz samorzą-
dowych, przedsiębiorców i mieszkańców 
naszego miasta. Uroczyste wręczenie  
nagród, którego dokonywał burmistrz 
Marcin Jakubowski, odbyło się 6 grudnia 
w Sali kameralnej Miejskiego Domu Kultu-
ry. Zwycięzcami konkursu zostali: 
Alicja Górska i Patryk Zawada.

Wyniki konkursu: 

NAGRODY GŁÓWNE KAT. KL. I-III:

- DOMINIKA KOBZA - KL. III c  SP4
- BIANKA TELKOWSKA 
- KL. I  SALEZJANIE
- JAN HERONIMEK - KL. III b SP1

WYRÓŻNIENIA:
- AMELIA JACKIEWICZ - KL. III
  SALEZJANIE
- IGOR GUSTOŁEK - KL. III f SP1
- KACPER OSTOLSKI - KL. III a SP5
- JAN JACKIEWICZ - KL. II SALEZJANIE
- OLA ŁOPACKA - KL. II a SP1

NAGRODY GŁÓWNE KAT. KL. IV-VI:

- ALICJA GÓRSKA - KL. IV SALEZJANIE 
- PATRYK ZAWADA - KL. V c SP1 
- ALEKSANDRA KRZEMIŃSKA 
- KL V SALEZJANIE

WYRÓŻNIENIA:
- SANDRA LASKOWIECKA - CARITAS
- WIKTORIA GÓRSKA - KL. VI SALEZJANIE
- TATIANA PIWOWAR - KL. V a SP1
- MIKOŁAJ JARZYNA - KL. VI f SP2
- WIKTORIA MAZANKA - KL. V d SP5

red. fot. z arch. Urzędu Miasta

Finał konkursu na kartkę świąteczną Miasta
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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.

	 Na	ostatniej	w	 tym	 roku	sesji	Rady	Miasta	przyjęty	 został	budżet	na	
2017	 rok.	 Zawiera	 on	 kilka	 bardzo	 istotnych,	 z	 punktu	 widzenia	 przyszłości	
naszego	miasta,	inwestycji,	które	zrealizujemy	przy	udziale	środków	zewnętrz-
nych:	nowy	budynek	Przedszkola	Miejskiego	nr	5,	modułowe	budynki	socjalne	
na	 dawnym	 poligonie,	 przebudowa	 ul.	 Dąbrówki	 oraz	 kompleksowa	 moder-
nizacja	przestrzeni	w	parku	miejskim.	W	budżecie	znalazły	się	również	środki	
na	uruchomienie	komunikacji	miejskiej	 i	 stref	płatnego	parkowania.	Wzrasta-
ją	 wydatki	 na	 sport,	 kulturę	 i	 edukację.	 Budżet	 miasta	 na	 2017	 rok	 zamknie		
się	w	kwocie	172	853	645	zł,	z	czego	ponad	20	mln	zł	zostanie	przeznaczonych	
na	inwestycje.
	 W	przyszłym	roku	czeka	nas	również	wygaszanie	gimnazjów,	tworze-
nie	nowych	obwodów	dla	wszystkich	miejskich	szkół,	budowa	nowego	dwor-
ca	 kolejowego	 wraz	 z	 przebudową	 okalającego	 go	 terenu,	 duże	 inwestycje	
wodno-kanalizacyjne,	uruchomienie	kina	i	sali	koncertowej	w	Miejskiej	Szkole		
Artystycznej,	 budowa	 nowego	 mostu	 na	 rz.	 Srebrnej	 w	 ulicy	 Budowlanej		
oraz	dalszy	ciąg	prac	na	ul.	Przemysłowej.	Mam	nadzieję,	że	wszystkie	te	inwe-
stycje	będą	przebiegały	sprawnie	i	nie	nastręczą	Państwu	zbyt	wielu	trudności.
	
 Na Nowy Rok życzę wszystkim mieszkańcom Mińska 
Mazowieckiego spełnienia planów i zamierzeń, dużo radości, 
wolności i demokracji.
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Pierwsza w historii Miejska Wigilia
Szanowni Państwo, to była pierwsza  
w historii Miejska Wigilia organizowana 
dla wszystkich mieszkańców. Bardzo 
się cieszę, że przybyliście w tak licznym 
gronie, w świetnych humorach i świą-
tecznym nastroju.

 Święta Bożego Narodzenia to 
bowiem święta solidarności, przyjaźni  
i miłości. To święta rodzinne, które spę-
dzamy w gronie najbliższych. To czas,  
w którym zapominamy o wszelkich róż-
niących nas waśniach i sporach. Kiedy 
dzielimy się wszystkim, co mamy najlep-
szego, a przede wszystkim miłością.
 Życzę Wam, Drodzy Państwo, 
abyście w te święta dostrzegali same po-
zytywy, abyście poświęcili ten świątecz-
ny czas wszystkim swoim bliskim i aby 
atmosfera świąt Bożego Narodzenia była  
z wami obecna przez cały 2017 rok. Życzę 
Wam dużo zdrowia, szczęścia, radości, 
wolności i wszelkiej pomyślności.

 Serdecznie dziękuję harcerzom 
z Hufiec ZHP „Mazowsze” Mińsk Mazo-
wiecki za zorganizowanie wigilijnej uroczy-
stości, za stajenkę, za betlejemskie światło 
pokoju, za Waszą pracę i zaangażowanie. 
Dziękuję Zarządowi Dróg Miejskich, MDK 
Mińsk Mazowiecki i firme HYDROTECH 
za pomoc w logistyce całego przedsię-
wzięcia. Dziękuję mieszkańcom Mińska  
Mazowieckiego za wspaniałą świątecz-
ną atmosferę, którą w tym dniu tworzyli.  
Dziękuję też za obecność księżom i ka-
płanom. Byli z nami: kapłan Jan Opala  
proboszcz parafii Kościoła Starokato-
lickiego Mariawitów oraz ksiądz Jerzy  
Mackiewicz  proboszcz  parafii Narodzenia  
Najświętszej Maryi Panny w Mińsku  
Mazowieckim.

 Wielkie podziękowania należą 
się restauratorom, którzy pro bono przy-
gotowali poczęstunek wigilijny: Trattoria 
Presto, Pasja Catering/Titolare, Resteu-
racja Pod Różami, Resteuracja Pod  
Sosnami, La Bella, Domowo catering, 
Bar Jedynka, Sala Weselna Esta, Slow 
Food - Mińska Pyza, Agencja Tatulo, 
Piekarnia Małopolska. Podziękowania 
składam Polskiemu Zwiazkowi Emery-
tów, Rencistów i Inwalidów Zarząd Mińsk  
Mazowiecki, Stowarzyszeniu Radość 
Trzeciego Wieku i Fundacji EBU.
 Byli też z nami radni Rady Mia-
sta: Basia Reda, Jerzy Gryz, Robert Ga-
łązka, Piotr Wojdyga, Kamil Bodziony  
i Łukasz Lipiński, którzy serwowa-
li mieszkańcom potrawy wigilijne. 
Był w końcu z nami Święty Mikołaj, 
który po długiej podróży przyjechał  
do wszystkich naszych mińskich dzieci  
z workiem pełnym słodkich prezentów.

Marcin Jakubowski Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
fot. Leszek Siporski, minskmaz.com
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Z ŻYCIA MIASTA

Defibrylator AED Plus dostępny dla każdego mieszkańca!

Pierwszy taki sprzęt ratujący życie w pełni 
dostępny w przestrzeni publicznej w na-
szym mieście – bez formalności, bez wy-
dłużonego podejmowania decyzji przez 
zarządzającego nim.
 Potrzebę zakupu defibrylatora 
dostrzegły władze miasta podczas rozmów 
z mieszkańcami. Co niezwykle istotne, do 
obsługi AED Plus nie potrzebujemy prze-
szkolenia medycznego, jest to sprzęt mak-
symalnie bezpieczny i skuteczny.
 W czwartek, 8 grudnia, w Urzędzie 
Miasta Mińsk Mazowiecki miało miejsce 
szkolenie z obsługi defibrylatora AED Plus 
ZOLL, który jako jedyny dostępny na rynku 
ma w elektrodzie czujnik głębokości uci-
sku. Daje udzielającemu pomoc informację 
zwrotną w czasie rzeczywistym. Skuteczne 
RKO zwiększa szansę na przeżycie, a ja-
kość RKO to przede wszystkim: głębokość 
ucisku ( 5-6 cm ) oraz częstotliwość (zgod-
nie z najnowszymi rekomendacjami z 2015 
r. Europejskiej Rady Resustytacji). Podczas 
szkolenia strażnicy oraz urzędnicy mogli się 
przekonać, że AED Plus jest bardzo intu-
icyjny i wspiera udzielającego pomocy na 
każdym etapie udzielania pomocy osobom 
z nagłym zatrzymaniem krążenia (NZK).
 Defibrylator AED Plus znajduje 
się w budynku Straży Miejskiej (ul. Kon-
stytucji 3 Maja 1a) i dostępny jest dla każ-
dego, kto musi udzielić pomocy osobie  
z nagłym zatrzymaniem krążenia.
 Zatrzymanie krążenia na czas 
dłuższy niż 3-4 minuty prowadzi z reguły 
do trwałego  uszkodzenia komórek kory 
mózgowej. Z każdą minutą bez rozpoczę-
cia resuscytacji krążeniowo-oddechowej 
(RKO) szanse na przeżycie maleją o 7%-
10%. Udzielenie profesjonalnej pomocy  
(z defibrylacją) po 10 minutach daje tylko do 
2% szans na  przeżycie.
 Natychmiastowe rozpoczęcie 
RKO w połączeniu z wczesną defibrylacją 
wykonaną w czasie  3-5 minut od utraty 
przytomności może zwiększyć szansę prze-
życia o 49% - 75%.           

(red.), fot. z arch. UM

 

10 grudnia pożegnaliśmy panią Hali-
nę Woźniak ps. Nika. Odeszła od nas, 
przeżywszy 91 wiosen. Żegnała ją ro-
dzina, przyjaciele, władze samorządowe  
i przedstawiciele środowisk kombatanc-
kich.

Halina Woźniak urodziła się w 1925 r. 
W czasie okupacji uczęszczała na tajne 
komplety, a następnie sama pomagała 
w nauczaniu dzieci. Wstąpiła do Szarych 
Szeregów, gdzie pełniła funkcję łączni-
ka na terenie Osiny-Mrozy-Kuflew. Póź-
niej zajęła się m.in. obserwacją lotniska  
w Janowie, utrzymywała warty i ochronę 
ćwiczących kolegów z Armii Krajowej.  

W 1943 r. uczestniczyła w ochronie zrzu-
tów z Anglii na bagnach w Mistowie. Pod 
koniec II wojny światowej pracowała  
w mińskim szpitalu, później ukończyła 
kurs pedagogiczny i podjęła pracę z mło-
dzieżą w Zalesiu. 

Za swoje zasługi uhonorowana zosta-
ła wieloma odznaczeniami, m.in. Krzy-
żem Wolności. Pani Halina Woźniak była 
bardzo zaangażowana w działalność 
środowisk kombatanckich. W pamięci 
znających ją mieszkańców pozostanie 
człowiekiem wielkiego serca i szalenie 
sympatyczną starszą panią.                  (red.)

Pożegnaliśmy Halinę Woźniak 

Czy wiesz, że ...
    8 minut to średni czas dotarcia ambulansu w mieście
    Rocznie w Polsce dochodzi do 40 tys. zatrzymań krążenia
    50% akcji zatrzymania krążenia dochodzi poza domem
    Aż 80% zatrzymań krążenia można wyleczyć defibrylatorem
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19 grudnia podczas sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki burmistrz Marcin Ja-
kubowski wraz z Prezydium Rady Miasta 
wręczył stypendia oraz nagrody za osią-
gnięte wyniki sportowe. Zaplanowane  
w tegorocznym budżecie środki finanso-
we w wysokości 20 000 złotych okazały 
się niewystarczające, jednakże udało się 
wygospodarować kolejne 20 000 złotych, 
aby docenić osiągnięcia młodych spor-
towców. 

Na poprzedniej sesji, z uwagi na wypeł-
nianie obowizków zawodniczych, nie-
obecny był zawodnik Aeroklubu Ziemi 
Zamojskiej – Czubski Wiktor, który tym 
razem odebrał stypendium sportowe  
w wysokości 600 zł. Jego osiągnięcia 
to: zakwalifikowanie się do 44. Szybow-

cowych Mistrzostw Polski Juniorów.   
Międzynarodowa Federacja Lotnicza  
FAI przyznała mu Srebrną Odznakę  
Szybowcową.

Przedstawiciel piłki nożnej niesłyszących 
– Marcin Kuć, który jest zawodnikiem 
Mazowieckiego Klubu Sportowego Nie-
słyszących „Mazowsze” otrzymał stypen-
dium w wysokości 1000zł. Występując 
w tej dyscyplinie sportu zdobył I miejsce 
na Mistrzostwach Europy Głuchych w pił-
ce nożnej U 21 we Wrocławiu; II miejsce  
w Mistrzostwach Polski Niesłyszących  
w Halowej Piłce Nożnej i III miejsce  
w Mistrzostwach Polski Niesłyszących  
w Piłce Nożnej.

Zawodnicy Mińskiego Klubu Sportowe-
go „TAEKWON-DO” otrzymali miesięcz-
ne stypendia oraz nagrody sportowe 
uzależnione od osiągniętych wyników. 
MKS „Taekwon-Do” w roku 2016 zdobył 
211 pkt. wg. Polskiej Federacji Sportu 
Młodzieżowego, zajmując 104. miejsce  
w Polsce na 3463 kluby i 15. w wojewódz-
twie na 411 klubów. 
Punktowane miejsca i medale w  Między-
wojewódzkich Mistrzostwach Młodzików 
w Bartoszycach zdobyli:
Gąsior Cezary
Urbanowska Oliwia
Matejak Patryk
Misterkiewicz Karol
Jackowski Cezary
Łuniewska Karolina
Jędrasik Łukasz

W Mistrzostwach Polski Juniorów Młod-
szych w Nowej Rudzie Słupiec punktowali:
Krajewska Marta,

a w Mistrzostwach Polski Juniorów  
w Kłobucku:
Mikulska Michalina
Piórkowska Natalia
Kawka Julia
Hamerski Jakub
Cecotka Natalia
Zgódka Mateusz.

Ponadto zawodnicy MKS TAEKWON-DO 
zostali powołani do Kadry Narodowej Ta-
ekwon-do i wyjechali do Finlandii, do Tam-
pere na przełomie kwietnia i maja 2016r. 
na Mistrzostwa Europy w Taekwon-do.
Tytuł Mistrzyń Europy w walce aranżowa-
nej wywalczyły Michalina Mikulska i Nata-
lia Piórkowska.
Michalina zdobyła również indywidualnie 
III miejsce w walce sportowej do 60 kg  
i wraz z drużyną II miejsce w walkach 
sportowych i III miejsce w testach siły.
Natalia wraz z drużyną wywalczyła II miej-
sce w technikach specjalnych.
Marta Krajewska wywalczyła indywidual-
nie III miejsce w walce sportowej do 45 kg.
Julia Kawka zajęła miejsce 5-8 w walkach 
sportowych do 50 kg.
Mateusz Zgódka wraz z drużyną wywal-
czył I miejsce w testach siły.
Trenerem jest Jacek Łuniewski, a Preze-
sem Klubu Marta Łuniewska.

