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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.
		 Ostatnie	 tygodnie	 przyniosły	 mińskiemu	 samorzą-
dowi	 wiele	 zdarzeń,	 od	 których	 zależeć	 będzie	 przyszłość	
naszego	 miasta	 i	 jego	 mieszkańców.	 Rozpoczął	 się	 proces	
wdrażania	 reformy	oświatowej,	co	przy	braku	ostatecznych	
podstaw	 programowych	 i	 siatek	 godzinowych	 jest	 dla	 sa-
morządu	 zadaniem	 dość	 karkołomnym	 i	 wprowadzającym	
znaczną	 dezinformację.	 Wiemy	 dziś,	 że,	 aby	 zapobiec	 pro-
wadzeniu	 lekcji	do	późnych	godzin	wieczornych,	przy	braku	
innych	 możliwości	 prawnych,	 zmuszeni	 jesteśmy	 przez	 na-
stępne	5	lat	przenosić	część	klas	VII	ze	SP5	i	SP2	do	nowo	
tworzonej	 (w	 miejsce	 GM2)	 szkoły	 podstawowej	 nr	 3.	 Nie	
mam	żadnych	wątpliwości	co	do	tego,	że	przeniesione	klasy	
świetnie	odnajdą	się	w	cudownej	atmosferze	i	wśród	dosko-
nale	przygotowanej	kadry	budowanej	przez	lata	w	papieskim	

gimnazjum.	Jednak	samo	to	ogromne	logistyczne	przedsięwzięcie,	którego	celu	do	dziś	
nie	rozumiem,	wydaje	się	wzbudzać	same	wątpliwości.	Pewnym	jest,	że	samorząd	miej-
ski	 na	skutek	odebrania	 jednego	 rocznika	uczniów	 (wcześniej	6+3,	dziś	8)	 straci	dużą	
część	subwencji	oświatowej,	co	przy	identycznych	wydatkach	na	infrastrukturę,	będzie	
musiało	odbić	się	na	jakości	doskonałej	dziś	mińskiej	edukacji.	
	 Kolejnym	 ciosem,	 jaki	 otrzymujemy,	 jest	 projekt	 ustawy	 o	 ustroju	 Warsza-
wy,	 który	 wyłączył	 nasze	 miasto	 z	 warszawskiego	 obszaru	 metropolitalnego.	 Ozna-
cza	 to	 dla	 nas	 zahamowanie	 rozwoju	 i	 stagnację,	 przekreślenie	 nadziei	 na	 wspólny		
z	Warszawą	publiczny	transport	zbiorowy,	pogrzebanie	naszych	szans	na	wspólny	bilet,	
czy	SKM.	Notabene	uwzględnienie	nas	w	 tym	projekcie	oznaczałoby	z	 kolei	 faktyczną	
likwidację	 naszej	 mińskiej	 tożsamości	 i	 samorządowej	 autonomii.	 Ustawa	 ta	 jest	 więc		
z	założenia,	w	każdej	formie	dla	naszego	miasta	niekorzystna.
	 Pozostając	 przy	 sprawach	 samorządowych,	 dowiedzieliśmy	 się	 ostatnio		
o	planach	zmian	w	ordynacji	wyborczej,	które	w	naszym	mieście	a	konkretnie	dla	mnie,	
oznaczają	brak	możliwości	kandydowania	na	kolejną	kadencję.	Mając	pełną	świadomość	
tego,	że	zapowiadane	zmiany	zapewne	wejdą	w	życie	już	wkrótce,	możemy	liczyć	się	ze	
skróceniem	obecnej	kadencji	 samorządu	 i	przedterminowymi	wyborami	 jeszcze	w	 tym	
roku.	Ze	swojej	strony	zapewniam,	że	ta	zapowiedź	w	niczym	nie	zmieni	mojego	zaanga-
żowania	w	realizację	dobrego	dla	przyszłości	naszego	miasta	programu	i	doprowadzę	do	
końca	wszystko	to,	co	dotąd	zapowiadałem.	
	 Zmiany	szykują	się	również	w	mińskich	przedszkolach.	Mam	głęboką	nadzieję,	
że	 do	 początku	 września	 będziemy	 dysponować	 nowym	 budynkiem	 przedszkola	 nr	 5		
z	miejscem	na	sześć	oddziałów.	W	tym	roku	miasto	 jest	zobligowane	przyjąć	do	swo-
ich	placówek	wszystkich	chętnych	3-latków.	Jeżeli	nie	wystarczy	dla	wszystkich	miejsca		
w	przedszkolach	publicznych,	ogłoszę	konkurs	dla	przedszkoli	prywatnych.	W	takim	przy-
padku	opłaty	dla	rodziców	pozostaną	takie	same	jak	w	przedszkolach	publicznych.	
	 Na	ostatniej	sesji	rady	miasta	uchwalony	został	nowy	plan	zagospodarowania	
przestrzennego	dla	znacznej	części	miasta	położonej	w	sąsiedztwie	dworca	kolejowego.	
Wiem,	 że	 plan	 ten	 stanowił	 będzie	 ogromny	 impuls	 rozwojowy	 i	 rozwiąże	 wiele	 poja-
wiających	się	w	tym	obszarze	problemów.	Jedną	z	ważniejszych		 informacji	ostatniego	
czasu	jest	też	zakończenie	ze	znakomitym	skutkiem	wyposażenia	sali	koncertowo-kinowej		
w	MSA.	O		jej	walorach	będą	mogli	się	Państwo	przekonać	osobiście	zaraz	po		uroczy-
stym	otwarciu	w	marcu	tego	roku.	

fot. Leszek Siporski, minskmaz.com
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Co Pan sądzi o tej Sali?
Bardzo cieszę się, że miałem to szczęście aby 
wraz z kierowanym przeze mnie zespołem Pra-
cowni Akustycznej uczestniczyć w ciekawej 
przygodzie intelektualnej. Zostaliśmy zaprosze-
ni do tego przedsięwzięcia w momencie, kiedy 
z jednej strony bryła zewnętrzna sali była już 
zbudowana a z drugiej strony kwestie akustyki 
i technologii scenicznej wymagały ponownego 
zdefiniowania i zaprojektowania, tak aby speł-
niać rzeczywiste potrzeby społeczności Mińska 
Mazowieckiego i okolic, Szkoły Artystycznej 
oraz oczekiwania Władz Miasta. Przedstawili-
śmy naszą wizję rozwiązania spraw akustycz-
nych i technologicznych, która uzyskała akcep-
tację i została wcielona w życie. Myślę, że Mińsk 
Mazowiecki uzyskał obiekt, w którym może się 
bardzo wiele dziać ciekawego w obszarze sze-
roko rozumianej kultury muzycznej i filmowej.

Jak Pan ocenia tę salę na tle innych, 
gdzie Pan pracował? 
Jest to sala, która posiada rewelacyjną relację 
jakości i funkcjonalności do poniesionych nakła-
dów. Rzadko kiedy udaje się osiągnąć tak dużo 
możliwości w stosunku do wartości inwestycji.
 Uzyskanie takich efektów było możliwe 
dzięki ciężkiej pracy zespołu projektowego, oraz 
firm realizujących akustykę i technologię estra-
dową. Podkreślić należy duże zaangażowanie 
w sprawy projektowania i realizowania sali ze 
strony Władz Miasta i Wydziału Inwestycji Urzę-
du Miejskiego oraz Dyrekcji Szkoły Artystycznej. 
Niestety nie często zdarza się, aby powstanie 
sali było tak wspierane przez osoby za to od-
powiadające po stronie Klientów. To jest jeden 
z kluczowych czynników, który dał możliwość 
stworzenia tak dobrej sali. Życzę sobie aby taka 
współpraca była bardziej częstszym zjawiskiem.

Co uważa Pan za największy atut 
Sali?
Wielofunkcyjność przy zachowaniu wysokiej 
klasy walorów akustycznych. Pomimo, że sala 
posiada najwyższe walory akustyczne wyma-
gane do naturalnego grania muzyki bez zasto-
sowania nagłaśniania potrafi być także dobrą 
salą widowiskową pracującą z nagłośnieniem  
a także salą kinową oferującą dźwięk dookólny 
i projekcję 3D.

Sądzi Pan, że Mińsk Mazowiecki ma 
się czym chwalić? Czy sala jest po-
wodem do dumy?
Uważam, że Mińsk Mazowiecki zrealizował bar-
dzo dobrą inwestycję. Wydając rozsądne środki 
uzyskał za cenę jednej sali kilka sal w jednej tzn. 
salę koncertową z naturalną akustyką z praw-
dziwego zdarzenia, salę widowiskową i konfe-
rencyjną z dobrym współczesnym nagłośnie-
niem, oświetleniem i mechaniką sceniczną oraz 
dobrą salę kinową z system dźwięku dookól-
nego i projekcją 3D. Co ważne całe to bogate 
wyposażenie technologiczne spełnia aktualne 
wymagania i standardy obowiązujące w nowo-
czesnych salach widowiskowych.

Na jakie wrażenia muzyczne i dźwię-
kowe mogą Pana zdaniem liczyć wi-
dzowie, którzy zasiądą na tej sali?
O wrażenia muzyczne, na jakie można będzie 
tutaj liczyć trzeba pytać muzyków, dyrygentów 
i organizatorów koncertów. Jeśli chodzi o wra-
żenia dźwiękowe i akustyczne to jestem bardzo 
optymistycznie nastawiony. Jesteśmy w trakcie 
operacji strojenia akustycznego sali. Prowadzi-
my próby muzyczne z udziałem orkiestr: Big 
Bandu, Orkiestry Dętej oraz Orkiestry Kameral-
nej i Chóru.
 Jestem przekonany, że widzowie i meloma-
ni będą mogli z przyjemnością rozkoszować się 
muzyką, dobrym brzmieniem bez zauważania 
sali. Dlaczego bez zauważania sali? Po pierw-
sze dlatego, że nie słychać hałasu pracujących 
w niej instalacji. Typową niestety przypadłością 
tego typu obiektów jest słyszalny szum wenty-
lacji. Tutaj wentylacja jest cichsza niż zakłada-
ły postawione przez nas wymagania. To jest 
pierwszy istotny element, który pozwoli widzom 
skupić się na sztuce bez denerwowania się in-
nymi rozpraszającymi czynnikami. Druga istotna 
sprawa zapewniająca komfort odbioru muzyki 
to wyrównana jakość akustyki na całej widowni 
od pierwszych do ostatnich rzędów.

Co może być wystawiane w tej sali? 
Na co pozwalają warunki techniczne?
Sala jest akustycznym kameleonem. Dzięki 
temu można tu zrealizować dowolny koncert, 
występ muzyczny, próbę bez względu na ga-
tunek muzyki czy epokę z której pochodzi,  
a także skład zespołu. Praktycznie każda forma 
muzykowania wymagająca naturalnej akustyki 
czy też zaawansowanego nagłaśniania może 
się odbyć w tej sali. Niezależnie od tego w jakiej 
epoce muzyka została skomponowana czy też 
jakie instrumentarium do jej zagania jest wyko-
rzystywane.

Jak prezentuje się ta sala? Uważa 
Pan, że zapiera dech w piersiach? 
Jest imponująca?
Nie jestem architektem, wiec nie mogę się wy-
powiadać na ten temat z pozycji fachowca. 
Moja opinia wynika raczej z tego, że nie jest mi 
obojętne, jaka jest jakość otaczającej mnie prze-
strzeni, a ponadto pracując wiele lat przy pro-
jektowaniu lub modernizowani sal mam swoje 
poglądy również w tej kwestii.
 Uważam, że sala wygląda bardzo dobrze. 
W moim wypadku opowiadanie o odczuciach 
związanych z wyglądem sali ma nieco inne 
podłoże, ponieważ oglądałem salę w trakcie 
powstawania jej adaptacji. Obserwując prze-
poczwarzanie się wnętrza z tygodnia na tydzień  
z betonowego bunkra w coś co widzimy te-
raz powoduje, że niestety pozbywam się tego 
momentu, w którym mógłbym wejść po raz 

pierwszy do gotowej sali nie znając jej wcześniej  
i doświadczyć tego efektu nagłego poznania. 
Obserwuję jednak reakcje osób, które wcho-
dzą do sali po raz pierwszy lub oglądają po-
kazywane zdjęcia i widzę, bardzo pozytywne 
reakcje. Często pierwszy komentarz jaki słyszę 
sprawadza się do jednego słowa: WOW. Cieszę 
się, że tworząc na nowo wystrój sali przy okazji 
projektowania adaptacji akustycznej udało się 
nam wykreować niepowtarzalny charakter wizu-
alny. Z jednej strony sala nawiązuje do klasyki 
w zakresie sposobu wykańczania sal koncerto-
wych o wymaganej dobrej naturalnej akustyce,  
a z drugiej strony ma w sobie to coś, co po-
woduje, że można ją bez problemu odróżnić od 
innych. Przy tym wszystkim można też powie-
dzieć, że pomimo nawiązań do klasyki sala wy-
gląda nowocześnie. 

Jakie są możliwości techniczne tej 
sali w zakresie akustyki?
Akustykę możemy przestrajać przy pomocy 
specjalnie rozwijanych kurtyn oraz specjalnego 
systemu służącego do wydłużania czasu pogło-
su. Rozwiązania te funkcjonują niezależnie od 
klasycznego systemu nagłośnieniowego, który 
wszyscy dobrze znają z koncertów muzyki roz-
rywkowej.
 Przykładowo projekcja kinowa wymaga 
krótkiego czasu pogłosu aby dialogi i efekty 
dźwiękowe wypracowane w studiu filmowy były 
odpowiednio odtworzone. W trakcie pokazów 
filmowych czas pogłosu sali będzie redukowany 
do wartości poniżej 1 s. Podobnie jest w przy-
padku koncertu z wykorzystaniem nagłośnienia 
np. jazzowego lub popowego. Na potrzeby Big  
Bandu czas pogłosu będzie nieco wydłużany 
do wartości ok. 1,2 s. Muzyka prezentowana 
najczęściej przez orkiestry kameralne wymaga 
sali o czasie pogłosu ok. 1,4 - 1,5 s. Zupełnie 
na końcu tej skali są potrzeby orkiestry filhar-
monicznej i chóru, które prezentują utwory wy-
magające czasów pogłosu o wartości ok. 1,6 s 
przy tej objętości sali.

Na czym polega strojenie akustycz-
ne sali?
Projektowanie akustyki odbywa się przy uży-
ciu specjalistycznego oprogramowania, przy 
pomocy którego budowany jest trójwymiarowy 
model akustyczny. W takim modelu ustalane są 
parametry akustyczne wszystkich elementów 
zamontowanych w sali zaczynając od foteli,  
a na suficie skończywszy. W trakcie realizacji 
wykończenia sali co kilka tygodni wykonywali-
śmy pomiary akustyczne. Na podstawie tych 
pomiarów mogliśmy ocenić, czy elementy wy-
konane do tego momentu zachowują się aku-
stycznie, tak jak przewidywaliśmy to w modelu 
akustycznym. Jeśli zauważymy, że w trakcie 
realizacji wykończenia pojawiły się jakieś roz-
bieżności możemy wydać dodatkowe zalece-
nia umożliwiające takie wykonanie kolejnych 
elementów aby wrócić do sytuacji akustycznej 
przewidywanej w modelu. Takie operacje po-
wtarza się wielokrotnie aby na koniec realizacji 
nie zostać niczym zaskoczonym.
 Druga faza strojenia akustycznego polega 
na próbach z udziałem muzyków. W trakcie ta-
kich prób doradzamy orkiestrom jak poprawnie 
zagrać na ich wspólnym instrumencie jakim jest 
sala. To jest taka praca nad uzyskaniem opty-
malnego brzmienia i emisji z estrady. W trakcie 
tych prób dostrajamy również elementy odpo-
wiedzialne za zmianę parametrów akustycznych 
takie jak kurtyny akustyczne czy system wydłu-
żania czasu pogłosu.                                  (red.)

NOWOCZESNA SALA KONCERTOWA MSA

Wywiad z Piotrem Kozłowskim 
- przedstawicielem firmy 
Pracownia Akustyczna Kozłowski sp. j.
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Zakończyliśmy rzeczową realizację pro-
jektu pn. „Wyposażenie sali koncerto-
wej Miejskiej Szkoły Artystycznej I st. 
im. Konstantego Ryszarda Domagały  
w Mińsku Mazowieckim”, które było ele-
mentem dużego zadania inwestycyjne-
go pn. „Wyposażenie sali koncertowej 
w zakresie elektroakustyki, oświetle-
nia, kinotechniki wraz z wykończeniem 
wnętrza w zakresie akustyki, zmiennej 
akustyki, wykonaniem estrady i podłogi 
podniesionej pod widownię”. 