Powód do radości miał także Maciej 
Rombel, który w swojej kolekcji ma do-
słownie worek medali, choć urodził się  
w 2001 roku. Jest członkiem kadry na-
rodowej oraz zajmuje pierwsze miejsce  
w rankingu Polskiego Związku Judo. 
Z licznych sukcesów należy wymienić: 
Mistrz Polski Kadetów; pierwsze miejsce 

Kolejne nagrody i stypendia za wyniki sportowe
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Z ŻYCIA MIASTA

w Pucharze Polski w Judo Juniorek i Ju-
niorów Młodszych w Pile. Zawodnik otrzy-
mał nagrodę w wysokości 600 złotych.

Jakub Brodzik, reprezentujący Akade-
mię Sztuk Walki w Taekwon-Do odebrał  
stypendium sportowe w wysokości 1000 
złotych. Jego największe osiągnięcia  
w 2016 roku to: II miejsce w konkuren-
cjach – walki, techniki specjalne i układy 
na Mistrzostwach Polski w Głogówku,  
a na Otwartych Mistrzostwach Europy  
w Strzegomiu III miejsce w konkurencji – 
walki.

Powód do zadowolenia mieli także za-
wodnicy Uczniowskiego Klubu Sporto-
wego Judo „KONTRA”:

Aleksandra Polkowska –  juniorka młod-
sza. Brązowy medal w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży – Mistrzostwa Pol-
ski Juniorek Młodszych, w Elblągu, maj 
2016. Dwa srebrne medale: w juniorkach 
młodszych i w juniorkach WARSAW JUDO 
OPEN, Warszawa, wrzesień 2016. W roku 
2016 startowała 19 razy w zawodach rangi 
ogólnopolskiej i wojewódzkiej, zdobywa-
jąc 17 medali.

Katarzyna Przyczyna – juniorka. Srebrny 
medal w Pucharze Polski Juniorek Młod-
szych, Piła,  kwiecień 2016. Srebrny medal 
w Pucharze Polski Juniorek Młodszych, 
Opole, czerwiec 2016. Brązowy medal  
w Otwartym Pucharze Polski Juniorek, 
Oleśnica, październik 2016. W 2016 
roku startowała 13 razy, zdobywa-
jąc 10 medali. Reprezentowała Polskę  
w Pucharze Europy, Bielsko Biała, maj 
2016.
 
Wiktoria Zalewska – młodziczka. Brązo-
wy medal w Pucharze Polski Młodziczek, 
Suchy Las, maj 2016. W 2016 roku starto-
wała 9 razy w zawodach rangi ogólnopol-
skiej i wojewódzkiej w 2016r, zdobywając 
4 medale.
 
Jakub Kretowicz – junior młodszy. Brą-
zowy medal w Otwartym Pucharze Polski 
Juniorów Młodszych – Memoriał Jigo-
ro Kano (Dżigoro Kano), Poznań, 2016. 
W 2016 r. startował 6 razy, w zawodach 
rangi ogólnopolskiej i wojewódzkiej, zdo-
bywając 4 medale.

Trenerem oraz prezesem klubu jest Pan 
Zdzisław Wiącek – trener judo II klasy, 
III (trzeci) DAN. 

Burmistrz Miasta pogratulował wszystkim 
nagrodzonym, życząc dalszej wytrwało-
ści i sukcesów informując, że w budżecie 
miasta na 2017 rok także przewidziano 
środki finansowe dla utalentowanych za-
wodników.                                          (red.)
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18 grudnia do sali widowiskowej Miej-
skiego Domu Kultury dyrekcja i nauczy-
ciele Szkoły Muzycznej Yamaha zaprosili 
rodziców, dziadków i przyjaciół swoich 
uczniów na kolejny koncert świąteczny. 
W pierwszej turze występowali uczniowie 
grający na keyboardach i na skrzypcach, 
później zaś na scenie pojawili się ucznio-
wie grający na gitarach klasycznych,  
na gitarach elektrycznych i basowych 
oraz na perkusji.
 W wypełnionej po brzegi sali 
można było usłyszeć zarówno początkują-
cych uczniów, jak i tych, którzy już czwarty 
rok poznają w szkole Yamaha różne style 
muzyczne i utwory zarówno z repertuaru 
muzyki klasycznej, jak i muzyki rozrywko-
wej. Świąteczny nastrój tworzyły pięknie 

W czytelni biblioteki na II piętrze pre-
zentowana jest do końca grudnia wy-
stawa prac konkursowych ,,Anioły, 
aniołki, anielice”. Konkurs  był  podsu-
mowaniem projektu edukacyjnego reali-
zowanego przez uczniów Zespołu Szkół  
Ekonomicznych w Mińsku Mazowieckim,  
w ramach Narodowego Programu  
Rozwoju Czytelnictwa. 

 Zadaniem uczestników było 
przedstawienie wizerunku anioła w dowol-
nej formie. Inspiracją była  literatura dostęp-
na w szkolnej bibliotece. Opieką artystyczną 
otoczyły uczniów nauczycielki przedmiotów 
artystycznych: Anna Zabrodzka-Skrzycka,  
Violetta Izdebska i Monika Adamczyk. Ko-
ordynatorkami projektu byli nauczyciele bi-
bliotekarze: Ewa Ambrożewicz, Anna Kosiń-
ska. Na konkurs wpłynęły 63 prace, głównie 
od uczniów Liceum Plastycznego. 
 Laureatami zostali:  Agniesz-
ka Grich ( kl. 4 LP ), Mościcka (kl. I LP ),  

Świąteczne wystawy w Bibliotece Pedagogicznej

grane i śpiewane kolędy. Swoim solowym 
występem zachwyciła Julia Dróżdż, która 
zaśpiewała m. in. piosenkę ze spektaklu 
„Metro” pt. „Uciekali”. Motywy świątecz-
ne pojawiały się również w strojach wy-
stępujących na scenie młodych artystów. 
Podczas koncertu rozstrzygnięty został 
także konkurs na najpiękniejszą muzycz-
ną ozdobę choinkową, w którym mogli 
wziąć udział uczniowie i ich rodzice. I miej-
sce zajęła zawieszka Piotrusia Szostaka  
z programu „Szkraby i muzyka”, nagroda 
za II miejsce trafiła do Amelii Górki z kla-
sy gitary klasycznej, zaś III miejsce zosta-
ło przyznane Radkowi Kuciowi uczącemu 
się grać na gitarze elektrycznej. Wszyscy 
pozostali uczestnicy konkursu otrzymali 
wyróżnienia za kreatywność i pomysło-

Koncertowanie świąteczne szkoły Yamahy

we wykorzystanie motywów muzycznych  
w przygotowanych przez siebie zawiesz-
kach choinkowych. Wszystkie prace moż-
na jeszcze oglądach w sekretariacie szkoły. 
 Na zakończenie każdej z części 
koncertu dyrektor Wojciech Kożuchowski 
podziękował swoim nauczycielom (pani 
Dorocie Czerwińskiej, pani Magdalenie Ja-
kubowskiej, pani Ewie Szymańskiej-Kop-
cińskiej, panu Jarosławowi Gryzowi i panu 
Krzysztofowi Kazikowskiemu) za przygoto-
wanie uczniów do udziału w koncercie i za 
zaangażowanie w pracę z utalentowanymi 
młodymi ludźmi uczącymi się w szkole oraz 
życzył wszystkim sympatykom Yamahy 
dobrych i spokojnych Świąt wypełnionych 
muzyką. 

Wojciech Kożuchowski, fot. z arch. szkoły

Justyna Karczmarek (kl. 3 LP ) oraz Domi-
nika Rabińska ( kl. 3 LP ), Dominika Szoplik 
(kl. 3 LP ) i Sandra Szmit (kl. 1 LP ). Piękne 
anioły małych i wielkich rozmiarów, wykona-
ne różnymi technikami towarzyszą w pracy 
czytelnikom biblioteki.
 Druga  świąteczna wystawa jest 
wynikiem siódmych Integracyjnych Warsz-
tatów Plastycznych  pt. „Zimowe Inspira-
cje - ozdoby świąteczne” zorganizowanych  
1 grudnia 2016 r. przez Powiatowy Śro-
dowiskowy Dom Samopomocy w Mińsku 
Mazowieckim oraz Bibliotekę Pedagogicz-
ną. W spotkaniu brali udział uczestnicy 
Warsztatów Terapii Zajęciowej „Caritas” 
Diecezji Warszawsko-Praskiej oraz uczest-
nicy PŚDS. Na warsztatach powstały pięk-
ne świąteczne bombki, które znajdują się  
na wystawie w Galerii Biblioteki, dodatkowo 
wystawa prezentuje prace o tematyce zimo-
wej i świątecznej, wykonane również przez 
uczestników PŚDS. Warsztaty były współfi-
nansowane ze środków PFRON. 

Biblioteka Pedagogiczna, fot. z arch. biblioteki
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Kolędowanie w Miejskiej Szkole Artystycznej 

Po raz 41 w historii szkoły odbyła się 
uroczystość kolędowania w wykona-
niu uczniów i pedagogów. Był to jed-
nak pierwszy pokaz kolęd i pastorałek  
w nowo wybudowanym, bardzo nowo-
czesnym  budynku szkoły. Uroczystość  
miała miejsce w przeszklonym patio.

Tradycyjnie wystąpiła Miejska Orkie-
stra Kameralna pod batutą dyrek-
tora Wenantego Macieja Domagały 
oraz Romana Wachowicza. Na scenie 
zasiadła Szkolna Orkiestra pod kie-
rownictwem Romana Wachowicza.  
W programie znalazły się także występy 
solistów oraz  zespołów  kameralnych. 

Uroczystość rozpoczęła się kolędą „Do 
szopy hej pasterze” w wykonaniu Miej-
skiej Orkiestry Kameralnej z solistą To-
maszem Osicą. Dalej słuchacze mieli 
przyjemność posłuchania kolęd: „ Anioł 

pasterzom mówił”, „Wśród nocnej ci-
szy”, wykonanej przez Juliana Strzał-
kowskiego i Jonatana Mańczyńskiego, 
„Gdy się Chrystus rodzi”- w prezenta-
cji  sióstr Julii i Natalii Kulbackich, „Gdy 
śliczna Panna” w ciekawym opracowa-
niu na skład całej  klasy skrzypiec pani 
Małgorzaty Rąbalskiej i pana dyrektora 
Edwarda Pikuli. 

„Lulajże Jezuniu” w formie kołysanki 
zaprezentowała gitarzystka, pastorałkę 
góralską „Oj maluśki” zagrał duet: Mar-
celina Komorek z Aleksandrą Bodecką. 
Wariacje na temat świątecznej piosen-
ki zabrzmiały pod palcami pianistek -  
Julii Topolskiej i Zuzanny Bodeckiej. Pu-
bliczność miała okazję posłuchać także 
piosenek świątecznych: „Mroźna cisza”, 
„Zaśnij dziecino”, „Jingle bells”, „Tak jak 
śnieg”. Tą ostatnią piosenkę bożonaro-
dzeniową zaśpiewała Julia Dworecka.

Tradycyjnie, publiczność zachęco-
na przez dyrektora Wenatego Macieja  
Domagałę śpiewała razem z zespołami. 
Gościem honorowym uroczystości był 
prof. dr hab. n. med. Krzysztof Bielec-
ki, który zaśpiewał  operowym głosem 
„Gdy się Chrystus rodzi”, a także wygło-
sił przemówienie, składając najserdecz-
niejsze życzenia i wyrażając podziw dla 
pracy młodzieży szkolnej.

Na koniec imprezy wystąpił zespół na-
uczycieli MSA, wykonując kolędę „Ame-
rican Christmas” w bardzo ciekawym 
opracowaniu, które przypadło do gustu 
publiczności.  Wszyscy rozeszli się przy 
kolędzie „Pójdźmy wszyscy do stajenki”. 
                                                                       

  Joanna Nowik, fot. Michał Rogala
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Zakończona inwestycja

Po wielu latach oczekiwań w bieżącym 
roku przebudowano jaz na rzece Srebr-
na wraz z budową 2 kładek wraz z ciąga-
mi dla pieszych i oświetleniem. 

Inwestycja ta realizowana była przez 
dwóch inwestorów: Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warsza-
wie oraz Miasto Mińsk Mazowiecki.

Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urzą-
dzeń Wodnych wykonał przebudowę jazu  
na rzece Srebrna oraz budowę progu  
na cieku bez nazwy. Roboty budowlane 
wykonane zostały przez firmę EKOMEL 
Sp. z o.o. z Janowa Lubelskiego.

Miasto Mińsk Mazowiecki wykonało dwie 
kładki, ciągi piesze wraz z oświetleniem,  
a także oświetlenie jazu. Roboty budow-
lane wykonywane były przez Przedsię-
biorstwo Budownictwa Lądowego „MA-
ZOWIECKIE MOSTY” Sp. z o.o. z Mińska 
Mazowieckiego. 

Na kładkach oraz tarasach widokowych 
zamontowano betonowe tralki, które 
stylem nawiązują do balustrad amfite-
atru pałacu. Ciągi piesze dopasowano  
do istniejącego zadrzewienia i terenu. 
Przy ciągach dla pieszych zamontowane 
zostały nowe słupy oświetleniowe wraz 
z oprawami nawiązujące do istniejących. 
Jaz zaś oświetlają 4 wodoszczelne opra-
wy oświetleniowe.  

Z nadejściem wiosny rozpoczną się kolej-
ne prace w parku miejskim.

Wydział Inwestycji UM   
fot. Leszek Siporski, minskmaz.com

Przebudowa jazu na rzece Srebrnej wraz z budową 2 kładek wraz z ciągami dla pieszych i oświetleniem
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Motopompa dla OSP „KĘDZIERAK”

Dbając  o  bezpieczeństwo  i  rozwój  sił  
ratowniczych,  Miasto  Mińsk  Mazowiec-
ki  przy pomocy finansowej Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej w Warszawie 
oraz Samorządu Województwa Ma-
zowieckiego  zakupiło specjalistyczny  
sprzęt  ratowniczy. Burmistrz  Miasta  
Mińsk  Mazowiecki  Marcin  Jakubowski   
dofinansowaną  motopompę  pożar-
niczą  przekazał Ochotniczej  Straży   
Pożarnej  „Kędzierak”.

Nowoczesna, niezawodna, przeno-
śna  motopompa  pożarnicza  TOHAT-
SU  M16/8 VC 82ASE  wyposażona  jest  
m.in. w  silnik  o  dużej  mocy, z  automa-
tycznym  dozowaniem  oleju  do  paliwa, 

z  czujnikiem  zabezpieczającym  przed  
przegrzaniem, w bezolejową  pompę  
próżniową i  gaźnikiem  z  automatycz-
nym  zasysaniem.

OSP „Kędzierak” z  siedzibą  przy   
ul.  Osiedlowej  8  zrzesza  37  straża-
ków,  realizuje zadania na rzecz ochro-
ny ludności, ochrony przeciwpożarowej  

oraz  ratownictwa.  W  2015  roku   OSP  
wyjeżdżała  do  39  działań  ratowni-
czych organizowanych  przez  Komendę   
Powiatową  PSP   lub  Miasto  Mińsk   
Mazowiecki. 

Dorota Odalska-Rychter, fot. z arch. UM 

Otwarcie ulic Kaszubskiej i Pomorskiej
W środę, 21 grudnia, burmistrz  
Marcin Jakubowski dokonał oficjalne-
go otwarcia nowo wybudowanych ulic  
Pomorskiej i Kaszubskiej. Razem z bur-
mistrzem wstęgę przecinali: radny Jerzy 
Gryz, wykonawca Stanisław Czerepiń-
ski, inspektor nadzoru Antoni Tułodziec-
ki oraz przedstawiciele mieszkańców.

Wykonawcą była firma Z.U.T.H Stanisław 
Czerepiński, a roboty rozpoczęto pod ko-
niec sierpnia br.