Efektem końcowym jest nowoczesna 
sala koncertowa, spełniające najwyższe 
standardy dla tego typu obiektów. Miasto 
Mińsk Mazowiecki stało się posiadaczem 

obiektu, który był długo wyczekiwany 
przez mieszkańców. Zainteresowanie 
zakończeniem inwestycji oraz otwarciem 
obiektu jest naprawdę bardzo duże,  
a uczniowie i artyści z niecierpliwością 
czekają na możliwość zaprezentowania 
swoich umiejętności. Oferta kulturalna na 
terenie miasta, jak i powiatu zostanie nie-
wątpliwie poszerzona, mieszkańcy będą 
mieli możliwość uczestniczenia w koncer-
tach „live” oraz umożliwione będzie nagry-
wanie płyt. Będzie to miejsce prezentacji 
przedstawień teatralnych, spotkań z za-
praszanymi artystami i orkiestrami. Planu-
je się, że sala będzie miejscem prezentacji 
działalności szkół muzycznych, prezenta-
cji ich dorobku w formie filmu, dokumen-

tu, nagrania itp. Już dzisiaj wiele zespo-
łów muzycznych, grup teatralnych wyraża 
swoje zainteresowanie prezentacją swo-
jego dorobku na scenie sali koncertowej 
Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia 
im. Konstantego Ryszarda Domagały  
w Mińsku Mazowieckim. Wyposażenie 
sali koncertowej to ostatni element wielo-
letniej inwestycji polegającej na rozbudo-
wie Miejskiej Szkoły Artystycznej. Zgodnie 
z planami rozwoju Szkoły, wykorzystanie 
nowoczesnej sali umożliwi realizację no-
woczesnych metod kształcenia, przyczy-
ni się do urozmaicenia procesu dydak-
tycznego, umożliwi kontakt publiczności  
z artystami, którzy będą występowali na 
scenie w nowej sali koncertowej. Obecnie 
trwają pomiary akustyczne i strojenie sali 
prowadzone przez Pracownię Akustyczną 
Kozłowski Spółka Jawna, nadzorowane 
przez dr. Piotra Kozłowskiego.

Otwarcie sali oraz koncert inauguracyjny 
zaplanowane są na 3 marca 2017 r.

Wydział Rozwoju Miasta
fot. Leszek Siporski, minskmaz.com

Wyposażenie sali koncertowej Miejskiej Szko-
ły Artystycznej I st. im. Konstantego Ryszarda  
Domagały w Mińsku Mazowieckim dofinanso-
wano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego.
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Kuchenne rewolucje w papieskim gimnazjum

Nowy Rok w Gimnazjum Miejskim nr 2 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowiec-
kim rozpoczął się… bardzo smacznie. 
Po remoncie trwającym od wakacji od-
dana została do użytku szkolna kuch-
nia. Uczniowie i pracownicy szkoły przy 
Budowlanej będą mogli cieszyć się 
posiłkami przygotowywanymi na miej-
scu przy użyciu bardzo nowoczesnego 
sprzętu.

– Remont kuchni kończy duże inwestycje 
w Gimnazjum Miejskim nr 2. W ubiegłym 
roku oddaliśmy do użytku nowoczesną 
halę sportowo-widowiskową, teraz – 
kuchnię – mówił burmistrz miasta, Marcin 
Jakubowski podczas oficjalnego otwar-
cia szkolnej kuchni 3 stycznia. Dodawał, 
że koszt remontu wyniósł ponad 700 tys. 
zł i że są to z pewnością dobrze wydane 
pieniądze.

Wysoką jakość zakupionego sprzętu 
podkreślał także Bogusław Lejman, pre-
zes firmy LUX, która wykonała remont.
Dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki dzię-
kował burmistrzowi Marcinowi Jakubow-
skiemu, wiceburmistrzowi Krzysztofowi 
Michalikowi, pracownikom wydziału in-
westycji na czele z Agnieszką Siporską 
oraz radnym, których reprezentowali: 
Kazimierz Markowski, Waldemar Mirecki 
i Robert Ślusarczyk za pomoc w realizacji 
kuchennych rewolucji. 

– Serdecznie dziękujemy także pani kie-
rownik Marzenie Kopeć z mińskiego Sa-
nepidu za bezcenne rady i współpracę – 
dodawał dyrektor Wyszogrodzki.

Zanim uroczyście przecięto wstęgę, by 
symbolicznie otworzyć wyremontowaną 
kuchnię, najpierw obiekt, a także pra-
cownice kuchni i wszystkich korzysta-
jących ze szkolnego żywienia poświęcił  
i pobłogosławił proboszcz parafii NNMP, 
ksiądz Jerzy Mackiewicz.

Owocową, pachnącą pomarańczami  
i cynamonem wstęgę przecinali: bur-
mistrz Jakubowski, dyrektor Wyszo-
grodzki, prezes Lejman, a także prze-
wodnicząca rady rodziców – Agnieszka 

Duszczyk oraz przewodniczący samo-
rządu szkolnego – Paweł Rogalski. 

Goście jako pierwsi mieli okazję spróbo-
wać dan przygotowanych w wyremon-
towanej kuchni. Rosół z kołdunami, pie-
czone mięso i domowa szarlotka, które 
wyszły spod pracowitych rąk kucharek 
– pani Stanisławy, pani Justyny i pani 
Agnieszki, smakowały wybornie.

Do tej pory uczniowie i pracownicy gim-
nazjum przy Budowlanej korzystali z dań 
cateringowych, przygotowywanych poza 
szkołą. Od jutra będą zajadać się obia-
dami gotowanymi w szkolnej kuchni. 
Dwudaniowy obiad z kompotem to dla 
ucznia koszt 3,50zł. Już grubo ponad 
200 osób zadeklarowało chęć korzysta-
nia ze szkolnego żywienia, a będzie ich  
z pewnością przybywać.

Izabela Saganowska, fot. z arch. GM nr2
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fot. z arch. Urząd Miasta 

W poniedziałek, 16 stycznia Urząd Miasta 
ogłosił przetarg na rozbiórkę starej i budo-
wę nowej siedziby Przedszkola Miejskie-
go nr 5, popularnie zwanego „na dołku”. 
Ma to być jedno z najnowocześniejszych 
przedszkoli miejskich w Polsce.

Nowe przedszkole zostanie wybudowane  
w technologii modułowej wraz z przyłą-
czami, drogami wewnętrznymi, 20 miej-
scami parkingowymi, chodnikami i oświe-
tleniem. Parterowy budynek zostanie 
wyposażony w wentylację mechaniczną, 
klimatyzację i pompy ciepła. Łączna po-
wierzchnia użytkowa przedszkola będzie 
wynosić 775,79 metrów kwadratowych. 
Znajdować się w nim będzie 6 oddziałów, 
część administracyjna, kuchnia z zaple-
czem, sala wielofunkcyjna, pomieszcze-
nie gospodarcze i pomocnicze, szatnie. 
W środku będzie kolorowo, adekwatnie 
do nazwy „Tęczowa Dolina” i przyjaźnie 
dla najmłodszych oraz rodziców. Budy-
nek będzie obiektem pasywnym, w pełni 
ekologicznym i funkcjonalnym. Powstanie 
również nowy ogród i zbudowany zostanie 
nowy plac zabaw, podzielony na 2 części  
w zależności od wieku dzieci.

– Samorząd stał przed dylematem: budować 
nowe przedszkole czy zlikwidować istnieją-
ce PM5, a dzieci umieścić w przedszkolach  
prywatnych. Jednak oczekiwania rodziców są  
w tym temacie jednoznaczne. Popularność 
PM5 jest tak duża, a lista chętnych co roku 
znacznie przekracza możliwości przyjęć, że 
zdecydowaliśmy się na postawienie nowego 
budynku. Nowy obiekt wpisze się w otoczenie 
zarówno pod względem estetyki, jak i przyzwy-
czajenia mieszkańców – powiedział portalowi 
minskmaz.com burmistrz Marcin Jakubowski. 
– Wyzwaniem jest czas realizacji inwestycji. 
Z uwagi na to, że PM5 cały czas funkcjonuje 
staramy się, aby sam proces budowy zajął nie 
więcej niż kilka miesięcy i zakończył się przed 
rozpoczęciem nowego roku szkolnego. W tym 
czasie istniejące grupy przedszkolaków wraz  
z wychowawcami przeniesione zostaną do 
Szkoły Podstawowej nr 1 oraz dzisiejszego 
Gimnazjum Miejskiego nr 2. Reasumując, mam 
nadzieję, że jeszcze w tym roku Mińsk Mazo-
wiecki zyska jedno z najnowocześniejszych  
w Polsce przedszkoli miejskich – dodał.

Warto wiedzieć, że obecne przedszkole 
zostało wybudowane w czynie społecz-
nym przez pracowników Zakładów Na-
prawczych Taboru Kolejowego. Miało 
służyć dzieciom przez 10 lat, tymczasem 
przetrwało ponad 40.

Dariusz Mól, minskmaz.com
fot. z arch. UM MM

Powstanie nowe przedszkole w „Tęczowej Dolinie”
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III Wystawa i Konkurs Modelarski „Przełomu”

Modele samolotów, śmigłowców, pojazdów 
wojskowych, czołgów, okrętów, samocho-
dów, architektury, a także różnego rodza-
ju dioramy i figurki można było oglądać 
21 i 22 lutego w Zespole Szkół Miejskich  
nr 1 przy ul. Kopernika 9. Organizatorem 
wystawy oraz konkursu modelarskiego była 
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Przełom”.  
 Celem wystawy jest popu-
laryzacja modelarstwa, zainteresowań 
technicznych i historycznych wśród 
dzieci, młodzieży i dorosłych oraz promo-
wanie aktywnej formy spędzania wolnego  
czasu. W tym roku po raz pierwszy  
impreza odbyła się pod patronatem  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki  
Marcina Jakubowskiego. W wystawie wzię-
ło udział 137  czestników ( 96 seniorów, 
41 juniorów) z Polski i zagranicy. Wystawi-
li oni 555 modeli, w tym kartonowych 172  
(79 junior, 93 senior) i plastikowych 383  
(93 junior, 290 senior). 
 Nagrodę Grand Prix Konkursu, 
który miał miejsce podczas wystawy i Pu-
char Prezesa Zarządu Spółdzielni „Przełom”, 
zdobył  Artur Stańczyk z Warszawy za „Bazę 
remontową”. Puchar Burmistrza Miasta  
i Grand Prix Publiczności otrzymał Andrzej 
Godlewski z Warszawy za „Dzikie Gęsi”, 
Puchar za najładniejszy model plastikowy  
- Oleg Chesnokov z Litwy za „McLarena  
f1 WMC” , natomiast   w kategorii model  
papierowy, Tomasz Guz  za „ORP Metalo-
wiec” - KM MINI Krasnystaw. (red.)

fot. z arch. SM „Przełom” (https://pl-pl.facebook.com/)
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Film dokumentalny  „Wichura. Zniszczyć legen-
dę” opisuje historię człowieka, który znalazł się 
w trudnych czasach i musi dokonywać wybo-
rów, czasami tragicznych . Kim był „Wichura”? 
To ppor. Edward Wasilewski  - rocznik 1923, 
harcerz ze Stanisławowa, który w konspirację 
zaangażował się mając zaledwie 16 lat. Orga-
nizator plutonu  Szarych Szeregów. Jednocze-
śnie pracował i uczył się na tajnych kompletach, 
co pozwoliło mu zdać maturę. Żołnierz Armii 
Krajowej obwodu Mewa-Kamień, brał udział  
w wielu akcjach partyzanckich. Świetny do-
wódca, odważny i lubiany przez podkomend-
nych. Jak potoczyły się jego losy w trudnych 
powojennych czasach, kiedy z jednej strony 
namawiano żołnierzy AK do ujawnienia się,  
a potem często poddawano represjom?

Film zrealizowany został przez nauczycieli 
i uczniów Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazo-
wieckim jako kolejny już odcinek w projek-
cie edukacyjno-patriotycznym  ŻOŁNIERZE 
WYKLĘCI - Podziemie antykomunistyczne 
w Mińsku Mazowieckim i na terenie Powiatu 
Mińskiego.   Projekt ma na celu przywołanie 
pamięci polskich żołnierzy, którzy nie złożyli 
broni po wkroczeniu Rosjan, lecz kontynu-
owali walkę o wolną Polskę.

Autorką scenariusza jest Anna Obszarna, która 
również zaangażowana jest w realizacje teatral-
ne mińskiego Teatru Po Godzinach.  Reżyse-
ria to wspólna praca na planie filmowym Anny 
Obszarnej, Jarosława Wachowicza i Elżbiety 

„Wichura. Zniszczyć legendę” - Projekt „Żołnierze 
Wyklęci - Podziemie antykomunistyczne...”

Paluch. Komentarz historyczny należy do dr 
Janusza Kuligowskiego. W filmie udział wzięły 
grupy rekonstrukcyjne: Towarzystwo Pamięci 
7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimie-
rza Sosnkowskiego w Mińsku Mazowieckim, 
Grupa Historyczna „Niepodległość” z Warsza-
wy, Grupa Edukacji Historycznej „Reduta Kur-
piowska” z Ostrołęki, GRH Strzelcy im. 31 pułku 
Strzelców Kaniowskich z Mszczonowa, Sto-
warzyszenie Historyczne Kobiecego Oddziału 
Bojowego „DiSK” z Warszawy. Autorami zdjęć  
i montażu filmu są Dariusz Perzanowski i To-
masz Kosim. Dzięki uprzejmości Pana Włodzi-
mierza Niderhausa, dyrektora Wytwórni Filmów 
Dokumentalnych i Fabularnych w Warszawie 
otrzymaliśmy możliwość bezpłatnego wyko-
rzystania fragmentu Polskiej Kroniki Filmowej, 
ilustrującego wydarzenia w Woli Rafałowskiej,  
w tym  zobaczenia głównego bohatera filmu „na 
żywo”.

Całość projektu to seria filmów zawierają-
cych narrację historyczną oraz inscenizacje 
wydarzeń, których początkiem było wkro-
czenie Rosjan do Mińska Mazowieckiego 
w lipcu 1944 roku. To historia „wyklętych 
życiorysów” i „wyklętych zdarzeń” z Miń-
ska Mazowieckiego i powiatu mińskiego. 
Wcześniej powstały już filmy opowiadające  
o mało znanych kartach historii Mińska: 
„Defilada”, „Noc świętej Heleny”, „Procesy 
sądowe w kinie Bałtyk”, które są dostępne 
na oficjalnej stronie miasta Mińsk Mazo-
wiecki. Projekt wspierają finansowo Gmina 
i Miasto Mińsk Mazowiecki.

Elżbieta Paluch, fot. z arch.  Grupy Inicjatywnej
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„Tylko życie poświęcone innym 
warte jest przeżycia”

Albert Einstein

W dniu 12 stycznia 2017 roku swoje set-
ne urodziny obchodził mieszkaniec Miń-
ska Mazowieckiego Pan Wacław Król. 
Nie często zdarza się, aby tradycyjnie 
śpiewane „100 lat”, z racji tak wyjątko-
wego jubileuszu, zmodyfikowano na 
„200 lat”.
 Z tej okazji Szanownego Jubilata 
odwiedzili Burmistrz Miasta Mińsk Mazo-
wiecki - Marcin Jakubowski, zastępca Kie-
rownika Urzędu Stanu Cywilnego – Iwona 
Stawska oraz przedstawiciele Zakładu 
Ubezpieczeń Społecznych w Mińsku Ma-
zowieckim.
 W czasie uroczystej wizyty Panu 
Wacławowi towarzyszyła najbliższa rodzi-
na, która przybyła specjalnie na tę wyjątko-
wą okazję ze wszystkich zakątków Polski.
 Szanownemu Jubilatowi w imie-
niu własnym oraz całej społeczności Mia-
sta Mińsk Mazowiecki składam serdeczne 
gratulacje z okazji tak wspaniałego Jubi-
leuszu, życzenia wszelkiej pomyślności 
oraz kolejnych lat życia w zdrowiu, pogody 
ducha i samych radosnych chwil w gronie 

najbliższych – mówił Burmistrz Marcin Ja-
kubowski, wręczając list gratulacyjny i bu-
kiet kwiatów.
 Uroczystość przebiegła w mi-
łej atmosferze, nie zabrakło rodzinnych 
wspomnień i wspaniałych opowieści z hi-
storii życia Dostojnego Jubilata. Na uwa-
gę zasługuje fakt, że Pan Wacław pomimo 
upływu lat cieszy się dobrym zdrowiem  
i pogodą ducha.