W ramach inwestycji na ul. Kaszubskiej 
wykonano:
- jednopowierzchniową nawierzchnię 
jezdni o długości 64 m z betonowej kostki 
brukowej,
-  7 zjazdów  w miejscu istniejących bram 
wjazdowych,
- kanalizację deszczową z rur betonowych 
ze studniami rewizyjnymi podłączoną   
do sieci deszczowej w ul. Pomorskiej.  

W ramach budowy ul.  Pomorskiej wy-
konano:
- jezdnię na  długości ok. 140 m o na-
wierzchni  jednopowierzchniowej z beto-
nowej kostki brukowej,

- 19 zjazdów w miejscu istniejących bram 
wjazdowych,   
- sieć kanalizacji deszczowej z rur beto-
nowych ze studniami rewizyjnymi i pod-
łączono  do istniejącej sieci deszczowej  
w ul. Litewskiej.

Wartość inwestycji wraz z nadzorami 
wyniosła ok. 286 000 zł.

Nadzór nad inwestycjami był prowadzo-
ny: w branży drogowej przez Zarząd Dróg 

Miejskich Sp. z o.o. w osobie Antonie-
go Tułodzieckiego, w branży sanitarnej 
przez Przedsiębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji Sp. z o.o. w osobie Dariusza  
Banaszka i w branży elektroenergetycznej 
w osobie Jerzego Gałązki. 

Dokumentacje projektowe dla obu inwe-
stycji zostały wykonane przez Projekto-
wanie i Nadzorowanie Robót w Budow-
nictwie – Bogusław Kowalczyk  z Mińska 
Mazowieckiego.              (red.), fot. z arch. UM 
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W poniedziałek, 19 grudnia, Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki podpisał 
umowę o dofinansowanie Projektu pn. 
„Rozwój i rewaloryzacja terenów ziele-
ni w centrum Mińska Mazowieckiego”. 
Projekt realizowany jest w ramach dzia-
łania 2.5 Poprawa jakości środowiska 
miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona 
Środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020. 

Kwota dofinansowania wynosi 2 812 
085,23 zł, przy planowanym całkowitym 
koszcie realizacji projektu 3 442 706,67 zł.

Celem projektu jest kompleksowe upo-
rządkowanie i zagospodarowanie tere-
nów zieleni miejskiej w Mińsku Mazo-

Z ŻYCIA MIASTA

wieckim: w parku miejskim oraz na Placu 
Stary Rynek. Rewitalizacji poddana zo-
stanie parkowa zieleń. Roślinność tak 
będzie skomponowana, aby ograniczać 
niekontrolowany ruch pieszych, izolować 
wnętrze parku od zanieczyszczeń i ruchu 
ulicznego oraz uzupełniać istniejące ele-
menty i wraz z nimi tworzyć malownicze 
widoki. 

W ramach prac zostanie wykonany  re-
mont i przebudowa alei parkowych, co 
przyczyni się do poprawy komunikacji 
w parku. Zostanie wykonana rozbiórka 
nieczynnej oczyszczalni ścieków, a teren 
po niej zagospodarowany będzie nową 
zielenią. Dodatkowo w ramach zadania 
zostaną wykonane prace utrzymaniowe 
brzegów rzeki Srebrnej na odcinku od 

jazu w ciągu ulicy Budowlanej do kładki 
łukowej  przy stawie parkowym wraz z od-
nogą wzdłuż ulic Ogrodowej i Kościelnej. 
Projekt przewiduje również zagospodaro-
wanie zielenią Placu Stary Rynek, co po-
prawi jego funkcjonalność. 

Projekt pn. „Rozwój i rewaloryzacja tere-
nów zieleni w centrum Mińska Mazowiec-
kiego” ma na celu podniesienie walorów 
użytkowych i przestrzennych parku oraz 
stworzenie sprzyjających warunków dla 
rekreacji i odpoczynku użytkowników, jak 
również przywrócenie właściwej funkcjo-
nalności miejskiego parku i Placu Stary 
Rynek. Uwzględniono przy tym uwarun-
kowania historyczne, przyrodnicze i prze-
strzenne.

(red.)

Projekt „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum 
Mińska Mazowieckiego”

10 listopada na terenie mińskich jed-
nostek Żandarmerii Wojskowej miały 
miejsce uroczyste obchody 97. rocznicy 
powstania Związku Inwalidów Wojen-
nych RP, 40-tej rocznicy uhonorowania 
ZIW Oddział Zarządu sztandarem oraz  
7. rocznica odsłonięcia Pomnika Związ-
ku Inwalidów Wojennych.

Listopadowe uroczystości Związku Inwalidów Wojennych

Za prowadzoną z motywacji patriotycz-
nych działalność służącą upowszech-
nianiu chwalebnych czynów obrońców 
i wyzwolicieli Ojczyzny, za opiekę nad 
miejscami pamięci narodowej prezes 
mińskiego oddziału Związku Józef Jedy-
nak odznaczył m.in.: Medalem Marszałka 
Józefa Piłsudskiego – Sztandar Szkoły 
Podstawowej im. Dąbrówki w Mińsku Ma-

zowieckim oraz kpt. w st. sp. Edmunda 
Wiącka, Kombatanckim Krzyżem Pamiąt-
kowym „Zwycięzcom” – st. chor. w st. sp. 
Andrzeja Korycińskiego, Krzyżem Za Za-
sługi Dla Związku Inwalidów Wojennych 
– mł. chor. w st. sp. Mariusza Szostaka.

Oprac. na podst. mat. J.Jedynaka, fot. z arch. UM
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Koncert Charytatywny „Trochę słońca”
Szesnaste pomaganie
Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II 
w Mińsku Mazowieckim po raz szesnasty 
w ogóle i po raz pierwszy u siebie zorga-
nizowało Koncert Charytatywny „Trochę 
słońca”.
 Koncertowanie charytatywne 
to wizytówka papieskiego gimnazjum od 
początku jego istnienia. W każdym roku 
uczniowie, rodzice, nauczyciele przygoto-
wują występy teatralne, muzyczne, tanecz-
ne według autorskiego scenariusza, by 
podczas koncertu wspólnie występować 
i zbierać pieniądze dla najbardziej potrze-
bujących gimnazjalistów. Idea koncertu to 
łączenie różnych grup dla wspólnego celu 
– pomagania innym. Dzięki koncertowemu 
funduszowi przez cały kolejny rok można 
finansować wyjazdy do muzeum czy teatru 
albo kupować rzeczy potrzebne najuboż-
szym uczniom. Z tego typu pomocy korzy-
sta średnio 30 osób rocznie. W tym roku być 
może grupa ta będzie mogła być większa, 
bo podczas niedzielnego koncertowania 11 
grudnia udało się zebrać rekordową kwotę – 
4600 zł.

Wędrowanie
Motywem przewodnim XVI Koncertu Cha-
rytatywnego „Trochę słońca” było wędro-
wanie.
 – Na górskich szlakach spotyka-
ją się ludzie, którzy się nie znają, a mimo 
to pozdrawiają się, a silniejszy pomaga 
słabszemu. Chcielibyśmy te niepisane za-
sady przenieść z gór do naszej społeczno-
ści – zaczynał koncert jego pomysłodawca  
i dyrektor szkoły przy Budowlanej, Grzegorz 
Wyszogrodzki.
 Publiczność, która szczelnie wy-
pełniła halę widowiskowo-sportową, mogła 
oglądać sceniczne przygody trzech przyja-
ciółek wędrujących na bieszczadzką Tar-
nicę. Świetnie w tych rolach poradziły so-
bie Julia Karwowska, Marysia Piątkowska  
i Maja Biernacka. Dziewczynom towarzy-

szyły muzyczne anioły, czyli zespół wokal-
no-instrumentalny pod kierunkiem Agnieszki 
Nowak (nauczycielki historii). W ich wykona-
niu wybrzmiały znane bieszczadzkie piosen-
ki: „Zabieszczaduj dzisiaj z nami”, „Ballada 
z gór” czy „Bieszczadzkie anioły”. Wśród 
śpiewających byli uczniowie i nauczyciele. 
Solo zaśpiewali: Marta Lubieniecka, Szy-
mon Bielecki, Tola Staska i Paweł Kołodzik. 
Instrumentalnie występy wspierali dorośli: 
Agnieszka Nowak (gitara), Mariusz Jaguścik 
(bas), Paweł Jedliński (instrumenty perkusyj-
ne, przeszkadzajki), Dorota Lewandowska 
(skrzypce) i Marcin Moroz (perkusja) oraz 
uczniowie - gitarzyści: Maciej Leszczyński  
i Dawid Płudowski. 

Taniec, muzyka, teatr
Na scenie można było również podziwiać 
niezwykle naturalny i ujmujący występ 
rodziców. „Krajkę” przy ognisku śpiewa-
li: Agnieszka Duszczyk, Tomasz Bielecki, 
Katarzyna Grabarczyk, Aneta Ostrowska, 
Lidia Drewniak i Elżbieta Drozdowska,  
a towarzyszyli im na gitarach panowie: 
Grzegorz Wyszogrodzki i Piotr Borkowski.
 Teatralny popis dali uczniowie 
klasy 3e, którzy wystąpili w etiudzie „Miłość 
bliźniego”. W dialogowanym tekście poka-
zali, jak bardzo dzisiejsza miłość bliźniego 
potrafi być powierzchowna, udawana, wąt-
pliwa, nieprawdziwa. Młodzi aktorzy wyka-
zali się doskonałym wyczuciem sceny, umie-
jętnościami aktorskimi i świetną pamięcią.
 Na tegorocznym koncercie nie 
zabrakło również występów tanecznych. 
Podopieczne Anny Lubienieckiej zatańczy-
ły z białymi chustami, delikatnością walca 
wprowadzając do piosenki o bieszczadzkich 
aniołach. Druga grupa taneczna w kaloszach 
i z białymi parasolkami to nauczycielki: 
Agnieszka Kożuchowska, Aneta Korkosz, 
Marzena Grzyb, Justyna Kołodziejczyk i Al-
dona Szewczyk, które wytańczyły „Deszczo-
wą piosenkę”.  Pomiędzy występami teatral-
nymi, muzycznymi i tanecznymi pojawiały 

się góralskie dowcipy o bacy i turyście w wy-
konaniu Grzegorza Ochala i Maćka Rombla. 
Chłopcy wprowadzali humor i komentowali 
rzeczywistość sceniczną. 

Dyrektor z gitarą
Tradycyjnie zagrał na gitarze i zaśpiewał 
dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki -  tym 
razem wprowadził liryczny nastrój piosen-
ką „We wtorek w schronisku po sezonie”. 
Podsumowaniem koncertowych występów 
była piosenka „Idź swoją drogą” do słów 
Wojciecha Młynarskiego w wykonaniu 
Anny Lubienieckiej i Izabeli Saganowskiej 
przy akompaniamencie Agnieszki Nowak, 
Pawła Jedlińskiego i Doroty Lewandow-
skiej.   
 Dodatkowych przeżyć estetycz-
nych dostarczył gościom kiermasz prac 
artystycznych wykonanych przez uczniów 
i rodziców. Kiermasz przygotowany przez 
nauczycielki: Agnieszkę Rycharską, Ewę 
Raczyńską i Katarzynę Duczek był okazją 
do zakupu niepowtarzalnych prezentów czy 
ozdób świątecznych.
 By koncert mógł mieć należytą 
oprawę, w jego organizację włączyło się wie-
le osób. Uczniowie klasy 2e pod kierunkiem 
nauczycielki Ewy Pszczółkowskiej przypinali 
słoneczka, rozdawali ulotki, zbierali pienią-
dze. Wychowankowie Agnieszki Kożuchow-
skiej z kl. 2a zadbali o obsługę szatni. Na-
uczycielka plastyki Katarzyna Milewska wraz 
z uczniami z koła plastycznego przygotowała 
scenografię, a informatyk Mariusz Jaguścik 
zadbał o oprawę promocyjną i multimedialną 
wydarzenia. Nie do przecenienia jest praca 
Piotra Borkowskiego – szkolnego akustyka 
i oświetleniowca oraz pomagającego mu 
specjalisty do spraw obiektów sportowych, 
Macieja Kłosa.
 Każdy, kto w jakikolwiek sposób 
włączył się w charytatywne koncertowanie, 
mógł sobie tej niedzieli powiedzieć, że zrobił 
coś dobrego dla innych, a to z pewnością 
nadaje życiu sens.

Izabela Saganowska, fot. z arch. szkoły



14 MIM grudzień 2016www.minsk-maz.pl

OŚWIATA

Jeden grosz to niewiele, lecz potężna 
GÓRA GROSZA może przyczynić się do 
poprawy losu wielu dzieci.
 W ubiegłym roku szkolnym 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki w 
Mińsku Mazowieckim tradycyjnie przystą-
piła do akcji charytatywnej organizowa-
nej przez Towarzystwo Nasz Dom. Była 
to już XVI edycja „Góry Grosza”, której 
celem jest zebranie funduszy na pomoc 
dzieciom wychowującym się poza własną 
rodziną.
 W ubiegłym roku szkolnym spo-
łeczność szkolna zbierała monety już 
po raz czternasty. Kolejny udział w akcji 
„Góra Grosza” okazał się dla „Dąbrówki” 
znów bardzo szczęśliwy. Po raz czwarty 

zajęła pierwsze miejsce w wojewódz-
twie mazowieckim i jedno z najwyższych  
w Polsce. Tym samym znalazła się wśród 
szkół i przedszkoli, które zebrały najwię-
cej pieniędzy dla potrzebujących dzieci. 
Nie udałoby się to bez udziału i wielkiego 
zaangażowania prawie wszystkich na-
uczycieli i uczniów szkoły. Na taki suk-
ces społeczność szkolna pracowała dość 
długo, ponieważ „Dwójka” uczestniczy  
w ogólnopolskiej akcji „Góra Grosza” już 
od roku 2002.
 5 grudnia 2016 roku w murach 
„Dąbrówki” odbyła się uroczystość wrę-
czenia  Nagrody Fundacji przyznawanej 
szkole, która zgromadziła największą 
kwotę w województwie mazowieckim. Po 

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Rankingu 
IT SZKOŁA 2016 dla Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 im. Powstańców Warsza-
wyw Mińsku Mazowieckim

Wyróżnienie w Ogólnopolskim Rankingu IT SZKOŁA 

powitaniu gości przez dyrektora Sławo-
mira Domańskiego zgromadzeni obejrzeli 
występ szkolnej grupy „cheerleaders” 
oraz wysłuchali szkolnego chóru pod kie-
runkiem Anety Senktas, który zaśpiewał 
co roku towarzyszącą zbiórce pieniędzy 
piosenkę Orkiestry Dni Naszych „Nie ma 
jak dom”. W dalszej części spotkania Ewa 
Serafin szczegółowo przypomniała cel 
akcji. Elżbieta Prządka i Dorota Kilińska 
wręczyły dyplom z gratulacjami i podzię-
kowały za przekazane pieniądze. Powie-
działy również, że udział w akcji świadczy 
o tym, iż w społeczności „Dąbrówki” jest 
wielu wrażliwych i nieobojętnych na los 
innych ludzi, którzy potrafią się zjedno-
czyć dla wspólnego, dobrego celu i razem 
przyczynić się do poprawy sytuacji dzieci 
w trudnej sytuacji życiowej.
  

oprac. na podst. mat. Beaty Araźnej

Program IT Szkoła jest realizowany pod au-
spicjami Kolegium Rektorskiego Warszaw-
skiej Wyższej Szkoły Informatyki. Uczelnią 
wyższą odpowiedzialną bezpośrednio za 
przygotowanie i realizację Programu IT 

Szkoła jest Warszawska Wyższa Szkoła 
Informatyki. Partnerem programu jest Na-
ukowa Akademicka Sieć Komputerowa.

Ranking szkół ponadgimnazjalnych IT 
Szkoła jest sporządzany na podstawie po-
miaru aktywności udziału uczniów szkół 
ponadgimnazjalnych w poszczególnych 
kategoriach działań programu: kursach dla 
uczniów, wszechnicy informatycznej sta-
cjonarnej, wszechnicy informatycznej on-
line, konkursach IT, akademickich kołach 
naukowych oraz we wszechnicy na kołach.
IT Szkoła obejmuje między innymi takie 
zagadnienia jak: algorytmika i programo-
wanie, bazy danych, multimedia, grafika  
i technologie internetowe, sieci kompute-
rowe oraz tendencje rozwoju informatyki.  
W programie są uwzględniane najważ-
niejsze aktualne oraz przyszłe trendy 
rozwojowe w informatyce, takie jak bez-
pieczeństwo systemów informatycznych, 
przetwarzanie i analiza danych masowych, 
przetwarzanie w chmurze, czy technologie 
mobilne.

Tomasz Płochocki, fot. z arch. ZSZ nr 2

Podsumowanie akcji Góra Grosza
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16 grudnia w Szkole Podstawowej nr 1 
im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazo-
wieckim odbyła się gala wręczenia na-
gród laureatom I Powiatowego Projektu 
„Czytam, bo lubię” dla uczniów klas IV - 
VI szkół podstawowych. Projekt pozwo-
lił zaprezentować zdolności literackie, 
plastyczne oraz czytelnicze uczniom  
z powiatu mińskiego. 

 Zadaniem młodych autorów 
było napisanie opowiadania na dowol-
ny temat. Dzieci obdarzone talentem 
plastycznym miały za zadanie wykonać 
ilustrację do książki Pawła Beręsewicza 
“Ciumkowie w szkocką kratę”, natomiast 
młodzi czytelnicy zdawali test ze znajo-
mości treści wymienionej książki. Już 
pierwsza edycja projektu spotkała się  
z życzliwym przyjęciem wśród uczniów 
i nauczycieli szkół podstawowych po-
wiatu mińskiego. Na konkurs literacki 
wpłynęło 76 opowiadań, prac plastycz-
nych przesłano 35, natomiast test pisa-
ło 28 uczniów. Nie lada wyzwaniem dla 
jurorów było wyłonienie najlepszych prac 
spośród tak dużej ilości opowiadań i ilu-
stracji, które otrzymali organizatorzy. Po 
wielu konsultacjach udało się ustalić na-
stępujący werdykt. 
 W konkursie literackim I miejsce 
zdobyła Wiktoria Kaźmierczak ze Szkoły 
Podstawowej w Kałuszynie - op. p. Mo-
nika Marciniak, II miejsce Olga Sobol  
z Publicznej Salezjańskiej Szkoły Pod-
stawowej w Mińsku Mazowieckim – op. 
p. Małgorzata Bochyńska i Amelia Ko-
walczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Mińsku Mazowieckim – op. p. Mał-
gorzata Szczęsna, III miejsce Karolina 
Łućko z Publicznej Salezjańskiej Szkoły 
Podstawowej w Mińsku Mazowieckim – 
op. p. Małgorzata Bochyńska oraz Wero-
nika Królak ze Szkoły Podstawowej nr 4  
w Mińsku Mazowieckim – op. p. Monika 
Jaremko, wyróżnienia Aleksandra Tka-
czyk z Publicznej Salezjańskiej Szkoły 
Podstawowej w Mińsku Mazowieckim – 
op. p. Małgorzata Bochyńska, Lena Gaw-
ron ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku 
Mazowieckim  - op. p. Agnieszka Szcze-
pańska, Gabriela Rolf ze Szkoły Pod-
stawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim,  
a także Natalia Wronka ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim –  
op. p.  Anna Wasążnik.
 W konkursie plastycznym I miej-
sce zdobyła Kinga Chróścicka ze Szkoły 
Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowiec-
kim – op. p. Małgorzata Szczęsna, II miej-
sce Nikola Paczkowska ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim 
- op. p. Monika Jaremko i p. Agnieszka 
Szostak  i Julia Laudy ze Szkoły Podsta-
wowej nr 4 w Mińsku Mazowieckim- op. 
p. Agnieszka Szostak, III miejsce Michał 
Dworzyński ze Szkoły Podstawowej nr 1 

w Mińsku Mazowieckim - op. p. Monika 
Sokołowska, Amelia Kot z Publicznej Sa-
lezjańskiej Szkoły Podstawowej w Mińsku 
Mazowieckim - op. p. Małgorzata Szczę-
sna, wyróżnienia: Magdalena Ostrowska 
ze Szkoły Podstawowej w Ładzyniu – op. 
p. Anna Królikowska, Tatiana Piwowar ze 
Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku Ma-
zowieckim – op. p. Małgorzata Szczęsna, 
Natalia Zagórska ze Szkoły Podstawowej 
w Żakowie – op. p. Anna Michalik, Amelia 
Kowalczyk ze Szkoły Podstawowej nr 1  
w Mińsku Mazowieckim – op. p. Małgo-
rzata Szczęsna oraz Patrycja Piotrkowicz 
ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Mińsku 
Mazowieckim - op. p. Agnieszka Szostak.

 W konkursie czytelniczym I miej-
sce wywalczyła Karolina Łućko z Publicz-
nej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej  
w Mińsku Mazowieckim – op. p. Małgo-
rzata Chrobot, II miejsce Julia Zgódka ze 
Szkoły Podstawowej w Grzebowilku - op. 
p. Magdalena Piętka i Barbara Kucharska 
– ze szkoły Podstawowej nr 4 w Mińsku 
Mazowieckim – op. p. Monika Jaremko, III 
miejsce Wiktoria Kaźmierczak ze Szkoły 
Podstawowej w Kałuszynie – op. p. Beata 
Marciniak oraz Patrycja Górecka ze Szko-
ły Podstawowej w Rudzie op. p. Elżbieta 
Zgódka,  wyróżnienia - Michał Czyżew-
ski ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie 
– op. p. Krystyna Osińska i p. Grażyna 
Michalska, Magdalena Brewczyńska ze 
Szkoły Podstawowej w Jakubowie – op. 
p. Alicja Nowicka, Klaudia Nalazek ze 
Szkoły Podstawowej w Brzózem – op. p. 
Małgorzata Kowalska – Płatek oraz Karo-
lina Wojdat ze Szkoły Podstawowej nr 4 
w Mińsku Mazowieckim – op. p. Monika 
Jaremko.
 Galę wręczenia nagród uświetni-
ło spotkanie z pisarzem książek dla dzieci 
Pawłem Beręsewiczem, autorem utworu, 
wokół którego koncentrowały się zada-

nia zaproponowane w projekcie. Laure-
aci konkursów w trakcie spotkania mieli 
okazję “wypić filiżankę herbaty”, na którą 
do swojego stolika zapraszał pan Paweł. 
Przy okazji prowadził ze swoimi ”gość-
mi” interesującą i pełną humoru rozmowę 
na temat swoich książek. Autor utworu 
“Ciumkowie w szkocką kratę” okazał się 
przemiłym, przesympatycznym i otwar-
tym człowiekiem, który w niezwykły spo-
sób potrafi zainteresować młodych ludzi 
swoją twórczością. 
 Laureaci konkursów otrzymali 
nagrody z rąk pana Pawła Beręsewicza. 
Autor wyraził swój ogromny podziw nad 
zdolnościami młodych czytelników. Za-

uważył również, że uczestnicy konkursu 
czytelniczego piszący test ze znajomości 
treści jego książki “Ciumkowie w szkocką 
kratę” mają znakomitą pamięć, ponieważ 
obawia się, że sam zapewne uzyskałby 
o wiele mniej punktów za test, mimo że 
jest jej autorem. Organizatorkom pisarz 
pogratulował pomysłu, a także sprawnej 
organizacji przebiegu konkursów oraz gali 
wręczenia nagród.
 Na zakończenie uroczystości 
uczestnicy spotkania z Pawłem Beręsewi-
czem mieli możliwość zdobycia autografu 
autora. Wielu z nich zakupiło książki pisa-
rza podczas kiermaszu towarzyszącego 
spotkaniu. 
 Pomysłodawczyni projektu - 
pani Małgorzata Szczęsna oraz współ-
organizatorki: pani Małgorzata Nowicka, 
pani Anna Wasążnik, pani Bożena Po-
lkowska oraz pani Agnieszka Wodzińska 
zbudowane zainteresowaniem ich pomy-
słem planują kolejną edycję konkursów  
z udziałem innego autora książek dla dzie-
ci i już teraz zapraszają do wzięcia w nich 
udziału.

Opracowała Małgorzata Szczęsna
fot.  Agnieszka Kaczmarczyk

I Powiatowy Projekt „Czytam, bo lubię”
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      W grudniowy poniedziałek aula  
Zespołu Szkół Miejskich Nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim stała się na kilka godzin 
sceną dla tancerzy Polskiego Baletu Na-
rodowego. Uczniowie klas II gimnazjum 
i V szkoły podstawowej z inicjatywy na-
uczyciela biologii Aleksandry Bieleckiej 
wzięli udział w projekcie edukacyjnym  
„Piruet, pointa, paczka – czyli tajemnice 
baletu”, który jest organizowany przez 
Polski Balet Narodowy i Teatr Wielki – 
Operę Narodową w Warszawie.

 Spotkanie było okazją do po-
znania historii tańca i baletu, ze szczegól-
nym uwzględnieniem miejsca i roli baletu  
w działalności  Teatru Wielkiego – Opery 
Narodowej. Młodzież dyskutowała z pro-

wadzącym spotkanie  o różnicach  mię-
dzy tańcem towarzyskim i artystycznym, 
o tym dlaczego ludzie tańczą, a także jak 
rozwijał się taniec artystyczny w XX wieku. 
Omawiane zagadnienia były ilustrowane 
bogatym pokazem slajdów. 
 Podczas  spotkania odbył się 
też pokaz technik tanecznych. Zaprezen-
towano balet klasyczny, elementy tań-
ców ludowych, technikę Marty Graham 
i partnerowanie. Uczniowie poznali też 
najważniejsze elementy charakterystycz-
ne dla danej techniki. Obejrzeli pokaz 
miniatur choreograficznych czyli frag-
menty baletów klasycznych i współcze-
snych m.in. tańce charakterystyczne  
z „Dziadka do orzechów”, białe adagio  
z „Jeziora łabędziego”, wariacje wróżek  

ze „Śpiącej królewny”, fragmenty „Kop-
ciuszka” a także wybrane fragmenty 
spektakli z repertuaru współczesnego. 
Młodzież dowiedziała się także  jak wyglą-
da dzień życia tancerza baletu i jak długą 
drogę trzeba przejść aby zostać absol-
wentem szkoły baletowej.
 Jesteśmy pierwszą i na razie jedy-
ną szkołą w Mińsku Mazowieckim i powie-
cie mińskim, która wzięła udział w całko-
wicie bezpłatnym projekcie edukacyjnym. 
Natomiast nie po raz pierwszy uczniowie 
naszej szkoły mieli możliwość obcowania 
ze sztuką na najwyższym poziomie. Mło-
dzież cyklicznie wyjeżdża na spektakle 
do warszawskich teatrów, do galerii sztu-
ki i muzeów. Uczniowie podczas jednej  
z wycieczek zwiedzali Teatr Wielki – Ope-
rę Narodową od zaplecza. Zobaczyli wiele 
miejsc, których zwyczajny widz siedzący 
na widowni nie ma możliwości dostrzec.
 Tancerze zostali docenieni przez 
młodzież, która wręczyła im na zakończe-
nie słodki upominek w postaci własno-
ręcznie wykonanych w szkole pierników. 
Na zakończenie spotkania uczniowie za-
prosili pracowników Polskiego baletu Na-
rodowego na wspólny obiad w szkolnej 
stołówce.  
 Niecodzienna lekcja  była dla 
wszystkich  okazją do odkrycia tajemnic 
baletu. Także dla tych uczniów naszej 
szkoły, którzy uczęszczają na lekcje bale-
tu  już od kilku lat.

Aleksandra Bielecka, fot. z arch. szkoły

Adwentowy dzień skupienia dla nauczycieli
czyli o Świętym Bracie Albercie i służbie ubogim 

3  grudnia już po raz dziesiąty nauczy-
ciele z powiatu mińskiego uczestniczyli 
w adwentowym dniu skupienia. Spo-
tkali się w gościnnych progach Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Warszawy. Wszystkich zebranych powi-
tał  dyrektor szkoły, Tomasz Płochocki.  
Na spotkanie przybyli:  Dyrektor  Wydzia-
łu Nauki Katolickiej Diecezji Warszaw-
sko-Praskiej ksiądz Piotr Pierzchała oraz 
zaproszony na tę okazję gość – ksiądz  
dr Bernard Czerwiński. 
 W konferencji rekolekcjonista 
przypomniał postać Świętego  Brata Alberta 

Chmielowskiego, który zgodnie z decyzją pol-
skich biskupów  jest patronem nowego roku 
liturgicznego. Rok 2017 będzie w polskim 
Kościele rokiem Świętego Brata Alberta. Roz-
pocznie się on  25 grudnia 2016, czyli w dniu 
100. rocznicy śmierci świętego i potrwa do ko-
lejnych świąt Narodzenia Pańskiego. Ksiądz 
Bernard w konferencji zwrócił uwagę na nie-
zwykłą pracowitość św. Brata Alberta. Pod-
kreślał również jego troskę o piękno  języka 
ojczystego, widoczną szczególnie w listach. 
Święty słuchał Słowa Bożego i bardzo ważył 
słowa, nie zagadywał – w przeciwieństwie 
do  nas współczesnych, zwłaszcza nauczy-
cieli – Słowa Bożego.  Autor Księgi Przysłów  
nazywa „słowo Pana, w ogniu wypróbowane, 
tarczą ( …) dla tych, co się doń uciekają.”
 Postać Świętego Społecznika pra-
cującego wśród najuboższych była też punk-
tem wyjścia do rozważań na temat służby 
ubogim. Ks. Bernard  podkreślił ,że to nie my 
pomagamy potrzebującym, ale oni nam po-
magają być bliżej Jezusa. Przykład św. Brata 
Alberta może stać  się dla nas okazją do uwia-
rygodnienia czynami miłosierdzia tego, w co 
wierzymy i co będziemy głosić. 

 Ciąg dalszy rozważań zawierała 
homilia wygłoszona przez ks. Bernarda. Re-
kolekcjonista zakończył zadaniem zebranym 
nauczycielom „pracy domowej” : nauczyć się 
na pamięć Ośmiu  Błogosławieństw jako dro-
gowskazów na adwentowej drodze nawró-
cenia. 
 Po adoracji Najświętszego Sakra-
mentu i mszy świętej w kościele pw. św. Jana  
Chrzciciela  nauczyciele spotkali się ponow-
nie  w szkole na agapie. Był tort jubileuszowy 
oraz czas na  miłe rozmowy w gronie dobrych  
znajomych. Tak od  dziesięciu już  lat dzię-
ki chęci i wytrwałości  nauczycieli nawiązała 
się wspólnota pedagogów. Sobotni Dzień 
Skupienia, na którym zebrała się liczna gru-
pa nauczycieli pracujących w szkołach po-
wiatu mińskiego (około 40 osób), udowodnił, 
że jest to bardzo cenna i potrzebna inicjaty-
wa, sprzyjająca budowaniu więzi pomiędzy 
pracownikami oświaty z różnych placówek 
i wspólnemu przeżywaniu oczekiwania na 
Boże Narodzenie.