100 lat minęło Panie Wacławie
Jubilat-Wacław Król urodził się 12 stycznia 
1917 roku w Pogorzeli, syn Marianny i Jana. 
Najbliższa rodzina : żona Genowefa (zmarła 
1 1992 roku), córka Danuta, dwaj synowie- 
Stanisław i Wiesław, pięciu wnuków (Sławo-
mir, Urszula, Dariusz, Tomek i Edyta), sześciu 
prawnuków (Adrian, Maksymilian, Kamil, Wik-
toria, Kornelia, Igor), dwie synowe: Barbara  
i Hanna oraz zięć Stanisław.
 W pierwszych trudnych latach po-
wojennych, Jubilat wraz z żoną organizował 
własne gospodarstwo rolne (zakup ziemi, 
budowa domu i budynków gospodarskich). 
W późniejszym okresie dodatkowo pracował 
(20 lat) w firmie – Polskie Radio i Telewizja  
w Warszawie.
 W 1970 roku małżonkowie wraz  
z synami zamieszkali w Mińsku Mazowieckim. 
Córka Danuta, po ukończeniu studiów wyż-
szych pozostała w Olsztynie. 
 Jubilat, do około 95 r. ż. cieszył się 
bardzo dobrym zdrowiem i dużą sprawnością 
fizyczną. Jego ulubionym środkiem transpor-
tu był rower. Zawsze był człowiekiem praco-
witym, odpowiedzialnym, opiekuńczym, cie-
kawym otaczającego Go świata.
 Od wielu lat Jubilatem opiekuje 
się synowa Barbara (dwóch synów nie żyje). 
Jest to zadanie wymagające cierpliwości, ze 
względu na duży upór teścia. Jednak ta ce-
cha charakteru pozwoliła na osiągnięcie wielu 
wytyczonych celów”.

oprac. na podst. mat. z arch. Rodziny, fot. z arch UM 

Brązowe Krzyże Zasługi za krew 

Jest nam niezmiernie miło poinformować, 
że w dniu 13.01.2017 r. w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim w Warszawie 
Brązowym Krzyżem Zasługi zostali od-
znaczeni mińszczanie Marcin Godlewski  
i Andrzej Popek, za duży wkład w idę 
krwiodawstwa i propagowanie idei czer-
wonokrzyskich. Odznaczenia wręczył 
v-ce wojewoda mazowiecki Sylwester 
Dąbrowski. 

Mińskie Koło PCK

Obowiązek odśnieżania chodników spo-
czywa na właścicielach nieruchomości, 
do których przylegają. Prawo nie pozwala 
miastu realizować za nich tego obowiąz-
ku. Tym samych wydatkowanie jakichkol-
wiek środków publicznych na to zadanie 
mogłoby się spotkać z zarzutem naru-
szenia dyscypliny finansów publicznych 
przez burmistrza ze wszystkimi tego kon-
sekwencjami.
 

 W związku z powyższym burmistrz 
polecił komendantowi Straży Miejskiej prze-
prowadzenie kompleksowej kontroli stanu 
chodników w mieście, w tym szczegółową 
kontrolę tych przyległych do wszelkich insty-
tucji publicznych, zapowiadając jednocześnie 
konsekwentne egzekwowanie obowiązku 
utrzymania chodników w należytym stanie. 
 Przypominamy, że pod koniec 
2016 roku miasto podało do publicznej wia-
domości wykaz miejsc, z których pobrać 

można piasek do posypywania chodników. 
Jednocześnie kierujemy podziękowania do 
szerokiego grona mieszkańców, którzy wy-
wiązują się z obowiązku i odśnieżają chodniki 
przy swoich posesjach.
 Jeśli mieszkaniec z uwagi na swój 
wiek lub poważny stan zdrowia nie jest w sta-
nie sam odśnieżyć chodnika przylegającego 
do jego posesji, proszony jest o zgłoszenie 
problemu do Straży Miejskiej, dzwoniąc na 
bezpłatny nr tel. 986.  (red.)

Odsnieżajmy swoje chodniki
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W dniu 28 stycznia 2017 r. w siedzibie 
Automobilklubu Polski odbyła się Gala 
i uroczyste Zakończenie Sezonu 2016  
Zarządu Okręgowego PZM w Warszawie 
w Sportach Motorowych, Turystyce, Po-
jazdach Zabytkowych i Bezpieczeństwie 
Ruchu Drogowego.

 W spotkaniu udział wzięli zawod-
nicy, działacze, prezesi Automobilklubów  
i Klubów sfederowanych w Okręgu War-
szawskim PZM,  członkowie Zarządu 
Okręgowego PZMw Warszawie, Okrę-
gowej Komisji Rewizyjnej i Okręgowych 
Komisji Statutowych PZMw Warszawie. 
Mistrzowie Okręgu Warszawskiego PZM 
otrzymali puchary i szarfy mistrzowskie. 
Wśród nagrodzonych znaleźli się również 
mińszczanie z Klubu Dawnych Motocykli 
“MAGNET”. 
 W klasyfikacji klubowej Mi-
strzostw Okręgu Warszawskiego Pojaz-
dów Zabytkowych PZM’2016 mińscy 
motocykliści zdobyli 3 miejsce i tytuł 
II wicemistrza Okręgu Warszawskiego 
PZM, startując drużyną w składzie: Daniel 
Gągol, Piotr Wojdyga i Maciej Cichocki. 
W klasyfikacji indywidualnej w kategorii 
motocykli zabytkowych przedstawiciele 
Magnetu równie wrócili z trofeami. W kla-
sie PRE 1955 I miejsce zdobył Maciej Ci-
chocki na motocyklu Sokół 600 RT z 1938 
roku a w klasie PRE 1970 I miejsce zdo-
był Piotr Wojdyga na motocyklu SHL M11  
z 1961 roku.

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

„MAGNET” z pucharami PZM

Uroczyste wręczenie stypendiów w ra-
mach Programu Stypendialnego „Ma-
zowsze - stypendia dla uczniów szkół 
zawodowych” odbyło się dnia 5 stycznia 
2017 r. Wśród tegorocznych stypendy-
stów znalazł się między innymi uczeń 
klasy 4 Liceum Plastycznego - Paweł 
Lorens uzyskując drugą lokatę na 480 
osób. 
 W obecnej edycji projektu Ze-
spół Szkół Ekonomicznych posiada 
dziewięcioro stypendystów. Pawłowi jak 
i pozostałym uczniom serdecznie gratu-
lujemy. Dzięki stypendiom najzdolniejsi 
uczniowie z Mazowsza mają szansę na 
poszerzenie wiedzy i spełnienie swoich 
naukowych marzeń.

ZSE. fot. z arch. szkoły

Kolejne stypendium dla ucznia z „Ekonoma”
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SZLACHETNA PACZKA to projekt, któ-
ry co roku łączy tysiące osób: wolonta-
riuszy, rodziny w potrzebie, darczyńców  
i dobroczyńców. To tysiące spotkań, któ-
re odbywają się w przyjaznej atmosferze 
wzajemnej otwartości i pełni zrozumienia 
człowieka dla człowieka. Potrzebujące 
rodziny opowiadają o swojej trudnej sy-
tuacji wolontariuszom, spotkanym po raz 
pierwszy w życiu, darczyńcy  z pasją przy-
gotowują konkretną pomoc dla nieznajo-
mych i spełniają ich marzenia!

 W tym roku Przedszkole Miejskie 
Nr 1 w Mińsku Mazowieckim  po raz pierw-
szy przystąpiło do akcji Szlachetna Pacz-
ka. Wierząc w siłę jaka drzemie w liczbie 
pracowników oraz rodziców dzieci uczęsz-
czających do przedszkola podjęliśmy się 
zadania zrealizowania paczek dla dwóch 
potrzebujących rodzin.
 Jako inicjatorki i koordynator-
ki przebiegu akcji na terenie przedszkola, 
wraz z  Anną Górecką wybrałyśmy z bazy 
danych Szlachetnej Paczki rodziny, którym 
miało pomóc przedszkole. Na początku ak-
cji na terenie placówki pojawiły się plakaty 
informujące o idei Szlachetnej Paczki, wy-
branych rodzinach i ich  problemach oraz 
liście potrzeb. Podobne informacje zostały 
także umieszczone na stronie internetowej 
przedszkola.
 Po pierwszych dniach zapału  
i wielkich nadziei nadeszły momenty zwąt-
pienia i lęku czy uda nam się zgromadzić 

potrzebne rzeczy. Jednak poszerzona ak-
cja informacyjna wśród rodziców, a także 
poza społecznością samego przedszkola 
przyniosła wspaniałe rezultaty. W ostat-
nich dniach akcji produkty przybywały  
w ogromnych ilościach. Zarówno Rodzice, 
jak i pracownicy  oraz osoby zaprzyjaźnio-
ne z przedszkolem wspomagali akcję z du-
żym zaangażowaniem i sercem.
 W trakcie organizacji, utrzymywa-
liśmy stały kontakt z wolontariuszką, któ-
ra opiekowała się rodzinami. Była dużym 
wsparciem, jeszcze bardziej przybliżała nam 
obraz rodzin, opowiada o ośmiolatce, któ-
rej marzeniem był pluszowy piesek. Dziew-
czynka obiecała jej, że będzie się pilnie 
uczyła, byleby Mikołaj spełnił jej marzenie.
 W ostatnim dniu akcji odbyło się 
wielkie pakowanie. Zgromadziliśmy aż 14 
pudeł i udało nam się zrealizować całą li-
stę potrzeb z naddatkiem! Produkty żyw-
nościowe, kosmetyki, środki czyszczące, 
przybory szkolne, zabawki, żyrandole,  
zasłony, koce, pościel, kołdry, odzież, ma-
szynka do golenia a przed wszystkim pral-
ka oraz łóżko ze specjalnym materacem 
znalazły się w Paczkach i mamy nadzieje, 
że będą długo służyć obdarowanym. 
 10 grudnia w sobotę obładowa-
ni do granic możliwości (zapakowani w 
dwa samochody),zestresowani, bo zna-
leźliśmy się  w na tyle wyjątkowej sytuacji,  
że nie zostawialismy paczek w magazynie, 
a mielismy zawieść je na miejsce osobiście, 
wyruszyliśmy. W magazynie szlachetnej 

paczki, czekali na nas wolontariusze, kawa 
i herbata. Zostaliśmy ciepło przyjęci, wy-
pełnilismy dokumenty (protokół z przyjęcia 
paczek: ilość, wartość, ilość osób pomaga-
jących), dostaliśmy certyfikat i  czekoladę. 
Zabraliśmy na pokład naszą wolontariusz-
kę i ruszyliśmy w drogę. Rodziny były onie-
smielone nasza wizytą, ale w ich oczach 
widzielismy iskierki. Wnoszenie kartonów 
i pudełek wydawało się nie mieć końca, 
a pani domu nie mogła uwierzyć, że to 
wszystko dla nich. W oczach pojawiły się 
łzy, nie tylko u niej, u nas też.   
 Tego ciepła na sercu, nie da 
się z niczym porównać. Szczera radość,  
z każdej nawet najmniejszej rzeczy. Starsze 
małżeństwo, nie do końca wierzące w za-
istniałą sytuację, matka, która cieszyła się  
z każdej rzeczy, zarówno dla siebie, jak i dla 
dziecka. Spędziliśmy tam ponad godzinę, 
bo każda, nawet najdrobniejsza rzecz mu-
siała być dotknięta, rozpakowana, każda 
rzecz spotkała się z wielką wdzięcznością  
i radością. Na koniec wielkie podziękowa-
nia ze łzami w oczach. 
 Cieszymy się bardzo, że udało się 
nam wykorzystać potencjał i możliwości ja-
kie daje siła grupy ludzi! Bardzo dziękujemy 
wszystkim darczyńcom, którzy przyczynili 
się do wniesienia uśmiechu i kilku rado-
snych chwil w życie ludzi potrzebujących. 
Mamy nadzieję, że zachęceni powodze-
niem projektu przystąpimy do akcji także  
w następnym roku i wspólnie uszczęśliwi-
my kolejną Rodzinę.

Anna Książak, fot. z arch. PM nr 1

Jeden za wszystkich! Wszyscy za jednego!
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Sala im. Rodkiewicza w Miejskim Gimnazjum nr 2

23 stycznia w Gimnazjum Miejskim nr 2 
im. Jana Pawła II odbyła się niecodzienna 
uroczystość - sali lekcyjnej nr 1 zostało 
nadane imię Filipa Rodkiewicza. 

 Wszystko za sprawą dyrektora 
Muzeum Ziemi Mińskiej, Leszka Celeja, 
który wpadł na pomysł, by szkolnym sa-
lom lekcyjnym nadawać imiona mińskich 
społeczników - ludzi, którzy nie zasłynęli  
z martyrologii, a raczej z działania na rzecz 
innych. 
 Szkoła przy Budowlanej odpo-
wiedziała na ten apel jako pierwsza. Stało 
się to dzięki pracującej tu nauczycielce hi-
storii - dr Lilli Kłos, która odkryła w mińskiej 
historii niezwykłą postać patrioty i filantro-
pa - Filipa Rodkiewicza. Nie tylko wyszu-
kała wzór do naśladowania, ale co więcej 
- napisała o nim książkę.
 Tablicę informacyjną przy sali nr 1 
uroczyście odsłonił razem z uczniami bur-
mistrz miasta, Marcin Jakubowski. Potem 
cała szkolna społeczność wraz z zaproszo-
nymi gośćmi obejrzała prezentację i wysłu-
chała prelekcji dr Lilli Kłos na temat tego, 
kim był Rodkiewicz. Powstaniec stycznio-
wy, mieszkaniec Mińska Mazowieckiego 
(wówczas Nowo-Mińska) był fundatorem 

mińskiego szpitala, działał przez wiele lat 
w ochotniczej straży pożarnej, wspomagał 
kościół NNMP, organizował teatr amator-
ski, a część swoich mińskich ziem przezna-
czył pod budowę dzisiejszej Macierzanki. 
Trudno o lepszego patrona szkolnych prze-
strzeni i działań.

 Spotkanie było też okazją do pro-
mocji najnowszej publikacji Lilli Kłos. Maja 
i Justyna – dziennikarki ze szkolnej gazet-
ki przeprowadziły krótki wywiad z autor-
ką książki „Rodem warszawianin, sercem 
mińszczanin... rzecz o Filipie Rodkiewiczu 
- patriocie i filantropie” na temat jej pasji do 
regionalnej historii. 
 Dzięki hojności mińskiego mu-
zeum każdy gość, nauczyciel i uczeń otrzy-
mał książkę dr Kłos o Rodkiewiczu. Można 
było poprosić autorkę o autograf. 
Teraz dyrektor szkoły – Grzegorz Wyszo-
grodzki stara się, by w sali im. Filipa Rod-
kiewicza pojawiły się komputery, żeby 
piękną historię połączyć z pomocną nowo-
czesnością. Za rok przypada setna roczni-
ca śmierci Rodkiewicza i z tej okazji dr Lilla 

Kłos zaprasza nauczycieli historii na lekcję 
otwartą, na której pokaże, jak historię re-
gionalną łączyć z technologią informacyjną. 
 Tymczasem zachęcamy kolejne 
szkoły do odkrywania ciekawych i niezwy-
kłych mińszczan.

Izabela Saganowska, fot. z arch. GM nr2
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19 grudnia 2016 r. w Szkole Podstawo-
wej nr 6 w Mińsku Mazowieckim mia-
ła miejsce uroczysta gala w związku  
z podsumowaniem rządowych projektów 
edukacyjnych „Bezpieczna+” i „Książki 
naszych marzeń”. Inicjatorem spotkania 
była pani dyrektor SP 6,  Anna Zalewska. 
Uroczystość uświetnili swoją obecnością: 
pani Marta Flisek – Tkacz – Inspektor ds. 
Poszukiwania Środków Pomocowych  
w Wydziale Rozwoju Gospodarki Miasta 
w Mińsku Mazowieckim, pan Robert Mi-
lewski – zastępca Nadleśniczego Nad-
leśnictwa Mińsk Mazowiecki, pan Jaro-
sław Ufnal – przedstawiciel Państwowej 
Straży Pożarnej, pani Dominika Witek 
– funkcjonariuszka Powiatowej Policji  
w Mińsku Mazowieckim, pani Marzena 
Stal – przewodnicząca Rady Rodziców 
SP 6, ks. Marian Sobieszek – proboszcz 
Parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Mińsku 
Mazowieckim oraz liczni przedstawiciele 
Rady Rodziców SP6.