Renata Bakuła, fot. z arch. Szkół Salezjańskich

„Piruet, pointa, paczka”
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

KULTURA

Biblioteka w grudniu
Publicznej

Sekrety pisarza – spotkanie 
z Jakubem Żulczykiem

To było ekscytujące spotkanie. 30 listopa-
da, fani książek Jakuba Żulczyka  tłumnie 
odwiedzili bibliotekę i zasypali swojego 
idola pytaniami o dalsze losy jego bohate-
rów.  Szczególnie fascynujące były zapo-
wiedzi nowych odcinków serialu „Belfer”, 
którego współpomysłodawcą i scenarzy-
stą jest Jakub Żulczyk. Nie zabrakło tak-
że opowieści o nowych wersjach książek 
„Instytut” i „Radio Armageddon” oraz 
rozmowy o nominowanej do Paszportów 
Polityki powieści „Ślepnąc od świateł”. 
Pisarz zdradził kilka sekretów ze swojej 
codziennej pracy i zapowiedział nową po-
wieść „Wzgórze psów”, która ukaże się  
w maju przyszłego roku.

W drodze 
z Andrzejem Stasiukiem

Podczas Gali Alei Gwiazd Literatury,  
w maju tego roku, Andrzej Stasiuk - bo-
hater tegorocznej gwiazdy, obiecał nam 
spotkanie z czytelnikami.  Obietnicę speł-
nił i odwiedził naszą bibliotekę 13 grud-
nia, dzień po premierze jego najnowszej 
książki „Osiołkiem”, w której narrator ja-
dąc przez Ukrainę, Rosję, Azję napoty-
ka ludzi, duchy i policjantów. Ale przede 
wszystkim mówi o swojej miłości do sa-
mochodów. Dzięki  autentycznej samo-
chodowej scenografii przenieśliśmy się  
w klimat tej opowieści, a pisarz wspominał 
swoje podróże, przyjaciół, ulubionych auto-
rów. Opowiedział też o swoich wrażeniach 
związanych z Mińskiem Mazowieckim  
i obiecał wspomnieć nasze miasto w swojej 
najnowszej powieści, nad którą pracuje.

Grudzień 
ze Świętym Mikołajem

W grudniu biblioteka stała się siedzibą 
Świętego Mikołaja.  Nasi Czytelnicy byli 
bardzo grzeczni, do końca listopada prze-
czytali ponad 157 tysięcy książek i dlatego 
Święty Mikołaj przygotował dla nich wiele 
atrakcji. Odwiedził dzieci w Klubiku Miło-
śników Książek, wpadł do nas w Mikołajki 
i podczas lekcji bibliotecznych  o trady-
cjach bożonarodzeniowych. Odwiedził 
także Gralnię w Czytelni, gdzie podczas 
Soboty z planszówką wręczył wylosowa-
nym graczom świąteczne niespodzianki. 
Kulminacją gwiazdkowych atrakcji była 
tradycyjna już Fabryka Świętego Mikołaja. 
17 grudnia, 90 dzieci w wieku od 6 do 12 
lat wzięło udział w kreatywnych warszta-
tach drewna osikowego. Zgodnie z XIX 
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wieczną  tradycją tworzenia dekoracji, 
każdy uczestnik wykonał własną choin-
kę z wiórków drewna osikowego. Tego 
dnia rozstrzygnięto także konkurs na „List  
do Świętego Mikołaja”.  Do naszej świą-
teczno – konkursowej  skrzynki pocztowej 
wrzucono aż 40 listów! Wszystkie, ale to 
wszystkie są piękne, zabawne i wzrusza-
jące. Jury miało twardy orzech do zgry-
zienia wybierając te najwspanialsze. Po 
burzliwych obradach wyłoniono jednak 
zwycięzców. I miejsce zajęła Oliwia Na-
lazek, II miejsce Tymoteusz Piotrowski, 
a III miejsce Bartosz Piotrkowicz. Przy-
znano też wyróżnienia Janowi Jarzynie  
i Stanisławowi Biernackiemu. Serdecznie 
dziękujemy za udział w konkursie i gratu-
lujemy zwycięzcom. 

Ho ho hooo! Życzymy, aby Święty Miko-
łaj odwiedził jeszcze wielu naszych Czy-
telników.

Świąteczna Kinoteka 
dla Niewidomych

Biblioteka wspiera osoby niewidome 
niedowidzące gromadząc i udostępnia-
jąc książki mówione oraz Czytaki. Raz  
w miesiącu  odbywają się u nas projek-
cje filmów z audiodeskrypcją. 14 grudnia,  
w świątecznej atmosferze,  przy herbacie, 
makowcach i pierniczkach pokazaliśmy 
film „Listy do M.”.  Nasi niewidomi czytel-
nicy mieli okazję by podzielić się wspólnie 
opłatkiem i spędzić miło popołudnie przy 
bibliotecznej choince.

Zapowiedzi
11	 stycznia	 –	 Biblioteka	 Podróży,	 spotkanie		
z	 Kamilem	 Bodzionym,	 który	 tym	 razem	 prze-
mierzył	Stany	Zjednoczone	i	Kanadę.



20 MIM grudzień 2016www.minsk-maz.pl

KULTURA

Z IMPREZ MDK

Mikołajowy szach mat

Tradycyjnie w grudniu Miejski Dom Kultury 
organizuje Mikołajkowy Turniej Szachowy. 
Tegoroczne zmagania odbyły się 4 grudnia 
i przyciągnęły rzesze miłośników tej kró-
lewskiej gry. 
 Turniej, w którym walczyło 50 
zawodników, rozegrany został systemem 
szwajcarskim, a nad jego przebiegiem 
czuwał sędzia szachowy Andrzej Koseski. 
Zwycięzcy otrzymali puchary, medale oraz 
dyplomy. 

Wyniki
W kategorii szkół podstawowych  klas I-III 
dziewczęta: 
I miejsce – Daila Laskowska – MDK Mińsk Ma-
zowiecki
II miejsce – Beata Rybałtowska - MDK Mińsk 
Mazowiecki
III miejsce – Amelia Dróżdż – Salezjańska 
Szkoła Podstawowa - Mińsku Mazowiecki

W kategorii szkół podstawowych  klas I-III 
chłopcy: 
I miejsce – Miłosz Zaborowski – SP Wiciejów
II miejsce –  Mateusz Kijek - MDK Mińsk  
Mazowiecki
III miejsce – Antoni Rokicki – SP 2 Mińsk  
Mazowiecki

W kategorii szkół podstawowych  klas IV-VI 
dziewczęta: 
I miejsce –  Natalia Siedlecka - MDK Mińsk  
Mazowiecki

W kategorii szkół podstawowych  klas IV-VI 
chłopcy: 
I miejsce – Maciej Zaborowski – SP Wiciejów
II miejsce – Artur Rybałtowski - SP 2 Mińsk  
Mazowiecki
III miejsce – Filip Kwiatek - MDK Mińsk  
Mazowiecki

W kategorii szkół ponadpodstawowych 
dziewczęta: 
I miejsce –  Amelia Rozwadowska – Salezjań-
skie Gimnazjum w Mińsku Mazowieckim
II miejsce – Julia Dróżdż - Salezjańskie Gimna-
zjum w Mińsku Mazowieckim

W kategorii szkół ponadpodstawowych chłop-
cy: 
I miejsce – Kacper Królak – Gimnazjum  
w Jakubowie
II miejsce – Arkadiusz Abramowski –  
Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku  
Mazowieckim 
III miejsce – Karol Zychowicz – LO im. 
Marii Skłodowskiej Curie w Mińsku  
Mazowieckim

Chasydzkie rytmy

Tegoroczny cykl „Kierunek Izrael” zakoń-
czył koncert Nigun Trio, który zaprezento-
wał niearanżowane dotąd pieśni chasydz-
kie niguny.
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MDK, ul. Warszawska 173
tel. (25) 758-39-17 wew.11 
e-mail: mdk@mdkmm.pl

 Muzyka wywodząca się z ni-
gunów jest podróżą do źródeł kultury 
żydowskiej, niegdyś wrośniętej w polski 
krajobraz. Żydzi bowiem wierzyli, że przez 
muzykę i wspólne śpiewanie melodii tych 
pieśni, mogą stworzyć więź duchową ze 
Stwórcą. 
 Na scenie MDK wystąpiło trio  
w składzie: Michał Mroziński - akorde-
on, Daria Hawron – skrzypce, Krzysztof  
Śliwiński - klarnet.

Barany pod choinkę

MDK postanowił świąteczny nastrój wpro-
wadzić już 14 grudnia. A to za sprawą 
koncertu Rafała Jędrzejczyka oraz arty-
stów Piwnicy pod Baranami - Oli Maurer, 
Michała Chytrzyńskiego, Pawła Pierzchały 
i Jarka Wilkosza. 
 Podczas koncertu miała miej-
sce premiera wydanej przez MDK płyty 
z pastorałkami śpiewanymi przez Rafała  
Jędrzejczyka. Płyta do nabycia w MDK. 

Azjatycka podróż

Ostatni w tym roku smykofoniczny koncert 
17 grudnia upłynął pod hasłem Na jedwab-
nym szlaku. Artyści - Marta Sołek, Gwi-
don Cybulski i Sebastian Wielądek zabrali 
małych słuchaczy w muzyczną podróż do 
dalekiej Azji. Publiczność usłyszała orygi-
nalne rytmy i melodie. Dzieci poznały też 
wiele ciekawych instrumentów m.in.  flety 
perskie, duduk, zurnę, darabuka, daf, ta-
blę fidel płocką, gadułkę, lirę kreteńską  
i sarangi.

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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Koncert Gordonowski, 
Targ Bożonarodzeniowy 
i wystawa o nauczycielach z dawnych lat

Koncert Gordonowski - zachęcający pu-
bliczność do wspólnego muzykowania 
- po raz pierwszy odbył się w Mińsku Ma-
zowieckim. W niedzielę 4 grudnia do Mu-
zeum Ziemi Mińskiej przybyli rodzice wraz 
z dziećmi, a sala wypełniła się po brze-
gi. Tym samym nasze miasto dołączyło 
do grona wielu miejsc w USA i Europie, 
gdzie organizuje się wydarzenia w duchu 
teorii Edwina Eliasa Gordona. Ten zmarły 
przed rokiem amerykański jazzman i psy-
cholog dowiódł, że zdolności muzyczne 
dzieci rozwijają się tak samo jak nauka 
mowy. – Im bardziej różnorodnych dźwię-
ków i rytmów słuchamy jako niemowlęta, 
tym większymi zdolnościami dysponuje-
my jako starsze dzieci i dorośli – mówią 
pomysłodawczynie koncertu, wokalistki 
i instruktorki gordonowskie Magdalena 
Nejbauer i Małgorzata Kożuchowska-Pa-
nek. Obok nich wystąpili instrumentaliści: 
altowiolistka Ewa Kozioł, saksofonista 
Mariusz Piętka i pianista Przemysław Gro-
chowski. Repertuar koncertu był związa-
ny z nadchodzącymi mikołajkami. Muzycy 
zaprezentowali popularne amerykańskie  
i polskie piosenki, m.in. „White Christ-
mas”, „Santa Claus is comig to town”, 
„Jingle Bells” czy „Lulejże mi, lulej”. Do 
wspólnego śpiewania chętnie włączali 
się rodzice. Dzieci z uwagą słuchały rów-
nież wierszyków prezentowanych przez 
prowadzące w żywych, pobudzających 
rytmach. Charakterystyczne dla piose-
nek w wydaniu gordonowskim jest to, że 
wykonuje się je bez tekstu na sylabach 

W niedzielę, 11 grudnia w Muzeum Ziemi 
Mińskiej otwarto stałą wystawę pn. „Jak 
żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej?”. 
Dzięki funduszom pozyskanym przez ku-
ratora wystawy, prof. dr hab. Marię Ekiel-
Jeżewską i Dyrektora MZM Leszka Ce-
leja z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa  
Narodowego, Miasta Mińsk Mazowiec-
ki, Instytutu Podstawowych Problemów 
Techniki Polskiej Akademii Nauk oraz 
Fundacji PKO Banku Polskiego, mieszka-
nie Sylwestrowiczów przybrało ostatecz-
ny kształt. Nowoczesna multimedialna 
część informacyjna wystawy w sposób 
znakomity przybliża atmosferę 20-lecia 
międzywojennego w wielu aspektach jego 
funkcjonowania.

Podczas uroczystego otwarcia ekspozycji 
(w nowej aranżacji) obecni byli: Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jaku-
bowski i przedstawiciel MKiDN Michał 
Góras oraz muzealnicy z Zamku Królew-
skiego – Muzeum w Warszawie. Niebywa-
łego uroku całej imprezie dodał koncert 
skrzypcowy dziewcząt z klasy skrzypiec 
MSA przygotowany pod kierunkiem Pani 
Urszuli Chrulskiej.

Wszystkich zainteresowanych zapra-
szamy na zwiedzanie wystawy z kurato-
rem w każdy pierwszy wtorek miesiąca 
w godz. 9.00 – 17.00 (wystawa czynna  
w godz. pracy muzeum).

neutralnych. Są to zgłoski, które dziecko 
wypowiada gaworząc. Dzięki temu każ-
dy, nawet najmłodszy uczestnik koncertu 
może włączyć się we wspólne śpiewanie.
 – Nasze koncerty, a także zaję-
cia, które regularnie prowadzimy, wspo-
magają wszechstronny, emocjonalny, 
fizyczny i intelektualny rozwój dziecka. 
Pobudzają wszystkie zmysły, nie tylko 
słuch – dodają pomysłodawczynie kon-
certu. 

Nastrój niedzielnego koncertu podkreśliły 
papierowe płatki śniegu, którymi zostały 
obsypane dzieci, a także chusty falujące 
nad głowami. Akompaniament do piosen-
ki „Jingle Bells” zagrały dzieci na dzwo-
neczkach. Pomysłów na kolejne koncer-
ty gordonowskie w Mińsku nie brakuje. 
Sponsorem niedzielnego wydarzenia było 
Muzeum Ziemi Mińskiej.
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 W niedzielny wieczór 18 grudnia, w ko-
ściele Narodzenia NMP Mińskie Towa-
rzystwo Muzyczne zaprosiło słuchaczy 
na koncert „Msza góralska” - kompozy-
cję Tadeusza Maklakiewicza. 

Autor muzyki urodził się w 1922 roku  
w Mszczonowie, w rodzinie o bogatych 
tradycjach muzycznych. Dwaj jego bracia, 
Jan i Franciszek, również byli kompozy-
torami. Tadeusz Maklakiewicz studiował 
prawo na Uniwersytecie Jagiellońskim 
oraz kompozycje pod kierownikiem Ta-
deusza Szeligowskiego na warszawskiej 
Państwowej Wyższej Szkole Muzycznej. 
Pracował w Państwowym Wydawnictwie 
Muzycznym w Krakowie, w biurze kon-
certowym ARTOS, w latach 50. w Cen-
tralnej Poradni Amatorskiego Ruchu Ar-
tystycznego oraz w latach 60. w Polskim 
Radiu w Warszawie. Przez 40 lat uczył  
i pracował w Państwowej Wyższej Szkole 
Muzycznej w Warszawie. Był dyrektorem 
administracyjnym, dziekanem, kierowni-
kiem katedry Wychowania Muzycznego, 
prorektorem oraz rektorem (1975–1978). 
Pracę pedagogiczną rozwijał na wydzia-
le Wychowania Muzycznego. Wykładał 
przedmioty teoretyczne: kontrapunkt, 
harmonię i propedeutykę kompozycji. 
Pracę na uczelni łączył z szeroko zakrojo-
ną działalnością społeczną. Komponował 
różnorakie utwory muzyczne: od dużych 
form na orkiestrę symfoniczną, przez  
instrumentalne kompozycje na zespoły 
kameralne do utworów na chór mieszany 
i utwory solowe. 