 W trakcie realizacji programów 
zadań rekomendowanych do wykonania 
było bardzo dużo, toteż miłym gestem 
ze strony pani dyrektor, Anny Zalewskiej, 
było zorganizowanie uroczystej gali z oka-
zji podsumowania projektów z udziałem 
przedstawicieli instytucji, które wspierały 
szkołę w tym działaniu. Pani dyrektor wpro-
wadziła widzów w tajniki i detale zadań 
wykonywanych w szkole. Podkreśliła, że  
w realizację projektów rządowych za-
angażowani byli wszyscy nauczyciele  
i uczniowie jak również rodzice. W projek-
cie uczestniczyło 500. uczniów z klas I – VI. 
 Działania w ramach projektu 
wspierane były przez organizacje i insty-
tucje działające w środowisku lokalnym. 
Przeprowadzono wśród uczniów poga-

danki i spotkania przy współpracy z insty-
tucjami takimi jak: Policja, Straż Miejska, 
Państwowa Straż Pożarna, Nadleśnic-
two Mińsk Mazowiecki, ZOZ, ratownicy 
medyczni. Pani dyrektor zwróciła uwagę  
na fakt, że realizacja projektu nie byłaby 
możliwa bez wsparcia  burmistrza miasta, 
pana Marcina Jakubowskiego, za co złoży-
ła włodarzowi serdeczne podziękowania na 
ręce przedstawicielki Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki obecnej na gali. Koordyna-
torem projektów realizowanych w naszej 
szkole była pani Agnieszka Łodyga, która 
przedstawiła widzom w formie prezentacji 
medialnej podsumowanie projektów rzą-
dowych. 
 Głównym celem programu „Bez-
pieczna+” była poprawa bezpieczeństwa 
uczniów, zarówno w szkole jak i poza nią. 
Podczas spotkań z pracownikami insty-
tucji wspierających realizację projektów 
omawiano tematy związane z bezpieczeń-
stwem na drodze, z bezpieczeństwa po-
żarowego, udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej, reagowania w sytuacjach 
kryzysowych oraz pomocy osobom z nie-
pełnosprawnością. Funkcjonariusze mówili 
uczniom o podstawowych zasadach obo-
wiązujących w ruchu drogowym pieszych 
i rowerzystów, a także o tym, jak ważne 
jest noszenie elementów odblaskowych 
po zmierzchu. Zajęcia prowadzone były  
w ramach „Akademii Bezpiecznego Dziec-
ka” przy współudziale Policji. 
 Prelegentka stwierdziła, że w ra-
mach akcji „Bezpieczna Szóstka” odbyły 
się spotkania z pracownikami Państwowej 
Straży Pożarnej w Mińsku Mazowieckim 
oraz Policji i Straży Miejskiej. SP 6 przy 
współpracy z Powiatową Komendą Stra-
ży Pożarnej przeprowadza co roku prób-
ną ewakuację szkoły. Praktyczne ćwicze-

nia i spotkania ze strażakami pozwalają 
uczniom poczuć się pewniej i bezpiecz-
niej w czasie rzeczywistego zagrożenia. 
na których omawiano tematy związane  
z bezpieczeństwem. Uczniowie brali udział  
w testach wiedzy oraz konkursach pla-
stycznych dotyczących właściwego za-
chowania na drodze. Wychowankowie  
i nauczyciele uczestniczyli w warsztatach 
na temat udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej.
 Do realizacji szkolnej kampanii 
antynikotynowej włączyła się pielęgniarka 
szkolna, która uświadomiła uczniom, jakie 
skutki może mieć ten nałóg. Odbyły się 
również zajęcia warsztatowe dla uczniów 
„Nie ulegaj żadnej presji – żyj bez agresji!” 
Uczestnicy projektu wzięli udział w cyklu 
warsztatów, których celem było kształto-
wanie umiejętności psychospołecznych 
oraz rozwijanie umiejętności  rozwiązywa-
nia konfliktów rówieśniczych poprzez me-
diacje i negocjacje, jak również wyrabianie 
prawidłowej komunikacji interpersonalnej  
i umiejętności radzenia sobie ze stre-
sem czy  rozbudzanie empatii i tolerancji.  
W trakcie realizacji projektów nie mogło za-
braknąć wspólnej zabawy. Okazją ku temu 
był Dzień Integracji i szkolne mikołajki.
 Zdaniem pani Agnieszki, reali-
zacja drugiego projektu „Narodowy Pro-
gram Rozwoju Czytelnictwa” obfitowała  
w wiele ciekawych imprez i konkursów.  
W zakresie promocji czytelnictwa bibliote-
ka szkolna podejmuje wiele działań - lekcje 
biblioteczne, lekcje czytelnicze i warsztaty 
aktywizujące czytelnictwo. Nauczyciel bi-
blioteki prowadzi warsztaty  dziennikarskie 
i wydaje magazyn dla uczniów i nauczycieli  
o nazwie „Dystrykt 6”.   Wychowankowie 
naszej szkoły mieli możliwość uczestnicze-
nia w spotkaniach autorskich z twórcami 

Podsumowanie rządowych programów 
edukacyjnych realizowanych w SP 6
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popularnych książek dla dzieci: z panią 
Roksaną Jędrzejewską -Wróbel i z panią 
Elizą Piotrowską. Pisarki są laureatkami 
prestiżowych nagród literackich, których 
książki wpisane są na złotą listę Fundacji 
„ABCXXI – Cała Polska Czyta Dzieciom”  
i listę skarbów Muzeum Książki Dziecię-
cej. W ramach spotkań autorskich konty-
nuowano współpracę z Miejską Biblioteką 
Publiczną oraz Miejską Biblioteką Pedago-
giczną w Mińsku Mazowieckim. Uczniowie 
brali również udział w konkursach organi-
zowanych przez te instytucje.
 W SP 6 miały miejsce następu-
jące akcje czytelnicze: „Kwadrans z lek-
turą”, „Czytelnicze Piątki”  oraz cyklicznie 
przeprowadzane lekcje biblioteczne. Ce-
lem spotkań było propagowanie czytelnic-
twa i uświadamianie uczniom, że czytanie 
kształtuje i rozwija osobowość młodego 
człowieka. Do akcji włączyli się rodzice  
i osoby pragnące zarazić pasją czytelniczą 
młode pokolenie. Każda klasa wzięła udział 
w projekcie w oparciu o książki dostępne 
w bibliotece.  
 Rodzice uczniów naszej szko-
ły mieli możliwość obejrzenia prezentacji 
multimedialnej na temat wpływu aktywno-
ści fizycznej na rozwój dzieci i młodzieży 
oraz wysłuchania referatu dotyczącego 
wpływu czytelnictwa na rozwój osobowo-
ści dzieci i młodzieży. Aktywne spędzanie 
czasu wolnego promowane było poprzez 
zorganizowanie międzypokoleniowego 
biegu sienkiewiczowskiego „Do sosny”, 
które było również okazją do przybliżenia 
uczniom i rodzicom  postaci noblisty. Jak 
przystało na szkołę, która nosi imię Henry-
ka Sienkiewicza, w ramach kultywowania 
tradycji szkolnych i pogłębiania wiedzy  
o patronie uczniowie klas IV – VI odwiedzili 
Wolę Okrzejską – dom rodzinny pisarza.
 W SP 6 odbyły się konkursy się 
charakterze literackim i plastycznym: „Kon-
kurs pięknego czytania”, „Śladami Stasia 
i Nel”, „Bohaterowie naszych lektur. Czy 
znasz ten cytat?”, „Henryk Sienkiewicz  
w rysunkach dzieci i młodzieży”, „Podziel 
się z innymi ciekawą książką!”, „Plakat pro-
mujący twórczość Henryka Sienkiewicza”. 
Podczas uroczystej gali zostały wręczone 

nagrody laureatom szkolnych konkursów. 
Przy tej okazji pani dyrektor serdecznie 
podziękowała sponsorowi nagród – Ra-
dzie Rodziców SP 6, która zatroszczyła się  
o prezenty dla uczniów.
 Czytelnia szkolna jest świet-
nym miejscem dla uczniów kochających 
książki. To właśnie tu, w specjalnie zor-
ganizowanym kąciku „Czytam sobie…” 
mogli zapoznać się z fragmentami nowo 
zakupionych książek. Wykonywali również 
prace plastyczne inspirowane przygodami 
bohaterów, komiksy, plakaty dotyczące 
ulubionych książek oraz projekty okładek 
ciekawych lektur. Dzięki wdrożeniu tego 
programu wychowankowie mają możli-
wość wypożyczenia nowości książkowych 
o różnorodnej tematyce, w tym wielu pozy-
cji, w których poruszane są problemy przy-
jaźni, tolerancji czy niepełnosprawności.
 Gospodarz spotkania, pani Anna 
Zalewska zadbała również o artystyczną 
stronę uroczystości. Druga połowa grud-
nia to czas, w którym nie mogło zabraknąć 
przedświątecznych akcentów. Z tej okazji 
pani dyrektor zaproponowała widzom wy-
stęp uczennicy Marleny Stal, która dała 
wirtuozerski pokaz gry na skrzypcach oraz 
koncert w wykonaniu Miejskiej Orkiestry 
Dętej pod batutą Marcina Ślęzaka. Pod-
czas niespełna godzinnego przedstawienia 
orkiestra wraz ze swoimi solistkami (panią 

Justyną Kowynia-Rymanowską, panią 
Zofią Noiszewską i panią Karoliną Świę-
tochowską) zaprezentowała różne kolędy 
i pastorałki, które wszystkich słuchaczy 
wprowadziły w klimat Świąt Bożego Na-
rodzenia. Artystki zachęcały widownię 
do wspólnego kolędowania, a uczniowie 
chętnie włączyli się do koncertu. W po-
dziękowaniu muzycy dostali od słuchaczy 
gromkie brawa.
 Na zakończenie tej uroczystej  
i w odczuciu osób biorących udział w re-
alizacji projektów, potrzebnej gali, pani 
dyrektor, Anna Zalewska, podkreśliła, że 
realizacja dwóch programów rządowych 
równolegle to ogromny wysiłek dla wszyst-
kich uczestniczących w tym przedsięwzię-
ciu. Starania przyniosły jednak wymierne 
korzyści zarówno materialne jak i eduka-
cyjne. SP 6 pozyskała nowe nagłośnienie 
do sali gimnastycznej za kwotę 24 tysiące, 
elementy miasteczka ruchu drogowego 
oraz rowerowy tor przeszkód, jak również 
gry i książki o tematyce bezpieczeństwa 
i zasadach udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej (w tym fantom do resu-
scytacji).
 Biblioteka szkolna wzbogaciła 
się o 799 nowych woluminów, w tym 515 
pozycji lektur szkolnych, 40 audiobooków 
oraz książki angielskojęzyczne na kwotę 
15 tysięcy złotych. Ważne jest nie tylko to, 
że są to atrakcyjne dla uczniów książki, ale 
fakt, że wychowankowie mieli możliwość 
kształtowania księgozbioru biblioteki szkol-
nej poprzez składanie własnych propozycji 
zakupu nowych woluminów. W sferze dy-
daktyczno-wychowawczej dzięki podjęciu 
wielu akcji, organizowaniu imprez i kon-
kursów, wzrosło zainteresowanie uczniów 
czytaniem. Wzbogaciła się też oferta edu-
kacyjna szkoły. Uczniowie mają możliwość 
wypożyczania nowości książkowych o róż-
norodnej tematyce, w których poruszane 
są problemy dzieci i młodzieży. Pani dyrek-
tor wyraziła nadzieję, że cykliczność reali-
zowanych przedsięwzięć zapewni trwałość 
zadań projektowych.
     
          

Bożena Swatko, fot. z arch. SP nr 6
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W Przedszkolu Miejskim nr 6 w Mińsku 
Mazowieckim dnia 20.01.2017r gości-
liśmy w ramach projektu „Rodzic z Pa-
sją” - „Teatr Pianka” - pierwszy w historii 
miasta Mińsk Mazowiecki Teatr Lalek 
Dużych. 

 Państwo Michał i Urszula Brzo-
stprzedstawili dzieciom bardzo ciekawą 
prezentacje opowiadając jednocześnieo 
teatrze i wszystkich jego elementach. 
Pani Urszula omówiła rodzaje wykonywa-

 Autorka wystąpiła w baśniowym 
stroju wróżki. Opowiadała o początkach 
swojej twórczości. Wracała pamięcią do 
przygód ze swojego dzieciństwa, któ-
re były dla niej początkiem do napisania 
wielu ciekawych książek. Wspominała 
również, że jako mała dziewczynka za-
wsze marzyła o tym, żeby zostać pisar-
ką. Marzenie w istocie spełniło się, każde 
spotkania z dziećmi sprawiają jej ogrom-
ną radość, gdyż czerpie z nich inspiracje 
do tworzenia kolejnych opowiadań. Za 
debiutancką książkę „Opowieści Babci 
Gruni” otrzymała wyróżnienie w ogólno-
polskim konkursie im. Astrid Lindgren or-
ganizowanym przez Fundację Cała Polska 
Czyta Dzieciom. Napisała także: „Moje 
ulubione dobranocki”, „Mój pamiętnik”, 
„Zosia i fiołkowy kapelusz”, „Antek i stara 
jabłonka”, jest współautorką „365 bajek 
na dobranoc”. Pani Edyta bardzo szybko 
nawiązała kontakt z dziećmi, które chęt-
nie brały udział w zabawie, odpowiadały 
na zadawane pytania i rozwiązywały za-
gadki. 

Spotkanie z bajkopisarką Edytą Zarębską

nej pracyw teatrze, wskazując jak wiele 
osób pracuje nad organizacją wystawia-
nych przedstawień: reżyser, aktorzy, cha-
rakteryzatorzy, dramaturg, garderobiana, 
inspicjent, scenograf, sufler, operator 
świateł, operator dźwięku, choreograf,  
rekwizytor, plastycy, krawcowe.
 Po omówieniu wszystkich ele-
mentów, dzięki którym przedstawienie 
może zostać zagrane na scenie, Państwo 
Brzost zaprezentowali dzieciom aktorów, 
którzy grają na scenie „Teatru Pianka”.  

 Były to różne rodzaje lalek, ku-
kiełki, pacynki i lalki duże oraz inne cieka-
we rekwizyty niezbędne podczas wystę-
pów. Dzieci z ogromnym zaciekawieniem 
słuchały, przyglądały się i zadawały py-
tania. Największym zainteresowaniem 
cieszyły się lalki duże, które odpowied-
nio przymocowane podążały za każdym  
ruchem osoby, która się w nią wciela.
 Zabawy teatralne to ważny ele-
ment pracy naszego przedszkola. Kon-
takt dzieci z teatrem to nie tylko oglą-
danie spektakli, ale przede wszystkim 
umiejętność wcielania się w postacie oraz 
odgrywanieemocji jakie towarzyszą da-
nemu bohaterowi. Każde dziecko posia-
da naturalną potrzebę wyrażania siebie  
w różnych formach ekspresji, gdzie teatr-
jest najlepszą możliwością.
 Sposób w jaki Państwo Brzost 
zaprezentowali nam prace w „Teatrze 
Pianka”  opowiadając w jaki sposób po-
wstają lalki, jak tworzona jest scenogra-
fiaoraz jak wiele osób bierze udział w tym 
przedsięwzięciu był dla dzieci bardzocie-
kawa. Jeszcze długo po wizycie naszych 
gości rozmawialiśmy o pracy w teatrze  
i przygotowaniach do występu, które mu-
sza być spełnione  żeby aktorzy mogli za-
grać. Była to dla nas niezwykła i inspirują-
ca lekcja o teatrze.

Katarzyna Janiec, fot z arch. PM nr 6

„Teatr Pianka” z wizytą w Przedszkolu Miejskim nr 6

Dnia 16.01.2017 w Przedszkolu Miejskim nr 6 w Mińsku Mazowieckim odbyło się spotkanie z bajkopisarką i ilustratorką książek 
dla dzieci - Panią Edytą Zarębską  oraz jej mężem Robertem Zarębskim – muzykiem i kompozytorem. 
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 Treści bajek są dzieciom znane, 
gdyż nasze przedszkole często korzysta 
z twórczości Pani Edyty wprowadzając 
najmłodszych w świat magii i przygody. 
Spotkanie uatrakcyjniło połączenie za-
bawy słowem i kredką, gdyż Pani Edyta 
nie tylko pisze i pięknie opowiada, ale też 
ładnie rysuje. Wykorzystała swój talent 
plastyczny do zabawy poprzez rysowanie 
bohaterów swoich książek, a dzieci odga-
dywały co przedstawia ilustracja. 

Od września 2016 roku w Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim uczniowie uczestniczą  
w warsztatach językowo - kulturowych  
z wolontariuszami fundacji „Ebu”. To już 
kolejna edycja warsztatów. W tym roku 
szkolnym uczniowie wraz z obcokra-
jowcami realizują program opracowany 
przez nauczycielki języka angielskiego, 
panią Małgorzatę Dubinę i panią Lidię 
Leszczyńską-Wieczorek. 

 Program  „We play, we speak, 
we learn” ma na celu zachęcić uczniów 
do swobodniejszego używania języka 
angielskiego oraz do poznawania innych 
kultur poprzez zabawę. Na każdych za-
jęciach dzieci mają szansę na poznanie 
innej kultury, zwyczajów oraz tradycji. 
Uczniowie klasy VD mieli na przykład 
okazję sprawdzić swoje zdolności języ-
kowe z rodowitym Brytyjczykiem - Joem 
oraz Jael z Lichtensteinu. 

 Wspólne zabawy zmuszały 
uczestników do komunikacji w języku an-
gielskim lecz nikt nie czuł się zagubiony  
z tego powodu. Natomiast klasa 2 d prze-
niosła się, dzięki wolontariuszce Danieli, 
w świątecznym klimacie do Włoch. Były 
wspólne  śpiewy, zabawy oraz malowa-
nie świątecznych symboli. 

 Każde zajęcia to dla dzieci 
wielkie przeżycie. Warsztaty są przygo-
towywane dla każdej grupy wiekowej 
indywidualnie. Wolontariusze jak i koor-
dynatorki przywiązują ogromną wagę do 
prowadzonych zajęć. A przyjazna atmos-
fera panująca na zajęciach przyciąga co-
raz większą liczbę uczestników.

Zespole Szkolno-Przedszkolnym nr 1
fot. z arch. szkoły

 Do wspólnej zabawy włączył się 
również Pan Robert, który przeczytał baj-
kę, a następnie zaśpiewał piosenkę przy 
akompaniamencie instrumentu klawiszo-
wego. Dzieci śpiewały i klaskały zgodnie 
ze wskazanym rytmem do utworu „Mą-
dra rzeka”. Na zakończenie spotkania 
Pani Edyta przekazała dzieciom rysunek 
przedstawiający ślimaka z autografem. 
Praca ta została wystawiona na honoro-
wym miejscu w naszym przedszkolu.  

Warsztaty 
z „Ebu” 
w Zespole
Szkolno-
Przedszkolnym nr 1

 Przez najbliższe dwa tygodnie 
dzieci będą dawały propozycje imienia, 
które zostanie nadane ślimakowi. Dzie-
ci podziękowały zaproszonym gościom 
wykonanymi przez siebie laurkami. Spo-
tkanie zostało uwiecznione na wspólnej 
fotografii. 

Katarzyna Janiec, fot z arch. PM nr 6
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W poniedziałek - 19 grudnia - odbyło się 
Spotkanie Opłatkowe dla uczniów, ro-
dziców i pracowników  Publicznej  Sa-
lezjańskiej szkoły Podstawowej im. św. 
Dominika Savio w Mińsku Mazowieckim.

 Całość poprowadzili konferan-
sjerzy z czwartej klasy, wprowadzając nas 
w tematykę Świąt Bożego Narodzenia. 
Wspominali przy tym wydarzenia, jakie 
miały miejsce w naszej szkole ostatnimi 
czasy – Msze Roratnie, adwentowy dzień 
skupienia, działania szkolnej grupy Caritas 
oraz pracowników naszej szkoły na rzecz 
potrzebujących, a także warsztaty , kier-
masz bożonarodzeniowy oraz konkurs na 
kartkę świąteczną. Zostały też ogłoszone 
wyniki konkursu na szopkę – przyznano 
cztery wyróżnienia.
 Świąteczną atmosferę pod-
kreśliły kolędy i pastorałki w wykonaniu 
szkolnego zespołu wokalnego „Kreska”. 
Chwilę skupienia i zamyślenia przyniosły 
słowa Pisma Świętego odczytane przez 
ks. Grzegorza Borysiaka  a także skie-
rowane do wszystkich życzenia ks. Dy-
rektora Ryszarda Woźniaka  oraz przed-
stawicieli Rady Rodziców i Samorządu 
Uczniowskiego.
 Kolejnym świątecznym akcen-
tem było przedstawienie jasełkowe przy-
gotowane i wystawione przez rodziców 
uczniów szkoły podstawowej, z udziałem 
jednego ucznia drugiej klasy. Spektakl 
„Wielkie Rzeczy uczynił mi…” w oparciu 
o scenariusz Adama Szafrańca w reżyserii 
Joanny Łopackiej pozwolił widzom prze-
nieść się w czasy dzieciństwa Jezusa - 
być świadkami Jego narodzenia.

 Akcja sztuki rozpoczęła się sce-
ną odnalezienia Pana Jezusa w świątyni. 
Dalej, za sprawą poruszającej narracji 
Marii, opowiadającej Synowi historię Jego 
narodzin, mogliśmy nie tylko ponownie 
przeżyć znane nam z Pisma Świętego wy-
darzenia, ale także poznać i choć w czę-
ści zrozumieć przeżycia i doświadczenia 
Maryi - kobiety i matki - związane z nie-
zwykłym zadaniem, jakie postawił przed 
nią Bóg. Wspomnienia Bożej Rodzicielki 
poprowadziły nas od momentu zaślubin 
z Józefem, poprzez Zwiastowanie, po 
Świętą Noc Narodzenia Jezusa - wyda-
rzenia w Betlejem i ucieczkę do Egiptu.
 Aktorzy wystąpili w pięknie przy-
gotowanych przez siebie strojach, na wła-
snoręcznie udekorowanej scenie. Oprawę 
przedstawienia dopełniły efekty świetlne 
subtelne ilustracje muzyczne i piosen-
ki oddające nastroje zarówno  Świętej 
Rodziny, jak  i gości przybywających do 
stajenki. Szczególną radość wśród naj-
młodszych widzów wywołały harce trzech 
małych myszek  oraz wizyta kota.
 Zwieńczeniem całej uroczysto-
ści było dzielenie się opłatkiem - okazja 
dla wszystkich uczestników spotkania do 
złożenia sobie nawzajem życzeń i okaza-
nia życzliwości poprzez ciepłe słowo i miły 
gest.
 … A działo się to wszystko  
w wieczór grudniowy roku pańskiego 
2016 na kilka zaledwie dni przez Świętami 
Narodzenia Pana - zgodnie z polską trady-
cją oraz zwyczajem Rodziny Salezjańskiej. 

 
Joanna Łopacka

fot. z arch. Szkół Salezjańskich

Uczniowie klasy II Salezjańskiego  
Liceum Ogólnokształcącego im. ks.  
A. Czartoryskiego w Mińsku mazowiec-
kim, uczestniczący w zajęciach z biologii 
na poziomie rozszerzonym, odwiedzili 
Pracownię Bioinżynierii Komórek Macie-
rzystych Instytutu Medycyny Doświad-
czalnej i Klinicznej im. M. Mossakow-
skiego.

 Na nietypową lekcję do Insty-
tutu zaprosiła nas pani  dr Marzena Zy-
chowicz, pracownik PAN, absolwentka 
Salezjańskiego Liceum ( matura 2001 
rok). Pani Marzena przygotowała dla nas 
prezentację, w której przedstawiła za-
gadnienia, będące przedmiotem jej pracy 
naukowej. Wprowadziła nas w świat ko-
mórek macierzystych, opowiedziała o ich 
niesamowitych możliwościach i sposo-
bach wykorzystania.

Mikroskopowy 
zawrót głowy

Spotkanie opłatkowe i jasełka rodziców 
w salezjańskiej podstawówce
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 Następnie mieliśmy możliwość 
obejrzenia hodowli tychże komórek  
w laboratorium. Zapoznaliśmy się ze 
sprzętem, na którym pracują naukowcy. 
Mogliśmy pobawić się automatycznymi 
pipetami, zajrzeć do komór, gdzie zakła-
da się hodowle komórek macierzystych,  
a nawet włożyć ręce do specjalnych ręka-
wów i przez chwilę pozwolić im poprze-
bywać w warunkach zupełnie sterylnych  
z obniżoną zawartością tlenu.
 Kolejnym punktem programu 
była pracownia mikroskopowa. A tam 
mikroskopy, ale jakie... fluorescencyjny, 
konfokalny. Przemiłe panie opowiadały, 
pokazywały „cudawianki”, jakie moż-
na zrobić za pomocą tych kosztownych 
sprzętów.
 „Wisienką na torcie” okazały się 
mikroskopy elektronowe: skaningowy  
i transmisyjny. Zapoznano nas ze sposo-
bami wykonywania preparatów do tych 
mikroskopów. Oglądaliśmy także te ma-
chiny podczas pracy. Było suuuper! 
 Jesteśmy wdzięczni pani Marze-
nie Zychowicz za zaproszenie i możliwość 
dotknięcia wielkiej nauki.

W dniu 23.12.2016 roku w Przedszkolu 
Niepublicznym Funny Kids w Mińsku 
Mazowieckim odbył się Turniej Świą-
teczny Szkółki Szachowej Funny Kids. 
Został on rozegrany na dystansie 5 rund, 
tempem 10 minut do namysłu dla każde-
go zawodnika. 

 W turnieju wzięły udział dzieci 
uczęszczające do Weekendowej Szkół-
ki Szachowej oraz przedszkolaki biorące 

udział w zajęciach szachowych w przed-
szkolu „Funny Kids”. W sumie w szranki 
turniejowe stanęło 12 młodych szachi-
stów. 
 Zwycięzcą turnieju z komple-
tem punktów został Artur Zarzycki przed 
Alanem Branickim i Filipem Gerszańskim,  
a pozostałe miejsca zajęli: Antoni Rokicki, 
Bruno Wójcicki, Ivan Novyk, Julian Pisar-
czyk, Mikołaj Godlewski, Oskar Mańko  
i Mikołaj Rokicki. 

 W klasyfikacji dziewcząt zwycię-
żyła Nikola Zwierz przed Agatą Łyczkow-
ską. Sędziami turnieju byli Jakub i Artur 
Suliborscy.
 Po skończonym turnieju wszyst-
kie dzieci otrzymały dyplomy oraz drobne 
upominki ufundowane przez panią Mał-
gorzatę Aniszewską-Wolińską – dyrektora 
przedszkola „Funny Kids”.

Przedszkole Funny Kids, fot. z arch. przedszkola

Kolejne szachowe spotkanie w Przedszkolu „Funny Kids”

Jolanta Miąsek, nauczycielka biologii
fot. z arch. Szkół Salezjańskich
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Styczeń w bibliotece
Publicznej

Na Alasce 
z Kamilem Bodzionym
W zimowym nastroju, 11 stycznia odby-
ło się spotkanie z Kamilem Bodzionym, 
który tym razem zabrał nas przez Stany 
Zjednoczone na Alaskę.  Razem z Martą 
Krupską pokonali  autostopem ponad 22 
tys. km.  Podczas swojej wyprawy odwie-
dzili 16 amerykańskich stanów i 6 prowin-
cji Kanady, byli w 5 strefach czasowych, 
w gorącym upale i chłodzie lodowców.   
Z wyprawy przywieźli mnóstwo zdjęć  
i opowieści, które czytelnicy mieli okazję 
zobaczyć i usłyszeć w bibliotece. 
 Cykl spotkań i  pokazów slajdów 
„Biblioteka Podróży” cieszy się dużym za-
interesowaniem mińszczan. Już wkrótce 
kolejna egzotyczna wyprawa!

Kulisy serialu „Ranczo”
Rok 2017 rozpoczęliśmy z wilkowyjskim 
przytupem. 13 stycznia, podczas promo-
cji książki  „Ranczo. Kulisy serialu wszech 
czasów” fani serialu mieli okazję posłu-
chać opowieści samego reżysera, Wojcie-
cha Adamczyka.  O tym jak tworzy się se-
rial wszech czasów rozmawiał z autorkami 
książki - Elą Piotrowską i Martą Lipecką. 
Opowiadali o życiu na planie serialu, o ak-
torach, pogodzie i wspaniałej atmosferze 
jaka podczas dziesięcioletniej pracy towa-
rzyszyła im na planie. Książka z autogra-
fem reżysera i autorek będzie wspaniałym 
prezentem dla wszystkich Ranczersów.

„Autarcha” w Gralni
Styczniowa Sobota z planszówką była 
wyjątkowa. Naszymi gośćmi byli Paweł  

i Maciej Szmidt, ojciec i syn, mińszczanie, 
którzy stworzyli i profesjonalnie wydali grę 
planszową „Autarcha”. Podczas spotka-
nia w Gralni osobiście prezentowali za-
sady i rozgrywali partie wraz z uczestni-
kami. Były emocje, porażki i zwycięstwa,  
a przede wszystkim wspaniała zabawa, 
tym razem w męskim gronie.  Panowie 
zgłębiali strategię i słuchali muzyki z wi-
nyli. Pośród uczestników rozlosowaliśmy 
także upominki, oczywiście gry planszo-
we i karciane. 

Styczeń dla dzieci
W Oddziale dla Dzieci tradycyjnie odby-
wały się wtorkowe zajęcia dla najmłod-
szych w ramach Klubiku Miłośników 
Książek. Dla najmłodszych czytelników 
przygotowaliśmy karnawałowy bal prze-
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej

KULTURA

bierańców. Przybyły żabki, motyle, ryce-
rze, smoki i królewny. Była zabawa!

W tym roku mija 60 lat, kiedy po raz 
pierwszy ukazały się opowiadania Cze-
sława Janczarskiego o przygodach Misia 
Uszatka. Z tej okazji Oddział dla Dzieci 
przygotował zajęcia o przygodach uro-
czego Misia z klapniętym uszkiem. Zapra-
szamy przedszkola i uczniów kl. I-III SP. 
Obowiązują wcześniejsze zapisy.

Ferie z Biblioteką
Czy podczas ferii można się nudzić? 
Oczywiście, że nie!  Zwłaszcza, gdy w 
pobliżu jest Biblioteka! A w niej mnóstwo 
książek do przeczytania  i wiele atrakcji 
takich jak: teatrzyki, warsztaty, kinoteka, 
gry planszowe! Szczególną atrakcją będą 
warsztaty  lalkarskie oraz przedstawienie 
Kony Puppets. Podczas tegorocznych 
ferii zaprosimy także młodzież (13+) na 
Spotkania z planszówką, Lokalny Klub 
Kodowania oraz Dzień Winyla w Gralni! 
Zaplanujcie ferie z Biblioteką! Szczegóło-
we informacje na plakatach,  naszej stro-
nie oraz profilu Fb.

MBP, fot. z arch. biblioteki

Zapowiedzi:

8 lutego, godz.18.30 – Spotkanie z Agatą 
Tuszyńską, promocja książki „Jamnika-
rium”

16 lutego, godz.18.30 – Spotkanie z Kon-
radem Szołajskim, promocja książki „Wi-
słocka, czyli jak to ze Sztuką kochania 
było.”

13-25 lutego Ferie w Bibliotece
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Z IMPREZ MDK

„A cóż z Tą Dzieciną”
 To tytuł koncertu kolęd i pasto-
rałek w wykonaniu Zofii Noiszewskiej, 
który odbył się w MDK 6 grudnia. Wo-
kalistce towarzyszył zespół w składzie:  
Tatiana Żarek - fortepian, Marta Sosińska 
- flet, Tomasz Bereda - gitara i Zbigniew 
Noiszewski - instrumenty perkusyjne. 
 Podczas koncertu Pani Zofia 
została odznaczona Pamiątkowym Me-
dalem Stanisława Mińskiego „Zasłużony 
dla Kultury”. 
 Medal został ustanowiony  
w czerwcu 2016 roku przez Miejski Dom 
Kultury w Mińsku Mazowieckim. Jest 
to forma podziękowania dla wszystkich 
osób wspierających działania MDK, dla 
dobrodziejów, sponsorów, artystów, ani-
matorów, którzy nie szczędzą sił by bu-
dować kulturę na terenie Mińska i chętnie 
wspierają działania MDK. 
 Do tej pory Medal otrzyma-
li: Lech Wałęsa - były Prezydent RP, 
Bogdan Micek - Dyrektor Piwnicy pod 
Baranami, Mariusz Dzíenio - historyk-
regionalista, animator kultury, Sławomir 
Pilniak - dobrodziej i mecenas kultury, 
Hieronim Sieński - animator kultury, ko-
lekcjoner sztuki oraz Kazimierz Wiśniak 
- malarz, scenograf.