„Msza góralska” to, obok suity kur-
piowskiej, jeden z najpopularniejszych 
utworów Tadeusza Maklakiewicza, in-

spirowany folklorem podhalańskim. Sam 
autor skreślił następującą dedykację: 
„Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II z naj-
większą czcią”. Tekst mszy został napisa-
ny przez podhalańskiego poetę i gawę-
dziarza Adama Pacha.
 
W siedmiu integralnych częściach utworu 
wystąpili: 
Chór Kameralny Miasta Sulejówek, Chór 
Cantate Domino, Chór Kameralny Mińskie-
go Towarzystwa Muzycznego, Oktet Wo-
kalny Manufaktura Dźwięku, Unplugged 
Orchestra oraz solistka Marta Ławecka. 
Zespoły przygotowali: Irena Gulewicz,  
Zuzanna Gulewicz, Dorota Lewandowska, 
Emil Ławecki, Tomasz Zalewski i Michał 
Śmigielski. Całością dyrygował Michał 
Śmigielski.

„Msza góralska” 
Tadeusza Maklakiewicza

Koncert zrealizowano ze srodków budże-
tu miasta Mińsk Mazowiecki.

W ramach współpracy z Miejskim Do-
mem Kultury w Sulejówku, przy udziale 
jego środków finansowych oraz budżetu 
Powiatu Mińskiego, w niedzielne połu-
dnie również rozbrzmiała „Msza góralska” 
w Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia  
w Sulejówku. Tą drogą składamy ser-
deczne podziękowania dla Dyrektora 
Miejskiego Domu Kultury w Sulejówku  
Tadeusza Hankiewicza za owocną współ-
pracę.

MTM, fot. Leszek Siporski, minskmaz.com 

Także 11 grudnia Muzeum Ziemi Mińskiej 
jak co roku zorganizowało Targ Bożona-
rodzeniowy – Kupieckie Mensko. Tym ra-
zem, na życzenie wystawców, targ odbył 
się 2 tygodnie przed świętami. Choć po-
goda nie rozpieszczała i cały dzień padał 
deszcz, większość wystawców przybyła, 
by zaprezentować swoje wyroby. Rów-
nież mieszkańcy Mińska nie zawiedli w tę 
deszczową aurę. 

Na Starym Rynku można było w tym dniu 
zakupić stroiki i ozdoby świąteczne, wyro-
by spożywcze: sery, wędliny, miody, cia-
sta, nalewki, herbaty, kawy oraz wyroby 
rękodzielnicze: ręcznie robioną biżuterię, 
dekoracje decoupage, zabawki, wyroby  
z drewna, a także kosmetyki, starocia.

Podczas targu, co staje się już tradycją, 
zbierano pieniądze na wsparcie dla osób 
potrzebujących. Specjalnie przygotowane 
na ten dzień produkty oferował  Zespół 
Szkół Specjalnych w Ignacowie i szpital  
w Rudce. Zorganizowano także loterię 

i kawiarenkę, z której dochód zostanie 
przekazany do Odessy, gdzie mińszcza-
nin ksiądz Piotr Rosochacki prowadzi 
świetlicę środowiskową dla dzieci.

Monika Pszkit i Monika Roguska, fot. z arch. MZM
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PŁYWACKI MITYNG MOSiR 

20 listopada w Aquaparku Miejskim  
w Mińsku Mazowieckim odbyła się pierw-
sza z czterech rund 5 edycji Mityngu  
Pływackiego, czyli Drużynowych Zawo-
dów Pływackich.

 Inicjatywa podjęta 5 lat temu 
przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
i Miński Klub Sportowy Barakuda oraz 
KS Neptun Sokołów Podlaski spotkała 
się z bardzo ciepłym przyjęciem, a zain-
teresowanie w regionie pozwoliło posze-
rzyć organizatorów o UKS Delfin Garwo-
lin oraz PUKS Orka Ostrów Mazowiecka.  
Ta impreza nie tylko popularyzuje i pro-
muje pływanie, ale także jest świetnym 
widowiskiem sportowym. Pierwsza runda 
w sezonie 2016/2017 zgodnie z tradycją to 
spotkanie w Mińsku Mazowieckim, który 
gościł prawie 200 zawodników rywalizują-

cych w trzech kategoriach wiekowych na-
stępującymi stylami na dystansach:
kat. I – dzieci w wieku 9 lat i młodsi:
• 25 m stylem motylkowym
• 25 m stylem grzbietowym
• 25 m stylem klasycznym
• 50 m stylem dowolnym
• 4x50 m stylem dowolnym
kat. II - dzieci i młodzież w wieku 10-12 lat:
• 50 m stylem motylkowym
• 50 m stylem grzbietowym
• 50 m stylem klasycznym
• 100 m stylem dowolnym
• 100 m stylem zmiennym
• 4x50m stylem dowolnym
kat. III – młodzież w wieku 18 lat i młodsi:
• 50 m stylem motylkowym
• 100 m stylem grzbietowym
• 100 m stylem klasycznym
• 100 m stylem dowolnym
• 100 m stylem zmiennym
• 4x50 m stylem dowolnym

 Każdy wyścig to emocjonujące 
przeżycie nie tylko dla samych startują-
cych, ale także ich rodzin i przyjaciół licznie 
zgromadzonych na widowni w to niedziel-
ne popołudnie. To prawdziwa zawodnicza 
walka nie tylko z własnymi słabościami,  
ale również imponujący pojedynek wytrzy-
małości i siły, które były widoczne zwłasz-
cza u najmłodszych.
 W klasyfikacji drużynowej pierw-
szą lokatę zajęli gospodarze pierwszej 
rundy (Brawo KS Barakuda!) zdobywając 
1 120 punktów, tj. 34 medale, tym samym 
pokonując KS Neptun Sokołów Podlaski 
– 932 pkt., tj. 28 medali, UKS Delfin Gar-
wolin 807pkt., tj. 19 medali oraz PUKS 
Orka Ostrów Mazowiecka 396 pkt., tj. 12 
krążków. Warto również zwrócić uwagę 
na świetny występ drużyny z Sokołowa 
Podlaskiego, której reprezentanci wygrali 
klasyfikację drużynową w kat. I i II, a która  
w klasyfikacji generalnej „depcze po pię-
tach” Naszym! 
 Po każdej rundzie najlepsze 
szóstki w czternastu ww. kategoriach 
otrzymują dyplomy, najlepsi trójkolorowe 
medale, zaś po czterech spotkaniach pod-
czas uroczystego podsumowania Mityngu 
tryumfatorzy otrzymają dodatkowo okaza-
łe puchary!

 Już dziś trzymamy kciuki za na-
szych i zachęcamy do kibicowania miń-
skim pływakom podczas kolejnej rundy, 
która odbędzie się w dniu 29 stycznia 
2017 w Garwolinie! 

Karolina Stokowska-Kuźma
 fot. z arch. MOSiR

KS Barakuda na olimpijskim basenie
W dniach 10-11 grudnia w Olsztynie, na 
nowoczesnym basenie olimpijskim „Aqu-
asfera” przeprowadzono Grand Prix War-
mii i Mazur w pływaniu. 
 W zawodach wzięła udział rekor-
dowa liczba, ponad 800 zawodników z 56 

Barakuda Mińsk Mazowiecki. Aleksandra 
Wąsak, Mikołaj Komorek, Mikołaj Kupidura 
i Radosław Marczak to zawodnicy przy-
gotowujący się do marcowych Mistrzostw 
Polski Juniorów i udział w zawodach  
w Olsztynie był z jednym etapów przygoto-
wań do tych zawodów.
 Sprawdzian wypadł bardzo oka-
zale, ponieważ nasi zawodnicy w 19 star-
tach, aż 18 razy bili swoje rekordy życiowe. 
Pozwoliło to im na zdobycie aż 6 medali,  
1 złoty, 2 srebrne i 3 brązowe.
 Miejsca na podium zajmowali: 
Aleksandra Wąsak złoto na 50 m stylem 
klasycznym z czasem 35.18, srebro na 100 
m stylem klasycznym z czasem 1:17.80  
i brąz na 50 m stylem motylkowym z cza-
sem 32.97, Mikołaj Komorek srebro na 200 
m stylem klasycznym 2:30.04 i brąz na na 
50 m stylem klasycznym z czasem 31.36, 
Mikołaj Kupidura natomiast zdobył brąz na 
50 m stylem dowolnym z czasem 25.39.

Tomasz Radomiński, 
fot. z arch. KS Barakuda

klubów, nie tylko reprezentujących Warmię 
i Mazury, ale też inne regiony, w tym moc-
na reprezentacja Mazowsza. W zawodach 
wzięły również udział kluby z Rosji, Litwy 
i Łotwy. Do Olsztyna wybrało się również 
czworo zawodników reprezentujących KS 
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W ostatni, przedświąteczny weekend  
w ferworze obowiązków domowych  
warto było wraz z rodziną wyrwać się 
choć na chwilkę na basen czy lodowisko,  
by nabrać sił na zbliżający się czas. 

 W niedzielę w Aquaparku 
odbyły się Aquaharce, czyli zabawy  
w wodzie w rytm energetycznej muzyki,  
w których udział wzięły 23 panie! Uczest-
niczki wykonywały proponowane przez 
prowadzących ćwiczenia w wodzie, tań-
cowały i kołysały się podczas czterech 
trzydziestominutowych bloków. Imprezę 
wsparły mińskie podmioty prowadzące 
tego typu zajęcia, tj. Ada Bartnicka i MKS 
TAEKWON-DO, Ewa Jackiewicz i Usługi 
fizjoterapeutyczne E. Jackiewicz, Eweli-
na Kaska-Łobodowska  i Fit & Joy oraz 
Małgorzata Pyszel i Gimnastyka dla Pań  
M. Pyszel. 
 Jak na grudzień przystało MO-
SiR zadbał aby KAŻDA (!!!) z uczestniczą-
cych pań  otrzymała świąteczny prezent! 
To było wspaniałe widowisko i to zarówno 
w opinii samych Harcowniczek jak i  in-
struktorów oraz zaciekawionych obser-
watorów. Wszelkie świąteczne przejawy 
aktywności sportowej, które spotykają 
się z pozytywnym odzewem ze strony 
mieszkańców cieszą organizatorów i dają 
nadzieję, że aquaimprezy to pomysł nie-
zwykle trafiony. 
 Niedziela obfitowała również 
w moc wrażeń na Lodowisku Miejskim, 

Aquaharce w Aquaparku

gdzie od 17.00 do 19.00 można było 
wziąć udział w warsztatach łyżwiarskich 
prowadzonych przez wykwalifikowanych, 
świątecznie wystrojonych instruktorów. 
„Rolkowy Mińsk” przygotował również 
dla wszystkich milusińskich konkuren-
cje sportowo-rekreacyjne, gry i zabawy!  
Święty Mikołaj poprosił jeszcze o wręcze-
nie naszymi rękami w jego imieniu drob-
nych upominków dla najbardziej zaanga-
żowanych oraz przygotowanie słodkiego 
poczęstunku, który stanowił gwarantowa-
ną nagrodę dla tych którzy tego dnia poja-
wili się na obiekcie przy ul. Wyszyńskiego. 
 Warto nadmienić, że MOSiR  
w przedświąteczny weekend zaangażo-

wał się również w pomoc przy „4 Biegu 
po Choinkę”. Dziękujemy Zielono-Czarni, 
że ciągle możemy wspierać tak ciekawe 
inicjatywy!!!

Uczestnikom wydarzeń dziękujemy za 
wspólnie spędzony czas i wraz z najlep-
szymi życzeniami przekazujemy gorące 
uściski od samego Mikołaja! Ho ho ho!

Karolina Stokowska-Kuźma
 fot. z arch. MOSiR
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Mikołajkowy Turniej Judo i Funny
10 grudnia młodzi judocy z UKS Judo 
KONTRA uczestniczyli w Mikołaj-
kowym Turnieju Judo i Funny Judo  
w Warszawie na Ursynowie. Organizato-
rem zawodów był UKJ RYŚ Warszawa.

Wspaniale zaprezentował się nasz za-
wodnik Piotr Marczak, rocznik 2007, zdo-
bywając srebrny medal w kategorii wa-
gowej 33kg. Jego kolega klubowy Miłosz 
Zaborowski w tej samej wadze uplasował 
się na V miejscu.
 
11 grudnia w Sochaczewie odbył się  
III Międzynarodowy Turniej Dzieci i Mło-
dzików z udziałem reprezentantów Biało-
rusi i Ukrainy. Nasz klub reprezentowało 
3 zawodników i wszyscy trzej wywalczyli 
medale. W kategorii młodzików, rocznik 
2002-2003, złoty medal zdobył Krystian 
Adamczyk, waga 46kg. Brązowy medal 
zdobył Damian Zaperty w wadze 66kg.

W kategorii dzieci, rocznik 2005-2004, 
brązowy medal wywalczył Dawid Kwiat-
kowski, waga 42kg.
 
Trener UKS Judo KONTRA jest bardzo 
dumny z postawy młodego pokolenia 
swoich podopiecznych.

 Zdzisław Wiącek, fot. z arch. klubu

Mikołajkowy Turniej GRAPPLERA
Klub Walki Grappler już po raz szósty 
był organizatorem Mikołajkowego Tur-
nieju w Brazylijskim Jiu Jitsu dla dzieci 
i młodzieży. Turniej odbył się 3 grudnia 
w Jakubowie. Honorowym Patronatem 
objęła to wydarzenie Wójt Gminy Hanna 
Wocial. 

W zawodach wzięło udział ponad 100 
dzieci, a miński klub reprezentowały sek-
cje z Dobrego, Jakubowa oraz Mińska 
Mazowieckiego. Na zawodach pojawili się 
goście z Białegostoku, Olsztyna, Szczyt-
na, Rudy, Radomia oraz Warszawy.

Dzieci rywalizowały w 27 kategoriach. 
Pocieszającym jest fakt, że w turnieju 
wystartowało wiele dziewcząt, a wiemy, 
że sztuki walki zdominowane są głównie 
przez chłopców. 

Tradycyjnie przygotowano dla wszystkich 
słodki poczęstunek, a dzieci otrzymały 
medale, dyplomy oraz upominki. Był to 
turniej gwiazdkowy, ale dzieci walczyły  
z wielkim oddaniem i zaangażowaniem, 
nie brakowało łez - tych szczęśliwych,  
ale i tych gorzkich, związanych z porażką. 

Grapplerzy zajęli drużynowo drugą lokatę 
na podium, czego serdecznie gratulujemy, 
bo złożyła się na ten sukces ich wspólna 
praca, jaką wykonali podczas zawodów. 

Wyniki Grapplerów:

ZŁOTE MEDALE 
Monika Kozera - I miejsce w kategorii Dzieci II
Patrycja Pląsek - I miejsce Młodzicy + 60 KG

Konstanty Cyran - I miejsce Młodzicy + 60 KG
Filip Wacławski  - I miejsce w kategorii Dzieci II
Jasiek Sabak - I miejsce w kategorii Dzieci I
Natalia Wolinska - I miejsce w kategorii Dzieci II

SREBRNE MEDALE 
Andrzej Frankiewicz - II miejsce w kategorii 
Dzieci III
Antek Sikora - II miejsce w kategorii Dzieci II
Dominik Kozera - II miejsce w kategorii Dzieci II
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I Charytatywny Turniej w Piłkę Nożną
3 grudnia w sali sportowej przy ul. Ko-
pernika 9 w Mińsku Mazowieckim, odbył 
się I Charytatywny Turniej w Piłkę Noż-
ną „Możesz Więcej” pod patronatem  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcina Jakubowskiego.