Polski Frank Sinatra 
wystąpił w MDK
 Koncert Sławka Uniatowskiego, 
którym Miejski Dom Kultury 15 stycznia 
zainaugurował cykl „Kierunek USA” przy-
ciągnął tłumy, które z trudem pomieściła 
sala widowiskowa. Szybko okazało się, 
że naprawdę było warto. 

 Publiczność usłyszała artystę 
w niezapomnianych, doskonale znanych 
piosenkach Franka Sinatry, zagranych 
w nowych, autorskich aranżacjach. Uta-
lentowany kompozytor i autor tekstów 
zaprezentował wielkie przeboje na po-
graniczu jazzu, muzyki pop czy soul.  
Publiczność usłyszała takie szlagiery  
jak „May Way”, „Come fly with me”, „Ho-
nolulu”, „Just The Way You Are” i wiele 
innych, podczas których Sławek Unia-
towski swoim niepowtarzalnym, niskim 
głosem brawurowo porwał i oczarował 
publiczność.
 Kolejne utwory okraszał aneg-
dotami, bądź własnymi przemyśleniami, 
z humorem i lekkością wdawał się z pu-
blicznością w dyskusję. 

WWW.MDKMM.PL
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Takie indywiduum
 Amatorski Teatr w Węgrowie  
21 stycznia gościł w MDK ze spektaklem 
„Indywiduum”.
 Głównemu bohaterowi, sztuki 
na podstawie „Don Juana” Moliera, wy-
daje się że sam siebie stworzył, w nic nie 
wierzy i uważa za głupoty wszystko to,  
w co my wierzymy. Uczyni wszystko, by 
dogodzić własnej zachciance. Arcyszel-
ma, który chce wywieźć w pole, oszukać, 
jak oszukał wiele innych osób. Uważajcie 
– obojętnie czy mówi prawdę, czy nie,  
coś takiego robi z człowiekiem, że mu się 
wierzy. 
 Spektakl najwyższej aktorskiej 
próby. Pozycja obowiązkowa. Spektakl 
ponownie zostanie wkrótce wystawiony  
w MDK. 

Mapa humoru

 Międzykulturowe wieczory 
prowadzone przez wolontariuszy Fun-
dacji EBU ponownie zawitały do MDK. 
19 stycznia „Wieczór międzykulturowy  
z humorem w tle” poprowadzili przedsta-
wiciele Francji, Hiszpanii, Włoch, Ekwado-
ru, Liechtensteinu, Wielkiej Brytanii oraz 
Polski.
 Barwnie i ciekawie opowiadali  
z czego śmieją się ich rodacy, jak wyglą-
da poczucie humoru w różnych kulturach 
oraz z czego żartować nie wypada.

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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W dniu 5 stycznia 2017 r. w Muzeum Ziemi Mińskiej odbył się werni-
saż wstawy „Przebudzenie” Mirosława Koć w ramach muzealnego 
projektu „Artyści mińscy”.

Twórczość rzeźbiarska i poetycka artysty zgromadziła bardzo wielu 
mieszkańców miasta i gminy Mińsk Mazowiecki a wśród nich liczną 
grupę nauczycieli z Dyrektorem ks. Ryszardem Woźniakiem ze Szkół 
Salezjańskich, w których obecnie pracuje Pan Mirosław. Podczas wer-
nisażu utwory poetyckie czytane były przez licealistki Magdalenę Ko-
sno i Martynę Kwiatkowską oraz opiekuna artystycznego Panią Renatę 
Bakułę, co w wyjątkowy sposób otworzyło możliwość wrażliwego po-
strzegania sztuki. Uczestnicy wernisażu bardzo ciepło przyjęli również 
katalog wystawy przygotowany przez Muzeum.

Wystawę można było oglądać do 29 stycznia w siedzibie MZM przy 
ul. Okrzei 16.

Projekt „Artyści mińscy” - każdego roku Muzeum czyni starania, aby 
pokazać działalność artystyczną twórców związanych z Mińskiem 
Mazowieckim. W poprzednich latach wernisaże swoich prac mie-
li m.in.: Jacek Siudziński, Anna Gibała, Marek Chabrowski, Halina 
Kłoszewska, Małgorzata Kłoszewska, Sylwia Zabłocka czy Paweł 
Wąsowski.

MZM. fot. z arch. muzeum

Muzeum Ziemi Mińskiej

Przebudzenie 
- Mirosław Koć

KULTURA
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11 grudnia 2016 r. w Muzeum Ziemi 
Mińskiej została otwarta niezwykła  
wystawa stała pt. „Jak żyli nauczy-
ciele w II Rzeczypospolitej?”. MIM na 
swoich stronach zaprasza na cykl wę-
drówek po tej pełnej uroku ekspozycji  
w towarzystwie jej merytorycznego  
i organizacyjnego kuratora. 

 – Żeby to mogło wrócić! – z no-
stalgią powtarzał pięćdziesiąt lat później 
ten mały chłopczyk w sukieneczce widocz-
ny na fotografii obok. Jakżeby się zdziwił, 
gdyby dziś otworzył drzwi muzealnego 
mieszkania i odnalazł ślady swojego dzie-
ciństwa na wystawie! W przedpokoju cze-
kają łyżwy niemal takie same jak jego, a z 
głośnika przedwojennego radia za uchylo-
nymi drzwiami gabinetu ulubiony Tadeusz 
Faliszewski wyśpiewuje tak jak dawniej: – 
Szczęście trzeba rwać jak świeże wiśnie. 
Potem przyjdzie mróz i szczęście pryśnie. 
 Podobna podróż wstecz w czasie 
do własnych wspomnień lub do nieznanej 
krainy przodków może się dziś każdemu 
urzeczywistnić dzięki wędrówce na I piętro 
willi przy ul. Okrzei 16 w Mińsku Mazowiec-
kim. Na szczycie schodów z mrozowskie-
go ogrodu za otwartym oknem spoglą-
da na nas Józef Sylwestrowicz z córką, 
zapraszając do zanurzenia się w czasy II 
Rzeczypospolitej. Obok widać fragment 
ich domu, z którego Janina wołała swoje 
dzieci, pogrążone w zabawie na dworze:  
– Renia, Jurek! Na kolację! 
 Naturalną kontynuacją jest wi-
zyta w mieszkaniu Sylwestrowiczów. Po 
naciśnięciu klamki tajemne czary przeno-
szą nas w drugą połowę lat trzydziestych. 
Stare jest tu wszystko: od podłogi i okien 

po meble, tkaniny i drobiazgi. Wszystkie 
elementy tworzą spójną całość charaktery-
styczną dla wnętrza, w którym przed wojną 
mieszkali polscy nauczyciele. 
 W gabinecie zwraca uwagę sto-
liczek z krzesłami, zaaranżowany tak jak 
przed wojną podczas dyskusji gospoda-
rzy z przybyłymi tu współpracownikami  
o sprawach edukacji lub samorządności 
w mieście czy powiecie. Na półkach sza-
fy bibliotecznej stoją przedwojenne książ-
ki i czasopisma związane m. in. ze sztuką, 
oświatą i wychowaniem, literaturą, języ-
kiem polskim, biologią, geografią, a także 
encyklopedia, podręczniki, poradniki  
i czasopisma – niemal kompletny zbiór tek-
stów wykorzystywanych przez nauczyciela  
w pracy pedagogicznej w okresie między-
wojennym. Na biurku i w jego szufladach 
królują obsadki, stalówki, kałamarze, ołów-
ki oraz inne ,,narzędzia pracy’’ nauczyciela. 
 We wnętrzu szafy ubraniowej zo-
baczyć można elementy munduru wojsko-
wego przywiezionego przez Sylwestrowicza  
z Oflagu w Murnau po zakończeniu II 
wojny światowej, maskę przeciwgazową 
LOPP oraz przedwojenne oficerki i parad-
ną szablę oficerską z temblakiem i pochwą 
– atrakcyjne wizualnie symbole walki Po-
laków o wolność, a zarazem świadectwo 
losów wielu nauczycieli, którzy w obronie 
wartości z własnej woli stawali się żołnie-
rzami. 
 Na ścianach wiszą obrazy malo-
wane przez Józefa Sylwestrowicza od lat 
dwudziestych po sześćdziesiąte, a w szu-
fladach można zobaczyć farby i pędzle, 
których używał artysta, a także jego paletę 
oraz rysunki i obrazki uczniów. 
 Już tu w gabinecie jego miesz-
kaniec – polski nauczyciel – jawi się jako 
człowiek czynu, który rozwija swoje zain-
teresowania i służy dobru publicznemu, 
realizując młodzieńcze marzenia i cele,  
a w ten naturalny sposób swoim własnym 
życiem uczy, wychowuje i stawia wyzwania. 

 – Moi dziadkowie też pracowali 
w szkole. – Znam tę fotografię z Oflagu 
w Murnau. – Miałem kiedyś w domu taką 
samą szafę. – wspominają osoby zwiedza-
jące wystawę. 
 – Kochać, żyć, na jawie śnić ten 
sen, co się w dzieciństwie śnił. – śpiewa 
na pożegnanie Faliszewski. Powrócimy tu 
za miesiąc, aby poznać dalsze części eks-
pozycji. 

Projekt dofinansowano ze środków Mi-
nistra Kultury i Dziedzictwa Narodowe-
go, Miasta Mińsk Mazowiecki, Instytutu 
Podstawowych Problemów Techniki 
PAN, Fundacji PKO Banku Polskiego. 
Wystawie patronują: burmistrz Mińska 
Mazowieckiego Marcin Jakubowski  
i starosta miński Antoni Jan Tarczyński. 

Ekspozycję można oglądać wt.-pt. 9-17, 
niedz. 12-16. Bezpłatne zwiedzanie wy-
stawy z kuratorem w każdy pierwszy 
wtorek miesiąca 9-17.

Maria Ekiel-Jeżewska  (fot.  arch.  prywatne )

Żeby to mogło wrócić! 
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W dniu 14 stycznia w Mińsku Mazowiec-
kim odbyły się długo oczekiwane przez 
fanów sportów walki zawody sportowe „ 
Mistrzostwa Polski Sztuk Walk” pod fe-
deracją WKSF. Organizatorem tego wy-
darzenia był Kamil Chłopik – trener kadry 
narodowej full-contact kickboxing  oraz 
prezes federacji WKSF wraz z zawodni-
kami  klubu Walhalla Fight Club, którego 
jest trenerem i właścicielem.

Były to już piąte Mistrzostwa Polski   
w Mińsku organizowane przez KS Walhalla.

Na turniej przybyło 260 zawodników z 42 
klubów z całej Polski m.in. ze Szczecina, 
Zawiercia, Siemianowic Śląskich, Olsz-
tynka, Katowic, Poznania etc..  Przedział 
wiekowy zawodników wahał się od 5 do 
41 lat. Zawodnicy rywalizowali ze sobą na 
4 planszach oraz ringu w konkurencjach:
• kalaki (walka przerywana na pałki 

piankowe dla najmłodszych)
• walki semi-contact (walka przerywa-

na  z organiczną siłą) ,
• kick –light (walka ciągła z ograniczo-

ną siłą),
•  k1 – rulet- walka na ringu z pełną siłą.
 
 Podczas turnieju rozegrano bli-
sko 500 walk. Impreza była dużą możli-
wością na wymianę doświadczeń oraz 
poglądów pomiędzy zawodnikami i trene-
rami kickboxingu. Ponadto Klub gospo-
darzy turnieju zajął II miejsce w klasyfika-
cji generalnej mistrzostw, a szczegółowe 
wyniki gospodarzy turnieju przedstawiają 
się następująco:
Anna Mitura - dzieci starsze -125 cm – 2 m-ce 
kalaki,
Olivier Błaszczak - dzieci starsze -135 cm  
– 3 mce pointfighting,
Bartosz Jackiewicz – dzieci starsze -135 cm 
- 3 mce kalaki,
Szymon Kobza (kadet młodszy) - kalaki -145 
cm 3 mce; pointfighting -145 cm 3 mce,

Dominika Kobza (dzieci starsze) - kalaki -135 
cm 2 mce; pointfighting -135cm 2 mce,
Maja Matasek (dzieci starsze) - kalaki -135 cm 
3mce; pointfighting -135cm 3mce,
Piotr Mirosz junior – 2 mce kick light -85 kg,
Piotr Bielak 3mce senior K1 rules -75kg,
Rafał Spodar kadet młodszy– 2 mce pointfigh-
ting -135 cm,
Bartosz Idźkiewicz kadet starszy – 3 mce point-
fighting -170 cm,
Mateusz Bielicki – senior k1 rules -80 kg – 1 
mce,
Adrian Cencora – junior kick light-65kg – 2 
mce; pointfighting -175 cm 3mce,
Natalia Biernat dzieci starsze - kalaki -125 cm 
1 mce,
Julia Biernat dzieci starsze -145 cm 1 mce,
Marika Morelowska dzieci starsze -135 cm 
1mce pointfighting ; 1mce kalaki,
Zosia Szymańska  (dzieci starsze plus 145 cm) 
- 1m-ce kalaki,
Gabriel Sibiliski (dzieci starsze) - 3mce kalaki.
 Pragniemy dodać, iż poza emo-
cjami sportowymi, dużą niespodzianką był 
koncert zespołu DiAnti, za który organiza-
tor serdecznie dziękuje.

 Chcielibyśmy również szczegól-
nie podziękować za pomoc w organizacji 
mistrzostw, a przede wszystkim za okaza-
ne zaufanie – Burmistrzowi Miasta Panu 
Marcinowi Jakubowskiemu, Panu Rober-
towi Smudze Dyrektorowi MOSiR Mińsk 
Mazowiecki, Panu Mirosławowi Samociu-
kowi Dyrektorowi Zespołu Szkół Miejskich 
nr 2 w Mińsku Mazowieckim, a także głów-
nym sponsorom imprezy Panu Konradowi 
Albrehcińskiemu – firma UT Albik,  Annie 
Sitnickiej – firma Dax Csmetics oraz To-
maszowi Kamaszewskiemu- firma Horizon 
z Garwolina. Podziękowania kierujemy 
również do pozostałych sponsorów – Da-
riusz Piętka – Firma Hydrotech,  Studium 
Języków Obcych – Pan Tomasz Paudyna, 
Firma DDD – Państwo Justyna i Partyk Je-
dlińscy. Podziękowania także należą się 
patronom strategicznym imprezy – Vizion 
Studio, Agencja fotograficzna AMORE, 
Agencja nasze-slubne.pl, Agencja reklamy 
Vixion Studio, Firma przewozowa- Jarcyk, 
Catering „Chatka Puchatka”.
 Podsumowując zawody, trener 
Kamil Chłopik powiedział: „Przygotowań 
do zawodów było bardzo dużo, poczynając 
od sponsorów, a kończąc na przywitaniu 
znakomitych zawodników podczas turnie-
ju. Tradycyjnie w dniu imprezy wspomagali 
mnie zawodnicy i przyjaciele klubu oraz 
przyjaciele i rodzina. Ale najbardziej cieszę 
się z moich zawodników, którzy pokazali 
wspaniałą formę i ducha walki co jest efek-
tem wielu godzin treningu.”
 A wszystkich sympatyków Sztuk 
i Sportów walki zapraszamy na zajęcia 
sportowe w poszczególnych przedziałach 
wiekowych już od 5 roku życia do Walhalla 
GYM w Mińsku Mazowieckim.  Wszelkie in-
formacje na stronie http://www.walhallafc.
pl/ oraz na facebookowym profilu Walhalla 
Fight Club.

Tekst i fotorelacja: Kamil Chłopik

Mistrzostwa Polski Sztuk Walk



27MIM luty 2017 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
SPORT

Sezon kolarski 2016 KK V-MAX

Sezon kolarski 2016 przechodzi do hi-
storii, ale pierwsze zimowe, mroźne dni 
nowego roku skłaniają do podsumowań, 
refleksji i wyciągania wniosków. To był 
fantastyczny czas, który zapamiętają za-
równo sami zawodnicy jak i kibice Klubu 
Kolarskiego V-MAX z Mińska Mazowiec-
kiego. Wyniki sportowe osiągane zarów-
no przez najmłodszych zawodników jak  
i tych starszych - bardziej utytułowa-
nych, mówią wszystko.

Młodziutki Mateusz Szczepański stanął 
na III miejscu klasyfikacji generalnej ma-
ratonów „Mazovia MTB”, a Konrad Kąca 
został zwycięzcą I Powiatowych Mi-
strzostw Szkół Podstawowych w Kolar-
stwie Szosowym. Wśród nieco starszych 
zawodników mińskiego V-MAXu, którzy 
są już posiadaczami licencji kolarskich 
prym wiodła Zuzia Sierhej (kat.Młodzicz-
ka), która został Mistrzynią Mazowsza  
w Kolarstwie Szosowym oraz wygrała  
w rocznym challenge’u Mazowiecko-
Warszawskiego Związku Kolarskiego zaś 
w klasyfikacji wyścigów na torze zajęła 
świetne III miejsce. Równie dobry sezon 
zaliczył też Jakub Soszka (kat. Junior 
Młodszy), który w challenge’u MWZ-
KOL 2016 uzyskał identyczne wyniki zaś  
w Szosowych Mistrzostwach Mazowsza 
zajął II miejsce.

Wśród pełnoletnich zawodników  
V-MAXu ostatni rok to absolutna domi-
nacja Mateusza Mikulskiego. W najsil-
niejszej kategorii wiekowej (17-29 lat) 
popularny „Mati” sięgnął po zasłużone 
zwycięstwo w klasyfikacji generalnej 
ogólnopolskiego cyklu wyścigów szoso-
wych „Super Prestige”. Niezwykle cieszy 
fakt, że w tej rywalizacji II miejsce przy-
padło utalentowanemu 18-letniemu Mak-
symilianowi Błońskiemu.

Suma tych wszystkich sukcesów i styl  
w jakim je osiągnięto powoduje, że w eki-
pie trenera Jacka Tomkiewicza zapano-
wał uzasadniony optymizm. Cały zespół 
zyskał silną motywację do dalszej pracy 
pod kątem sezonu 2017. W ruch poszły 
już trenażery i rolki treningowe... W siłow-
niach „przerzucanych jest” mnóstwo ki-
logramów żeliwa, a w salach gimnastycz-
nych pozostawiane są hektolitry potu. 
Kontynuowana jest też nieprzerwanie 
przysłowiowa „praca u podstaw”, czyli 
całoroczne zajęcia z najmłodszymi dzieć-
mi skupionymi w powiatowych szkółkach 

kolarskich w gminach Mińsk Mazowiecki, 
Jakubów, Dębe Wielkie, Mrozy i Dobre. 
Miejmy nadzieję, że ten „kolarski nary-
bek” już niebawem również będzie nam 
wszystkim przynosił powody do radości.
Wraz zakończeniem ubiegłego sezonu 
szeregi mińskiego Klubu zasiliło kilku no-
wych silnych zawodników. Bardzo cieka-
wie zapowiada się również żeńska część 
szosowej formacji V-MAXu 2017 !!!

W całym kraju obserwujemy ostatnio 
niesamowity wzrost popularności kolar-
stwa. Oczywistym powodem są świato-
we osiągnięcia naszych mistrzów: Majki 
Włoszczowskiej, Rafała Majki czy Micha-
ła Kwiatkowskiego. Pojawiają się znów 
silni sponsorzy, którzy postawili na tą 
piękną dyscyplinę.

Bardzo cieszy więc fakt, że wzmocni-
ło się również wsparcie dla mińskiego  

V-MAXu. Obok Urzędu Miasta, Miejskie-
go Ośrodka Sportu i Rekreacji, Muzeum 
Ziemi Mińskiej czy AK-POLu, do naszych 
kolarzy z pomocną przyszły kolejne firmy 
prywatne: KOSBUD, Salon PEUGEOT-
Janczak, Salony Rowerowe „Na Szosie”, 
„AIR-BIKE”, „Rowery-Dolata” czy UBEZ-
PIECZENIA - Marcin Kołodziejczyk.

Taka sytuacja przed nadchodzącym  
sezonem napawa optymizmem. Wszy-
scy mamy nadzieję, że już od kwietnia 
w ogólnopolskim peletonie znów będzie 
głośno o mińskich kolarzach a charakte-
rystyczne koszulki V-MAXu jeszcze czę-
ściej będą gościć na podiach dla zwy-
cięzców.

Przysłowiowo należy tylko życzyć - „po-
łamania kół” !!!

opracował Jacek Tomkiewicz
fot. z arch. KK V-MAX



28 MIM luty 2017www.minsk-maz.pl

	-	
	

SPORT

W sobotę 21 stycznia na zaproszenie wła-
ściciela i trenera Klubu Walki Grappler 
– Marcina Frankiewicza przyjechał do na-
szego miasta światowej i europejskiej rangi 
zawodnik K1 i MMA – Marcin Różalski. 

 To bardzo barwna i znana postać 
w świecie sztuk walk. Zawodnik największej 
polskiej federacji KSW, pojawił się by popro-
wadzić 4 - godzinne seminarium dla miłośni-

ków K1 oraz MMA, czynnie uprawiających 
ten sport. 
 Dzięki uprzejmości Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki Pana Marcina 
Jakubowskiego, mieliśmy przyjemność go-
ścić na hali sportowej w Zespole Szkolno-
Przedszkolnym nr 1 przy ul. Dąbrówki 10  
w Mińsku Mazowieckim. Marcin Różalski 
przyciągnął na ten niepowtarzalny trening 
ponad 60-cio osobową ekipę fighterów, 

Nowy rok reprezentanci mińskiego Klu-
bu Walki Grappler rozpoczęli mocnym 
uderzeniem. W sobotę, 14 stycznia 2017, 
trzy ekipy podopiecznych trenera Marci-
na Frankiewicza rywalizowały w różnych 
częściach Polski o miejsca na podium.

 Najstarsi w składzie: Kamil  
Kublik i Daniel Rozenek, wzięli udział  
w ogólnopolskich zawodach Drago-
n’s Den w Radomiu. Były to pionierskie 
zawody z zupełnie nowymi zasadami  
w bjj, jakie panowały na macie. Grapple-
rzy dzielnie stoczyli po kilka walk, nieste-
ty nie przyniosły one miejsca na podium, 
ale na pewno spory bagaż doświadczeń 

zarówno kobiet i mężczyzn, ale także i dzie-
ci, którzy byli zafascynowani talentem jego 
możliwości. Byli obecni nie tylko przedstawi-
ciele mińskiego Grapplera, ale także zawod-
nicy  z Warszawy, Siedlec,Wesołej, Ostrowie 
Mazowieckiej czy Łukowa. 
 Na zajęciach można było nauczyć 
się nowych technik, a także popróbować 
swoich sił z samym Różalem. Oczywiście 
nie mogło zabraknąć zdjęć z gościem i au-
tografów. 
 Marcin Różalski to jedna z naj-
bardziej rozpoznawalnych twarzy polskiego 
MMA, ci którzy znają go bliżej wiedzą tak-
że, że to wielki przyjaciel zwierząt i działacz 
charytatywny. Uczestnicy, którzy przybyli 
na seminarium chętnie wspomogli Różala  
w jego akcji pomocy dla milusińskich, po-
przez ufundowanie olbrzymiej ilości żywno-
ści dla jego podopiecznych., za co serdecz-
nie dziękujemy!
 Klub Walki Grappler, który był or-
ganizatorem tego niecodziennego wydarze-
nia, obiecuje, że takich „spotkań” z gwiazda-
mi w naszym mieście, będzie coraz więcej. 
Zachęcamy do aktywnych treningów w KW 
Grappler!

KW Grappler, fot. z arch. klubu

i cenną naukę. Nie zawsze trzeba wygry-
wać, ale zawsze warto uczyć się czegoś 
nowego.
 Podczas gdy najstarsi toczyli bój 
w Radomiu, juniorzy zaprezentowali swo-
je umiejętności w rodzinnym Mińsku Ma-
zowieckim w Otwartych Mistrzostwach 
Sztuk Walk w formule K1.
 Jako pierwsza swoje walki sto-
czyła Julka Pażdzioch. W pierwszej walce, 
niestety, musiała uznać wyższość swojej 
przeciwniczki, jednak w walce o brąz po-
kazała to, co potrafiła najlepiej, czyli pełną 
dominację, czego skutkiem było podda-
nie jej przeciwniczki przez trenera poprzez 
rzucenie ręcznika. Należy dodać, że walka 
toczyła się na bardzo dobrym poziomie.
Tym samym Julka zdobyła brązowy me-
dal! Były to pierwsze zawody naszej re-
prezentantki  i to od razu z miejscem na 
podium!
 Jako drugi swoją walkę stoczył 
Rafał Perłowski, który mimo obiecującej  
prognozy w pierwszej rundzie i dobrej 
postawy w całej walce, przegrał poprzez 
decyzję sędziowską.
 Najbardziej liczną grupą Grap-
plerów, którzy przelewali mnóstwo potu  
w sobotę, byli najmłodsi zawodnicy, któ-
rzy wybrali się trzydziestoosobowym skła-
dem na podbój Szczytna. W II Turnieju 
Katana Cup w Jiu Jitsu ekipa Grapplera 
wywalczyła drugie miejsce w klasyfika-
cji drużynowej, a każdy z naszych pod-
opiecznych stanął dumnie na podium  
z medalem na szyi.

 Nie brakowało emocji wśród sa-
mych uczestników, ale także wśród rodzi-
ców, którzy wybrali się licznie, by dopin-
gować swoje pociechy.
 Wszystkim gratulujemy wyni-
ków, zdobycia nagród, a przede wszyst-
kim nowych doświadczeń i umiejętności 
na macie. Tylko wytrwała praca i sumien-
ne treningi pozwolą zostać prawdziwymi 
Kocurami w Jiu Jitsu. 
 Zapraszamy na treningi!

KW Grappler, fot. z arch. klubu

Potrójne starty zawodników mińskiego Grapplera

Zajęcia z Różalskim
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Uchwały z XXV sesji Rady Miasta
1. Uchwała Nr XXV.235.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017.
2. Uchwała Nr XXV.236.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe 

odprowadzanie ścieków.
3. Uchwała Nr XXV.237.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzen-

nego miasta Mińsk Mazowiecki.
4. Uchwała Nr XXV.238.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umów dzierżawy części nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Chełmońskiego.
5. Uchwała Nr XXV.239.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia programu zdrowotnego na lata 2017 – 2020 „Profi-

laktyka i wczesne wykrywanie chorób nowotworowych u dzieci w wieku od 9. miesiąca życia do 6. roku życia z terenu Miasta 
Mińsk Mazowiecki”.

6. Uchwała Nr XXV.240.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk Ma-
zowiecki.

7. Uchwała Nr XXV.241.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki.
8. Uchwała Nr XXV.242.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Zarządu Gospodarki Komu-

nalnej.
9. Uchwała Nr XXV.243.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Miasta 

Mińsk Mazowiecki oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystywania oraz terminu i sposobu rozlicze-
nia dotacji przez publiczne i niepubliczne jednostki oświatowe prowadzone na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby 
fizyczne lub osoby prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego.

10. Uchwała Nr XXV.244.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kryteriów wraz z liczbą punktów oraz dokumentów 
potwierdzających spełnianie kryteriów na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli i oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki.

11. Uchwała Nr XXV.245.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego na-
uczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz ustalenia maksymalnej 
kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli oraz specjalności i form kształcenia, na które dofinansowanie jest przy-
znane w 2017r.

12. Uchwała Nr XXV.246.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów 
do nowego ustroju szkolnego.

13. Uchwała Nr XXV.247.2017 z dnia 30 stycznia 2017 r. w sprawie przyjęcia rocznego planu potrzeb w zakresie wykonywania prac 
społecznie użytecznych w 2017 roku na terenie Miasta 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.

Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na XXV sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w dniu 30 stycznia 2017 roku

 W dniu 18 stycznia 2017 r. 
wszczęto postępowania o udzielenie 
zamówienia publicznego pn. Komplek-
sowe uporządkowanie i zagospodaro-
wanie terenów zieleni miejskiej w Miń-
sku Mazowieckim w ramach projektu 
pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów 
zieleni w centrum Mińska Mazowieckie-
go” współfinansowanego ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020. Przewidywany 
termin rozstrzygnięcia - marzec 2017 r., 
natomiast w kwietniu br. planowane jest  
rzeczowe rozpoczęcie realizacji zadań.

Całe postępowanie zostało podzielone 
na pięć części: 

- rewitalizacja zieleni parku miejskiego, 
- rewitalizacja Placu Stary Rynek, Roz-
biórka Placu Stary Rynek, 
- rozbiórka oczyszczalni ścieków poło-
żonej w parku,
- rewitalizacja szaty roślinnej fragmentu 
parku po nieczynnej oczyszczalni ście-
ków, 
- prace utrzymaniowe brzegów rzeki 
Srebrnej biegnącej przez park miejski.

 Jednocześnie w ramach zadań 
związanych z informacją i promocją 
opublikowano w Biuletynie Informacji 
Publicznej Urzędu Miasta  zapytanie 
ofertowe na wykonanie i montaż 2 ta-
blic informacyjnych. 
 Do 10 lutego 2017 r. można 
składać oferty dotyczące ww. postępo-
wania. W najbliższym czasie planuje się 
wszczęcie postępowania na pełnienie 
funkcji inspektów nadzoru dla wszyst-
kich zadań realizowanych w ramach 
projektu oraz na wykonanie alejek i cią-
gów rowerowych w parku. 

Projekt „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum  
Mińska Mazowieckiego”
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Szanowni Rodzice.
 Prezydent Andrzej Duda 9 stycznia 2017r. podpisał ustawę wprowadzającą reformę edukacji.  Zmiany w oświacie 
zawarte zostały w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 roku – Prawo oświatowe oraz ustawie Przepisy wprowadzające ustawę 
– Prawo oświatowe. Zgodnie z w/w ustawami zmiany w oświacie rozpoczną się z dniem 1 września 2017 roku, a zakończą  
w roku szkolnym 2022/2023. 
 Uczniowie obecnie uczęszczający do klasy VI od 1 września 2017r. będą uczniami klasy VII w ramach 8-letniej 
szkoły podstawowej. Rozpocznie się tym samym wygaszanie gimnazjów – nie będzie prowadzona rekrutacja do gimna-
zjum. W roku szkolnym 2018/2019 ostatni rocznik dzieci klas III ukończy gimnazjum, co oznacza, że z dniem 1 września 
2019r. w ustroju szkolnym przestaną funkcjonować gimnazja.
 Obecnie w strukturze szkolnictwa prowadzonego przez Miasto Mińsk Mazowiecki są trzy samodzielne szkoły 
podstawowe: Szkoła Podstawowa Nr 2, Nr 5 i Nr 6, jedno samodzielne gimnazjum – Gimnazjum Miejskie Nr 2 oraz cztery 
szkoły działające w ramach zespołów szkół: Zespół Szkół Miejskich Nr 1 – Szkoła Podstawowa Nr 1  i Gimnazjum Miejskie 
Nr 1 oraz Zespół Szkół Miejskich Nr 2 – Szkoła Podstawowa Nr 4  i Gimnazjum Miejskie Nr 3. 
 W terminie do 31 marca br. Rada Miasta Mińsk Mazowiecki jest zobowiązana do podjęcia uchwały w sprawie 
dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego. 
 W przypadku szkół podstawowych przyjęto, że z dniem 1 września 2017r. dotychczasowa 6-letnia szkoła pod-
stawowa staje się 8-letnią szkołą podstawową. Również z mocy prawa zespoły szkół staną się 8-letnimi szkołami podsta-
wowymi. 
 Wygaszanie Gimnazjum Miejskiego Nr 2 planuje się zrealizować poprzez przekształcenie dotychczasowego gim-
nazjum w 8-letnią szkołę podstawową (będzie to Szkoła Podstawowa Nr 3), do której na rok szkolny 2017/2018 będzie 
prowadzona rekrutacja do klasy I. Planuje się również, by w latach szkolnych 2017/2018 - 2021/2022, wskazać Szkołę 
Podstawową Nr 3 jako miejsce realizacji obowiązku szkolnego uczniom niektórych oddziałów klas VII ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 i Nr 5. W roku szkolnym 2017/2018 podobna sytuacja będzie dotyczyć również Szkoły Podstawowej Nr 6,  
z której część oddziałów klas VII będzie uczyć się w Szkole Podstawowej Nr 4. Pozostawienie wszystkich oddziałów klas 
VII w obecnych szkołach podstawowych spowodowałoby kończenie zajęć szkolnych przez uczniów w późnych godzi-
nach wieczornych. 
 W związku z koniecznością wprowadzenia takich zmian organizacyjnych dyrektorzy Szkół Podstawowych Nr 2, 
Nr 5 i Nr 6 zwrócą się do rodziców z ankietą, której wyniki pomogą nam podjąć decyzję, które z klas VII będą kontynuować 
naukę w innych niż dotychczas placówkach. 

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski
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Projekt „Planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk 
Mazowiecki, a także granice obwodów publicznych szkół podstawowych prowadzonych 
przez Miasto Mińsk Mazowiecki od dnia 1 września 2017 r.”