W zorganizowanych przez nas zawodach 
wzięło udział około 200 zawodników zgło-
szonych do 16 zespołów. Impreza rozpo-
częła się meczem pokazowym drużyny 
niepełnosprawnych po amputacjach Glo-
ria Varsovia vs Mazovia. Mecz zakończył 
się zwycięstwem Mazovii 6-1, ale zawod-
nicy z Gloria Varsovia oczekują rewan-
żu na boisku ze sztuczną nawierzchnią, 
gdzie kule o których się poruszają, nie 
będą ślizgać się tak jak na hali sportowej. 

Po meczu pokazowym rozpoczęliśmy 
rywalizację w 4 grupach, które miały wy-
łonić ćwierćfinalistów i w dalszych roz-
grywkach zwycięzców turnieju. Rywaliza-
cja była bardzo zacięta, ale odbywała się  
w duchu fairplay. 

Zwycięzcami turnieju została drużyna 
Galacticos, która w finale pokonała dru-
żynę Lokomotiv. Mecz o trzecie miejsce 
pomiędzy Margo-Clubowa, zakończył się 
zwycięstwem tych pierwszych.

Klasyfikacja:
1. Galacticos w składzie: Krystian Flis, 
Łukasz Bogusz, Szymon Staska, Kacper 
Smoderek, Alan Gańko, Konrad Biesiada, 
Daniel Świerżewski, Daniel Kozik
2. Lokomotiv
3. Margo
4. Clubowa

Puchar FairPlay ufundowany przez Pana 
Tomasza Płochockiego powędrował do 
drużyny strażaków grających pod szyl-
dem Pogorzelcy. Najlepszym zawodni-
kiem turnieju został Daniel Kozik. Najlep-
szym bramkarzem turnieju został Tomasz 
Bieliński z drużyny Lokomotiv. Najlepszym 
strzelcem turnieju został Michał Bondara  
z drużyny Margo.

Podczas trwania turnieju zapewniliśmy 
atrakcję dla kibiców, którzy odwiedzili na-
szą imprezę. Dla dzieci otworzyliśmy ba-
wialnię gdzie pod okiem Wolontariuszek  
z Zespołu Szkół Ekonomicznych, dzie-
ciaczki mogły wyszaleć się biegając za 
piłką lub rozwinąć talenty manualne przy 
wycinankach i malunkach. 

Podczas turnieju dla zawodników i kibi-
ców przygotowaliśmy darmowy catering. 
Impreza zakończyła się licytacją pamiątek.  

Piłkę z podpisami piłkarzy Legii Warsza-
wa wylicytowała Patrycja Bielicka właści-
cielka Salon Fryzjersko-Kosmetycznego  
Madam Paris z Mińska Mazowieckiego. 
Koszulkę Reprezentacji Polski z autogra-
fami wylicytował Arkadiusz Pac. 

Całkowity zysk z turnieju przeznaczony 
będzie na budowę wielospecjalistyczne-
go ośrodka dla osób niepełnosprawnych, 
który powstanie w powiecie mińskim. 
Podczas imprezy udało nam się zebrać 
5787, 76 zł i 1 euro.

Stowarzyszenie „Możesz Więcej” ser-
decznie dziękuje wszystkim uczestni-
kom, kibicom i ludziom dobrej woli, którzy 
wspierają nasze działania. Dzięki Wam 
udało się połączyć imprezę sportową  
z pomocą charytatywną.

Podziękowania dla darczyńców i funda-
torów nagród: Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcin Jakubowski, Tomasz 
Płochocki, Sklep FanSport, Fitness Club 
Olymp, Fitness Club FitLady, Sklep ForY-
ou Barbara Kowalik, Tadeusz Kryczyk - 
który zapewnił podczas imprezy pierwszą 
pomoc medyczną. 

Rafał Nagraba, fot. z arch. stowarzyszenia

Damian Wieczorek  - II miejsce w kategorii 
Dzieci II
Bartek Osuch - II miejsce Młodzicy -36 KG 
Anna Mórawska - II miejsce Młodzicy – 55KG
Alex Sitek - II miejsce w kategorii Dzieci III
Aleksandra Zakrzewska - II miejsce w kategorii 
Dzieci III
Agatka Lipska - II miejsce w kategorii Dzieci I
Bartek Tarasewicz  - II miejsce w kategorii 
Dzieci II
Kuba Jęda - II miejsce w kategorii Dzieci III

BRĄZOWE MEDALE 
Jarek Bodecki – III miejsce w kategorii Dzieci I
Iwan Nowik – III miejsce w kategorii Dzieci I

Martyna Bodecka – III miejsce MŁODZICY – 
55KG 
Zuzanna Królak – III miejsce MŁODZICY + 60 
KG
Paullina Królak  – III miejsce MŁODZICY – 55KG 
Filip Kosut – III miejsce w kategorii Dzieci III
Oliwier Szczęsny – III miejsce w kategorii  
Dzieci II
Krystian Woliński – III miejsce w kategorii  
Dzieci II
Kuba Pytkowski – III miejsce MŁODZICY – 
45KG 
Paweł Adamczyk – III miejsce w kategorii  
Dzieci III

Łukasz Cyran – III miejsce w kategorii Dzieci II
Gabryś Bodecki – III miejsce w kategorii Dzieci I
Przemek Pląsek – III miejsce w kategorii  
Dzieci III
Piotrek Lipski – III miejsce w kategorii Dzieci II
Bartek Pietrasik – III miejsce w kategorii Dzieci I
Igor Wójcik – III miejsce w kategorii Dzieci III
Kacper Bodecki – III miejsce w kategorii  
Dzieci II
Olo Pisarczyk – III miejsce w kategorii Dzieci I
Kuba Adamczyk – III miejsce w kategorii  
MŁODZICY + 60 KG. 

Marcin Frankiewicz, fot. z arch. klubu
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Uchwały z XXIII sesji Rady Miasta
• Uchwała Nr XXIII.218.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk 

Mazowiecki  na lata 2016 – 2026,
• Uchwała Nr XXIII.219.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016,
• Uchwała Nr XXIII.220.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem 

roku budżetowego 2016,
• Uchwała Nr XXIII.221.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku prze-

targowego trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa  
Chełmońskiego,

• Uchwała Nr XXIII.222.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju i mo-
dernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.  
w Mińsku Mazowieckim na lata 2014 – 2020,

• Uchwała Nr XXIII.223.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiec-
ki na lata 2017- 2026,

• Uchwała Nr XXIII.224.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017,
• Uchwała Nr XXIII.225.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania 

czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki,
• Uchwała Nr XXIII.226.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim,
• Uchwała Nr XXIII.227.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowa-

nego i obszaru rewitalizacji na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki,
• Uchwała Nr XXIII.228.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk 

Mazowiecki,
• Uchwała Nr XXIII.229.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego  

Ośrodka Pomocy Społecznej,
• Uchwała Nr XXIII.230.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2017 rok,
• Uchwała Nr XXIII.231.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planów pracy komisji stałych Rady Miasta na 

2017 rok,
• Uchwała Nr XXIII.232.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia planu pracy Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

na 2017 rok,
• Uchwała Nr XXIII.233.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych miasta Mińsk Mazowiecki.

Uchwała z XXIV sesji Rady Miasta 
• Uchwała Nr XXIV.234.2016 z dnia 19 grudnia 2016 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania 

przedszkolnego dzieci w wieku do lat 5 w przedszkolach i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowa-
dzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki.

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

Przewodniczący Rady Miasta 
oraz Wiceprzewodniczący

pełnią dyżury w Urzędzie Miasta 
w pokoju nr 116

w każdy poniedziałek 
w godz. 13.00-14.00,

natomiast radni pełnią dyżury,
w każdą środę w godz. 15.00-17.00. 

Uprzejmie informujemy, 
że korespondencję

do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
można kierować na adres
ul. Konstytucji 3 Maja 1

05-300 Mińsk Mazowiecki 
oraz na adres e-mail:

radamiasta@umminskmaz.pl  

W sprawach dotyczących Rady Miasta
można kontaktować się pod nr. tel.: 

25 758 33 35, 759 53 39, 
(w czasie dyżurów radnych 759 53 72).

Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na XXIII i XXIV sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w dniu 19 grudnia 2016 roku

Dyżury Rady Seniorów
Przewodnicząca Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim Wanda Rombel informuje, że radni Rady Seniorów 
będą pełnić dyżury w każdy drugi wtorek miesiąca (oprócz świąt) w godzinach 11.00-12.00 w pok.116 Urzędu Miasta 
Mińsk Mazowiecki. Pierwszy dyżur - 10 stycznia 2017 r.

RADA SENIORÓW INFORMUJE
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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 grudnia 2016 r. ustaliłem, a w dniu 21 grudnia 2016 r.  
podałem do publicznej wiadomości wykaz obejmujący niżej określone części miejskiej działki gruntu Nr 458/10,  
położone w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Chełmońskiego:
 - o powierzchni 0,0852 ha (40 stanowisk handlowych), przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargo-
wym na okresy dłuższe niż trzy lata, na rzecz ich dotychczasowych dzierżawców;
- o powierzchni 0,0324 ha (16 stanowisk handlowych), przeznaczone do oddania w dzierżawę na okresy do trzech lat, 
na rzecz ich dotychczasowych dzierżawców.
 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji  
3 Maja 1 na okres od dnia 21 grudnia 2016 r. do 10 stycznia 2017 r.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

	-		
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Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA 
MIARY

% ZNIŻKI UWAGI

1. Przedszkole Prywatne 
„MINI RAJ”

ul. Warszawskie Przedmieście 32 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
602-471-741

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

100% zniżki Zniżka dotyczy  
trzeciego  
i kolejnych dzieci 

2. „Szkoła Pływania Delfin” ul. Wyszyńskiego 56 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
530-777-537

www.delfin-club.pl

rekreacja  
– nauka  
i doskonalenie 
pływania

opłata miesięczna 20% zniżki Zniżka obowiązuje 
przy 
zapisie minimum 
dwóch 
członków rodziny  
wielodzietnej

3. Gabinet Lekarski 
lek.med. Halina Pajk 
lek.med. Anna Pajk 
lek.med. Krzysztof Pajk

ul. Kazikowskiego 42 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-48-89 
602-330-616

usługa  
medyczna

wizyta lekarska +

badanie USG

50% zniżki Zniżka przysługuje  
wszystkim członkom  
rodziny wielodzietnej

4. Euro – School Szkoła Języków 
Obcych

ul. Piękna 7A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)759-69-69

www.euroschool.edu.pl 
www.facebook.com/euroschool.
edu

Kursy języka 
angielskiego

Pozostałe kursy

opłata miesięczna

 
opłata miesięczna

20% zniżki – pierwsza osoba 
40% zniżki – druga osoba 
60% zniżki - trzecia osoba

10% zniżki dla każdego członka 
rodziny wielodzietnej

5. Przedszkole Prywatne 
Montessori  
„DELFINEK”

ul. Świętokrzyska 23 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
662-955-685

usługa  
oświatowa 

czesne 25% zniżki

6. Poradnia Stomatologiczna 
„STOMAX” 
lek. stom. Ewa Gusiew 
lek. stom. Małgorzata Ku-
charska

ul. Cicha 2 lok. 1 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
601-413-488

usługa  
stomatologiczna

25% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów mlecznych 
10% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów stałych 
50% zniżki - usuwanie zębów  
mlecznych 
25% zniżki - profilaktyka  
(lakowanie) 
100% zniżki - przeglądy uzębienia

7. Salon Fryzjersko –  
Kosmetyczny 
„FRYZULA”

ul. Gen. Sosnkowskiego 12 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
668-338-580

usługa fryzjerska 15% zniżki -strzyżenie dzieci  
10% zniżki – strzyżenie męskie 
i damskie

8. AKS „SAMIR” 
Sławomir 
 Ambroszczyk

ul. Warszawska 239 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
602-364-212 
www.samir.pl

rekreacja – 
siłownia

10% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 1 miesiąc

15% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 3 miesiące

20% zniżki przy zakupie wejścia 
jednorazowego (1,5h)

Zniżka obliczana jest 
od kwot:
130 zł - cena karnetu 
pełnego na 1 miesiąc,
390 zł - cena karnetu 
pełnego na 3 miesiące,
20 zł – cena wejścia 
jednorazowego (1,5h)

9. Przedszkole 
Niepubliczne  
„MICHAŁEK”

ul. Dąbrówki 41A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
604-515-306

usługa  
oświatowa

całodzienny pobyt 
w przedszkolu 
wraz z wyżywie-
niem  
i zajęciami dodat-
kowymi

50% zniżki

100% zniżki

Zniżka dotyczy  
pierwszego 
i drugiego dziecka 

Zniżka dotyczy 
trzeciego 
i kolejnych dzieci

10. Gabinet  
Stomatologiczny 
Stanisława Miłkowska

ul. Florencja 8a 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25) 758-36-59

usługa  
stomatologiczna

50% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów (plomba) 
50% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów (kanałowe) 
25% zniżki – ekstrakcja zęba 
25% zniżki – badanie jamy ustnej  
i inne zabiegi

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Lista Partnerów, którzy przystąpili do Programu „Rodzinny Mińsk” i wspólnie 
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Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA MIARY % ZNIŻKI UWAGI

11. PERSS 
T. Zybała,  
E. Drabarek Sp. J.

ul. Miodowa 4 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-66-50 
(25)758-88-34 
602-487-496

10% zniżki na cały asortyment  
(nie objęty innymi promocjami)

15% zniżki na usługę szycia

12. Przedszkole 
 Niepubliczne 
KLUB MALUCHA

ul. Nadrzeczna 22 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)759-32-57 
510-077-550

www.klubmalucha.edu.pl

usługa  
opiekuńczo 
- dydaktyczno- 
wychowawcza

czesne 20% zniżki

13. Sklep wielobranżowy 
FOR YOU 
B. Kowalik 

ul. Warszawska 90 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
698-685-999

obuwie damskie 
i męskie  
obuwie  
dziecięce 
ubiory damskie 
pozostały  
asortyment

para

para

10% zniżki

10 % zniżki

10 % zniżki 
10 % zniżki

14. KULTURALNY 
BAR    KEBAB 
W. Wesołowski

ul. Kościuszki 2  lok. B 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
516-929-930

usługa  
gastronomiczna

zestaw obiadowy

zupa

Kebab „L”

10% zniżki

10% zniżki

5 % zniżki

15. Restauracja Zwyczajna ul. Piłsudskiego 32 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-26-16 
793-323-222

www.facebook.com/Mazowianka

usługa  
gastronomiczna

dania z karty - 
porcja

20% zniżki

16. OFFICE 1 
ARTYKUŁY BIUROWE 
I SZKOLNE

ul. Warszawska 163 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-19-21

zakup artykułów 
papierniczych

artykuły  
papiernicze

10% zniżki

17. LA BELLA ul. Piłsudskiego 21 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)749-29-09

usługa  
gastronomiczna

dania z karty 20% zniżki Zniżka dotyczy dań 
spożywanych 
w lokalu o łącznej 
wartości 
powyżej 30 zł

18. KLUB WALKI  
GRAPPLER

ul. Piłsudskiego 11A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
692-238-240 
793-298-095 
www.klub-grappler.pl

rekreacja fitness (karnet 
miesięczny)

sztuki walki (karnet 
miesięczny)

zajęcia sportowe 
dla dzieci (karnet 
miesięczny)

25% zniżki

 
25% zniżki

 
25% zniżki

19. BARTEK S.A. ul. Warszawska 63A 
Stojadła 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
506-397-953

buty dziecięce 
BARTEK

10% zniżki przy zakupie dwóch lub 
więcej par butów

Promocje nie 
łączą się

Dotyczy wybranych 
modeli z kolekcji

20. NIEPUBLICZNA  
PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO  
- PEDAGOGICZNA 
STREFA ROZWOJU

ul. Kościuszki 14 lok. U17 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-070-413

wszystkie usługi 
z oferty usług 
pomocy  
psychologiczno - 
pedagogicznej

opłata za usługi 15% zniżki

 

z Samorządem Miasta Mińsk Mazowiecki realizują cele i wartości tego Programu 

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA 
MIARY

% ZNIŻKI UWAGI

21. AKADEMIA SZTUK WALKI Zajęcia prowadzone  
w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 
ul. Siennicka 17 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Kickboxingu

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

22. MIŃSKIE CENTRUM  
TAEKWON-DO  
TRADYCYJNEGO

Zajęcia prowadzone  
w Gimnazum Miejskim Nr 2 
ul. Budowlana 2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Taewon-do

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

23. WALHALLA FIGHT CLUB ul. Warszawska 178 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(róg Nadrzecznej – wejście od 
podwórza) 
692-410-323

Kickboxing dla 
młodzieży

Kickboxing dla 
dorosłych

Kickboxing dla 
dzieci

Box

Cross Fit Kick

karnet miesięczny 

karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

karnet miesięczny

10% zniżki

 
10% zniżki

 
15% zniżki

 
15% zniżki

15% zniżki

24. AVAILO Sp. z o.o. Jasionka 954 
36-002 Jasionka 
17/785-26-09

1/ Pakiet Mece-
nas Direct

2/ Pakiet Mece-
nas Direct  dla 
Rodziny 

10% zniżki na zakup pakietu

 
10% zniżki na zakup pakietu

Zakupu pakietów 
można dokonać 
dzwoniąc pod numer 
infolinii Availo 
22/228-08-00
Szczegółowy opis  
pakietów dostepny  
w Urzędzie Miasta, pok. 
215 oraz u partnera

25. KRASNAL  
Kraina ubranek dla dzieci

ul. Warszawska 114B 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
510-103-215

zakup odzieży 
dziecięcej  
i niemowlęcej

rozmiary: 
52cm – 170cm

5% zniżki Promocje nie łączą 
się na zakup 2 lub 
więcej rzeczy

26. Sklep chemiczny 
EXTRACHEMIA

Plac Jana Kilińskiego 5 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
604-812-035

zakup produktów 
chemicznych  
i drogeryjnych

5% zniżki

27. Niepubliczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej Centrum 
Rehabilitacji KINESION

ul. Kościuszki 25A/29 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
25/758-68-66 
www.kinesion.pl

konsultacje fizjo-
terapeutyczne

zabiegi 
z fizykoterapii

rehabilitacja 
ruchowa i masaż

50% zniżki

 
30% zniżki

 
10% zniżki

28. TOY PLANET 
„GALERIA AMINIS”

ul. Konstytucji 3 Maja 8/U2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
786-910-577

gry i zabawki 15% zniżki Zniżka nie dotyczy
Lego oraz promocji

29. Sklep  
spożywczo 
-warzywniczy

Lidia Gójska 
OWOCARNIA

ul. Dąbrówki 12/1 
05-300 Mińsk Mazowiecki

artykuły spożyw-
cze, owoce, wa-
rzywa, ryby, zioła

7% zniżki

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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21. AKADEMIA SZTUK WALKI Zajęcia prowadzone  
w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 
ul. Siennicka 17 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Kickboxingu

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

22. MIŃSKIE CENTRUM  
TAEKWON-DO  
TRADYCYJNEGO

Zajęcia prowadzone  
w Gimnazum Miejskim Nr 2 
ul. Budowlana 2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Taewon-do

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

23. WALHALLA FIGHT CLUB ul. Warszawska 178 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(róg Nadrzecznej – wejście od 
podwórza) 
692-410-323

Kickboxing dla 
młodzieży

Kickboxing dla 
dorosłych

Kickboxing dla 
dzieci

Box

Cross Fit Kick

karnet miesięczny 

karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

karnet miesięczny

10% zniżki

 
10% zniżki

 
15% zniżki

 
15% zniżki

15% zniżki

24. AVAILO Sp. z o.o. Jasionka 954 
36-002 Jasionka 
17/785-26-09

1/ Pakiet Mece-
nas Direct

2/ Pakiet Mece-
nas Direct  dla 
Rodziny 

10% zniżki na zakup pakietu

 
10% zniżki na zakup pakietu

Zakupu pakietów 
można dokonać 
dzwoniąc pod numer 
infolinii Availo 
22/228-08-00
Szczegółowy opis  
pakietów dostepny  
w Urzędzie Miasta, pok. 
215 oraz u partnera

25. KRASNAL  
Kraina ubranek dla dzieci

ul. Warszawska 114B 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
510-103-215

zakup odzieży 
dziecięcej  
i niemowlęcej

rozmiary: 
52cm – 170cm

5% zniżki Promocje nie łączą 
się na zakup 2 lub 
więcej rzeczy

26. Sklep chemiczny 
EXTRACHEMIA

Plac Jana Kilińskiego 5 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
604-812-035

zakup produktów 
chemicznych  
i drogeryjnych

5% zniżki

27. Niepubliczny Zakład Opie-
ki Zdrowotnej Centrum 
Rehabilitacji KINESION

ul. Kościuszki 25A/29 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
25/758-68-66 
www.kinesion.pl

konsultacje fizjo-
terapeutyczne

zabiegi 
z fizykoterapii

rehabilitacja 
ruchowa i masaż

50% zniżki

 
30% zniżki

 
10% zniżki

28. TOY PLANET 
„GALERIA AMINIS”

ul. Konstytucji 3 Maja 8/U2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
786-910-577

gry i zabawki 15% zniżki Zniżka nie dotyczy
Lego oraz promocji

29. Sklep  
spożywczo 
-warzywniczy

Lidia Gójska 
OWOCARNIA

ul. Dąbrówki 12/1 
05-300 Mińsk Mazowiecki

artykuły spożyw-
cze, owoce, wa-
rzywa, ryby, zioła

7% zniżki
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NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA 
MIARY

% ZNIŻKI UWAGI

30. Przedsiębiorstwo Komu-
nikacji Samochodowej 
w Mińsku Mazowieckim 
S. A.

ul. Warszawska 222 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
25/759-57-00

1/ bilet miesięcz-
ny normalny (bez 
ulg ustawowych) po 
terenie Miasta 
i Gminy Mińsk 
Mazowiecki  
w komunikacji 
regularnej

2/ bilet miesięcz-
ny normalny (bez 
ulg ustawowych) 
relacji Mińsk Mazo-
wiecki – Warszawa 
– Mińsk Mazowiecki 
w komunikacji 
regularnej

bilet miesięczny

bilet miesięczny

25% zniżki

200,00 zł 
(~17% zniżki)

31. Yamaha Szkoła  
Muzyczna

ul. Dąbrówki 8 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
662-681-616 
www.yamahaminsk.pl 
biuro@yamahaminsk.pl

opłata miesięczna 
za naukę w szkole

za jedno dziecko

za drugie dziecko

za trzecie i kolejne 
dziecko

5% zniżki

10% zniżki

15% zniżki

32. Miński Klub Sportowy 
„TAEKWON-DO” 

ul. Dąbrówki 28/1  
(nad „Biedronką”) 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
25/759-27-64 
608-497-616 
602-361-229 
www.mks-taekwondo.com

treningi  
Taekwon-Do

zajęcia FITNESS

 
nauka pływania

karnet miesięczny 

karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

20% zniżki (druga osoba) 
50% zniżki (trzecia osoba)

20% zniżki (druga osoba) 
50% zniżki (trzecia osoba) 
 
20% zniżki (druga osoba) 
50% zniżki (trzecia osoba)

Zniżka liczona jest  
od ceny karnetu

33. P.H.U. „Maylo” 
G. Ślusarczyk,  
P. Łukaszewski s.c.

ul. Warszawska 86 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
25/759-67-98

odzież dziecięca 
wyprawka  
niemowlęca 
akcesoria 
zabawki

10% zniżki 
10% zniżki 
 
10% zniżki 
5% zniżki

34. HOTEL PARTNER  
RESTAURACJA  
I KRĘGIELNIA  
PLANETA P.H.U.  
„PARTNER” sp. j.  
Adam i Grażyna Wiącek

ul. Konstytucji 3 Maja 7 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
25/759-56-00

usługa  
gastronomiczna

kręgielnia

dania z karty

 
1 godzina

10% zniżki

 
15% zniżki

Zniżka nie dotyczy 
weekendów
(piątków, sobót, 
niedziel)

35. OSTEOMEDICA
Gabinet Rehabilitacji

ul. Topolowa 4 lok. U4
05-300 Mińsk Mazowiecki
888-444-966

 
Wszystkie usługi

  
10%

Zniżka dotyczy usług 
realizowanych w 
gabinecie

36. DDD Dobre Dla Domu
Mińsk Mazowiecki

ul. Warszawska 34A
05-300 Mińsk Mazowiecki
532-536-331
25/752-08-38
www.minskmazowiecki.ddd.
com.pl
minskmazowiecki@ddd.com.pl

drzwi

podłogi Krono 
Original

podłogi Quick 
Step i Balterio

sztuka

m2

m2

20% zniżki

20% zniżki

15% zniżki

Zniżka dotyczy 
produktu głównego 
przy zakupie całego 
asortymentu

Promocje 
nie łączą się

37. PUNKT PRZEDSZKOLNY
„PRZY PARKU” 

ul. Jasna 7
05-300 Mińsk Mazowiecki
502-686-046
http://www.przedszkole-przy-
parku.pl

ulga w opłacie 
stałej za 
przedszkole

1 dziecko

2 dziecko

3 dziecko  
i kolejne

0%

50%

100%
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Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA 
MIARY

% ZNIŻKI UWAGI

38. STUDIO TAŃCA
LA FLACA

ul. Budowlana 18
05-300 Mińsk Mazowiecki
508-345-107

ulga w opłacie 
miesięcznej za 
zajęcia

1 członek rodziny

2 członek rodziny

3 członek rodziny

0%

20%

100%

39. KANCELARIA 
GEODEZYJNA

Mikanów 21A
05-300 Mińsk Mazowiecki
505-802-068

- usługi 
geodezyjne,
- usługi 
kartograficzne,
- gleboznawcza 
klasyfikacja 
gruntów

10% zniżki na wszystkie usługi

40. Sklep papierniczy
„POGOTOWIE 
GRAFICZNE” 

ul. Kazikowskiego 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
www.pogotowiegraficzne.com
info@pogotowiegraficzne.com
www.facebook.com/pogotowie 
graficzne
25/758-72-72
512-484-084

wszystkie 
artykuły szkolne 
i biurowe oraz 
dekoracyjne (bez 
usług)

cały asortyment 10% zniżki

41. Pracownia Projektowa 
„ArchiProject”

ul. Kościuszki 13 lok. 48 (II piętro)
05-300 Mińsk Mazowiecki
502-335-599
www.archi-project.pl

info@archi-project.pl

1/ Adaptacje projektów typowych 
domów jednorodzinnych, bez 
wprowadzania istotnych zmian w 
projekcie
2/ Koncepcje architektoniczne domów 
jednorodzinnych
3/ Koncepcje architektoniczne 
przebudowy i rozbudowy budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych oraz 
lokali mieszkalnych w budynkach 
wielorodzinnych
4/ Projekty wnętrz pokoi dziecięcych
5/ Wizualizacje

10% zniżki

42. MYDLARNIA  
U FRANCISZKA

ul. Warszawska 163/7
05-300 Mińsk Mazowiecki
606-823-010
www.mydlarnia.info

wszystkie 
produkty 
występujące  
w ofercie 
Mydlarni u 
Franciszka  
w Mińsku 
Mazowieckim

10 % zniżki Akcja nie łączy się z 
innymi promocjami.

43. PUCUŚ  
SUPER – SKLEP

ul. Piłsudskiego 16
05-300 Mińsk Mazowiecki
602-712-305
www.facebook.com/Pucuś-
SUPER-SKLEP

zakup produktów 
chemicznych  
i kosmetycznych

10% zniżki

44. ProService
Dariusz Hajne

ul. Warszawska 70
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel. 510 13 13 13
www.proservice.org.pl
www.facebook.com/pl.proservice

Serwis- usługi 
Części 
komputerowe

15 % - rabat na wszystkie 
wykonywane usługi
5 % zniżki na zakup części

Zniżka nie dotyczy 
cen promocyjnych

45. Optyk Irmina Chłopecka
OPTYK

ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 4
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel. 509 504 688

Okulary

Soczewki 
kontaktowe

Galanteria 
optyczna

sztuka

sztuka

sztuka

10%

10%

10%

Zniżka dotyczy 
każdego członka 
rodziny

46. Przedszkole Niepubliczne 
„Kredka”

ul. Boczna 12
05-300 Mińsk Mazowiecki
Tel.501 030 346
www.pnkredka.pl
pnkredka@gmail.com

Ulga dla rodziny 
wielodzietnej 
przy usługach 
opiekuńczych, 
wychowawczych 
i kształcących

Na każde dziecko 20%

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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47. Centrum Medyczno – 
Diagnostyczne Sp. z o. o.

Ul. Niklowa 9
08-110 Siedlce
Tel. 25 633 35 55

Zniżka na 
prywatne usługi 
medyczne 
realizowane na 
terenie
Przychodni 
Zdrowia 
w Mińsku 
Mazowieckim  
ul. Piłsudskiego 
42A oraz 
Przychodni 
Zdrowia 
w Mińsku 
Mazowieckim  
ul. Dąbrówki 52

Usługa medyczna 10%

48. F.H. EWELINA Ul. Konstytucji 3-go Maja 3
05-300 Mińsk Mazowiecki
Galeria OLIMP
Tel. 25 758 90 43
f.h.ewelina@onet.pl

Zabawki
Bielizna damska
Kosmetyki

sztuka
sztuka
sztuka

15% zniżki
10% zniżki 
15% zniżki

Promocje 
nie łączą się

49. MIŃSK MEDICA Ul. Mireckiego 13A lok. 8
05-300 Mińsk Mazowiecki
Galeria Srebrna
Tel. 797 878 791

Konsultacje 
lekarskie
Badania USG
Rehabilitacja

Usługa medyczna 10%

URZĄD MIASTA INFORMUJE

 Zniżki przewidziane Mińską Kartą Dużej Rodziny obejmują wyłącznie członków rodziny wielodzietnej. Niedopuszczalne 
są sytuacje, aby mogły z niej korzystać inne osoby. Odnosi się to do ulg oferowanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz do ulg 
oferowanych przez Partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”. Informację o posiadaniu Mińskiej Karty Dużej Rodziny należy zgłaszać 
przed dokonaniem zakupu lub przed zamówieniem usługi.

Informacje o programie

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

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

  Mińsk Mazowiecki, dn. 23.09.2016 r.

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM. Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Redaktor naczelny: Diana Rokicka. 
Adres Gazety: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  25 759  53 31, fax 25 758 40 25,  
e-mail: info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. Fot. z arch. Urzędu Miasta, Andrzej Ryszawa. 
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)

Mińska Rada Dużej Rodziny zaprasza do wyrażenia opinii dotyczącej 
Programu „Rodzinny Mińsk”

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