1. Szkoła Podstawowa Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim, ul. Kopernika 9

GRANICE OBWODU SZKOŁY: Adama Asnyka, Armii Ludowej, Elwiro Michała Andriollego, Gen. Józefa Bema, Ignacego Daszyń-
skiego, Florencja, Graniczna, Grzybowa, Jana Heweliusza, Zofii Kalinowskiej, Zygmunta Kazikowskiego, Plac Jana Kilińskiego, Ko-
lejowa, Konstytucji 3 Maja, Mikołaja Kopernika, Tadeusza Kościuszki, Licealna, 1 Maja, Mała, Zofii Nałkowskiej, Stefana Okrzei, 
Elizy Orzeszkowej (od nr 1 do nr 29 str. nieparzysta i od nr 2 do nr 32 str. parzysta), Piękna, Józefa Piłsudskiego, Polowa, Bolesława 
Prusa, Szczepana Redy, Różana, Siedlecka, Jerzego Skarżyńskiego, Stanisławowska, Szarych Szeregów, Michaliny Szczepankow-
skiej, Targowa, Tartaczna, Warszawska (od nr 2 do nr 150a  str. parzysta), Wenecka, Wiśniowa, Stefana Kardynała Wyszyńskiego, 
Zachodnia, Zawiszy, Zielona. 

2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim, ul. Dąbrówki 10

GRANICE OBWODU SZKOŁY: Błonie, Braci Śniadeckich (od nr 1 do 9 str. nieparzysta), (od nr 2 do nr 20 str. parzysta), Pułkownika 
Zygmunta Chmieleńskiego, Cicha, Dąbrówki (od nr 2 do nr 42b str. parzysta, od nr 1 do nr 25 str. nieparzysta), Jana Długosza, Marii 
Grochowskiej, Jaśminowa, Hipolita Konopki, 1 PLM „Warszawa” str. nieparzysta, Rodziny Łubieńskich, Jana Łupińskiego, Jana 
Matejki, Adama Mickiewicza, Rodziny Nalazków, Sędomierska, Józefa Sylwestrowicza, Warszawska (od nr 152 do końca parzyste).

3. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Mińsku Mazowieckim, ul. Budowlana 2

GRANICE OBWODU SZKOŁY: Gen. Władysława Andersa, Bankowa, Stefana Batorego, Bohaterów Monte Cassino, Bolesława Chro-
brego, Budowlana, Chabrowa, Józefa Chełmońskiego (od nr 21 do końca nieparzysta, od nr 4 do końca parzysta), Stefana Czar-
nieckiego, Dębowa, Gdańska, Gnieźnieńska, Grabowa, Juliana Grobelnego, dr. Jana Huberta, Jasna, Karpatczyków, Kazimierza III 
Wielkiego, Jana Kochanowskiego, Kołowa, Kościelna, Ignacego Krasickiego, Krótka, Janusza Kusocińskiego, Leśna, Władysława 
Łokietka, Majątkowa, Malinowa, Zuzanny Małaszczyckiej, Obrońców Tobruku, Olsztyńska, Ogrodowa, Parkowa, Gen. Stanisława 
Popławskiego, Przemysłowa, 7 Pułku Ułanów Lubelskich, Adama Rapackiego, Mikołaja Reja, Braci Rokickich, Gen. Władysława 
Sikorskiego, Słoneczna, Jana III Sobieskiego, Andrzeja Struga, Szczecińska, Topolowa (od nr 4 do nr 24 str. parzysta, od nr 1 do nr 
35 str. nieparzysta), Toruńska, Juliana Tuwima, Warszawska (od nr 117 do końca nieparzyste), Stanisława Wigury, Walerego Wró-
blewskiego, Franciszka Żwirki, Żwirowa.

4. Szkoła Podstawowa Nr 4 w Mińsku Mazowieckim, ul. Siennicka 17

GRANICE OBWODU SZKOŁY: Akacjowa, Armii Krajowej, Batalionów Chłopskich, Mariana Benki, Braci Śniadeckich (od nr 17do nr 
29 str. nieparzysta i od nr 22 do nr 34 str. parzysta), Władysława Broniewskiego, Bulwarna, Józefa Chłopickiego, Fryderyka Chopi-
na, Dąbrówki (od nr 44 do końca str. parzysta, od nr 27 do końca str. nieparzysta), Dolna, Juliana Grzeszaka, Górki, Kasztanowa, 
Klonowa, Oskara Kolberga, Kosmiczna, Królowej Jadwigi, Ludowa, Bolesława Limanowskiego, 30 Lipca, Mieczysława Ługowskie-
go, Mazowiecka, Stanisława Mińskiego, Miodowa, Józefa Mireckiego, Heleny Modrzejewskiej, Stanisława Moniuszki, Nadrzeczna, 
Gabriela Narutowicza, Obwodu Armii Krajowej „Mewa-Kamień”, Ignacego Paderewskiego, 1 PLM „Warszawa” str. parzysta, Plac 
Stary Rynek, Siennicka (str. nieparzysta i od nr 2 do nr 18 a str. parzysta), Juliusza Słowackiego, Spacerowa, Spółdzielcza, Szpitalna, 
Rodziny Sażyńskich, Romualda Traugutta, Henryka Wieniawskiego, Wincentego Witosa, Zgoda.

5. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim, ul. Małopolska 11 

GRANICE OBWODU SZKOŁY: Arynowska, Bagnista, Gen. Zygmunta Berlinga, Boczna, Marcina Borelowskiego, Bratnia, Ks. Stani-
sława Brzóski, Józefa Chełmońskiego (od nr 1 do nr 19 str. nieparzysta, od nr 2 do nr 2c str. parzysta), Cienista, Marii Dąbrowskiej, 
Jagiellońska, Karpacka, Kaszubska, Por. Władysława Klimaszewskiego, Marii Konopnickiej, Janusza Korczaka, Kresowa, Królewiec-
ka, Kwiatowa, 11 Listopada, Litewska, Majowa, Małopolska, Mazurska, Mieszka I, Nowy Świat, Gen. Leopolda Okulickiego, Elizy 
Orzeszkowej (od nr 31 do końca str. nieparzysta, od nr 34 do końca str. parzysta), Piasta, Emilii Plater, Pomorska, Władysława Rey-
monta, Henryka Sienkiewicza, Sudecka, Śląska, Świętokrzyska, Tatrzańska, Topolowa (od nr 26 do końca str. parzysta, od nr 37 do 
końca str. nieparzysta), Warszawska (od nr 1 do nr 115A str. nieparzysta), Warszawskie Przedmieście, Wielkopolska, Por. Ludwika 
Wolańskiego, Wspólna, Zacisze, Ziemowita, Zygmuntowska, Stefana Żeromskiego.
 

6. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim, ul. Sosnkowskiego 1

GRANICE OBWODU SZKOŁY: Aureliusza Chróścielewskiego, Chochołowska, Dźwigowa, Kołbielska, Mariana Langiewicza, Let-
niskowa, Lipowa, Łąkowa, Gen. Stanisława Maczka, Miła, Zbigniewa Mirosza, Mleczarska, Mrozowska, Osiedlowa, Piaskowa, 
Konstantego Rudzkiego, Siennicka (od nr 20 do końca str. parzysta), Tadeusza Smoleńskiego, Gen. Kazimierza Sosnkowskiego, 
Sosnowa, Spokojna, Sportowa, Stankowizna, Stanisława Staszica, Wesoła, Widok, Wiejska, Wierzbowa, Wrzosowa, Stanisława 
Wyspiańskiego, Zielna.
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Informacje o programie
„Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące Programu „Rodzinny Mińsk” 
znajdują się na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl w zakładce:
Sprawy społeczne/Program Rodzinny Mińsk 
(http://www.minsk-maz.pl/308,program-rodzinny-minsk.html).

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

Lista Partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”

1.  Przedszkole Prywatne „MINI RAJ” ul. Warszawskie Przedmieście 32
2. „Szkoła Pływania Delfin” ul. Wyszyńskiego 56
3. Gabinet Lekarski ul. Kazikowskiego 42,
    lek.med. Halina Pajk, lek.med. Anna Pajk, lek.med. Krzysztof Pajk
4. Euro – School Szkoła Języków Obcych, ul. Piękna 7A
5. Przedszkole Prywatne Montessori „DELFINEK” ul. Świętokrzyska 23
6. Poradnia Stomatologiczna „STOMAX” ul. Cicha 2 lok. 1
7. Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „FRYZULA” ul. Gen. Sosnkowskiego 12
8. AKS „SAMIR” Sławomir Ambroszczyk ul. Warszawska 239
9. Przedszkole Niepubliczne „MICHAŁEK” ul. Dąbrówki 41A
10. Gabinet Stomatologiczny Stanisława Miłkowska ul. Florencja 8a
11. PERSS T. Zybała, E. Drabarek Sp. J. ul. Miodowa 4
12. Przedszkole Niepubliczne KLUB MALUCHA, ul. Nadrzeczna 22
13. Sklep wielobranżowy FOR YOU   B. Kowalik, ul. Warszawska 90
14. KULTURALNY BAR KEBAB W. Wesołowski, ul. Kościuszki 2 lok. B
15. Restauracja Zwyczajna, ul. Piłsudskiego 32
16. OFFICE 1 ARTYKUŁY BIUROWE I SZKOLNE, ul. Warszawska 163
17. LA BELLA, ul. Piłsudskiego 21
18. KLUB WALKI GRAPPLER, ul. Piłsudskiego 11A
19. BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Warszawska 63A
20. NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA STREFA ROZWOJU, ul. Kościuszki 14 lok. U17
21. AKADEMIA SZTUK WALKI
22. MIŃSKIE CENTRUM TAEKWON-DO TRADYCYJNEGO
23. WALHALLA FIGHT CLUB, ul. Warszawska 178
24. AVAILO Sp. z o. o., Jesionka 954, 36-002 Jesionka
25. KRASNAL Kraina ubranek dla dzieci, ul. Warszawska 114B
26. Sklep chemiczny EXTRACHEMIA, ul. Plac Jana Kilińskiego 5
27. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji KINESION, ul. Kościuszki 25A/29
28. TOY PLANET „GALERIA AMINIS”, ul. Konstytucji 3 Maja 8/U2
39. Sklep spożywczo – warzywniczy Lidia Gójska OWOCARNIA, ul. Dąbrówki 12/1
30. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S. A., ul. Warszawska 222
31. Yamaha Szkoła Muzyczna, ul. Dąbrówki 8
32. Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO”, ul. Dąbrówki 28/1
33. P.H.U. „Maylo” G. Ślusarczyk, P. Łukaszewski s.c., ul. Warszawska 86
34. HOTEL PARTNER RESTAURACJA I KRĘGIELNIA PLANETA P.H.U. „Partner” sp. j. Adam i Grażyna Wiącek, ul. Konstytucji 3 Maja 7
35. OSTEOMEDICA Gabinet Rehabilitacji, ul. Topolowa 4 lok. U4
36. DDD Dobre Dla Domu Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 34A
37. STUDIO TAŃCA LA FLACA, ul. Budowlana 18
38. KANCELARIA GEODEZYJNA, Mikanów 21A
39. Sklep papierniczy „POGOTOWIE GRAFICZNE”, ul. Kazikowskiego 16
40. Pracownia Projektowa „ArchiProject”, ul. Kościuszki 13 lok. 48
41. MYDLARNIA U FRANCISZKA, ul. Warszawska 163/7
42. PUCUŚ  SUPER – SKLEP, ul. Piłsudskiego 16
43. ProService Dariusz Hajne, ul. Warszawska 70
44. Optyk Irmina Chłopecka, ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 4
45. Przedszkole Niepubliczne „Kredka”, ul. Boczna 12
46. Centrum Medyczno – Diagnostyczna Sp. z o.o., ul. Niklowa 9. 08-110 Siedlce
47. F.H. EWELINA, Galeria OLIMP ul. Konstytucji 3-go Maja 3
48. MIŃSK MEDICA, ul. Mireckiego 13 A, lok. 8
49. HIPPO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe – sklep internetowy z siedzibą ul. Pawia 7 lok. 25-658 Kielce

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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I n f o r m a c j a
o dyżurach przedszkoli miejskich 

i oddziałów przedszkolnych  
w szkołach podstawowych

w okresie wakacji 2017

3 – 14 lipca 2017r. 
– Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Warszawska 250/81
– Zespół Szkół Miejskich Nr 1 ul. Kopernika 9

17 – 31 lipca 2017r.
– Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Kościuszki 22
– Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 1 ul. Dąbrówki 10

1 – 11 sierpnia 2017r.
– Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2
– Zespół Szkół Miejskich Nr 2 ul. Siennicka 17

14 – 25 sierpnia 2017r.
– Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 10
– Szkoła Podstawowa Nr 6 ul. Sosnkowskiego 1 

Szanowni Państwo !
 Zainteresowani rodzice dzieci uczęszczających w roku 
szkolnym 2016/2017 do przedszkoli miejskich oraz oddziałów 
przedszkolnych w szkołach podstawowych wszelkie formal-
ności dotyczące zapisu dziecka załatwiają bezpośrednio w 
dyżurującej placówce w dniach 12-23 czerwca 2017r. 
 Ze względów organizacyjnych wskazanym byłoby zapisy-
wanie na dyżury:
- do przedszkoli miejskich – dzieci z grup 3-, 4-latków,
- do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 
dzieci z grup 5-, 6-latków.
 Zapraszam do skorzystania z oferowanych przez przed-
szkola i szkoły podstawowe usług opiekuńczo – wychowaw-
czych w okresie wakacyjnym. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

Jednorazowe świadczenie 
przyznawane zgodnie z ustawą 

o wsparciu kobiet w ciąży 
i rodzin ,,Za życiem”

Od 1 stycznia 2017 r. matka, ojciec, opiekun praw-
ny dziecka albo opiekun faktyczny dziecka bez 
względu na dochód mogą ubiegać się o jednorazo-
we świadczenie w wysokości 4000 zł, przyznawane 
na podstawie przepisów ustawy z dnia 4 listopada 
2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za ży-
ciem”. Świadczenie przysługuje z tytułu urodzenia 
żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upo-
śledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą 
życiu, powstałymi w prenatalnym okresie rozwoju 
dziecka lub w czasie porodu,co stwierdza w za-
świadczeniu lekarz specjalista II stopnia z zakresu 
położnictwa i ginekologii, perinatologii lub neona-
tologii.

Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia 
składa się w terminie 12 miesięcy od dnia narodzin 
dziecka w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej  
w Mińsku Mazowieckim (pokój nr 1 piętro II).

Jednorazowe świadczenie przysługuje, jeże-
li kobieta pozostawała pod opieka medyczną nie 
później niż od 10 tygodnia ciąży do porodu. Po-
zostawanie pod opieką medyczną potwierdza się 
zaświadczeniem lekarskim lub zaświadczeniem 
wystawionym przez położną, w/w zaświadczenie 
nie jest wymagane od osób będących prawnymi 
lub faktycznymi opiekunami dziecka, a także od 
osób, które przysposobiły dziecko.

MOPS

www.minskmaz.mops.pl

 Informuję, że istnieje możliwość uzyskania dofinansowania z Wojewódzkiego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji,  
w wysokości do 85% kosztów kwalifikowanych zadania polegającego na zdjęciu, za-
braniu i unieszkodliwieniu wyrobów zawierających azbest.
 O dofinansowanie mogą ubiegać się  właściciele nieruchomości położonych  
w Mińsku Mazowieckim stanowiących własność osób fizycznych nieprowadzących 
działalności gospodarczej.  Pozostałą część kosztów kwalifikowanych, czyli 15%  
właściciele nieruchomości zobowiązani będą pokryć ze środków własnych.
 W związku z powyższym właściciele nieruchomości zainteresowani dotacją planujący usunięcie azbestu powinni złożyć 
wniosek o dotację na realizację tego zadania. Wniosek należy złożyć do 28 lutego 2017 r. w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki.  
 Wzór wniosku dostępny w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki pok. 217. 

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

URZĄD MIASTA INFORMUJE

DOFINANSOWANIE DO ZDEJMOWANIA AZBESTU
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I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
 Zawiadamiam, że w dniu 2 lutego 2017 r. ustaliłem, a w dniu 3 lutego 2017 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz obejmujący działki 
gruntu stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki:
- Nr 3943/6, położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego 25,
- Nr 3941/21 położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stefana Okrzei 25, 
przewidziane do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych.
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji 3 Maja 1 od dnia  
3 lutego 2017 r. do dnia 23 lutego 2017 r. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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 2016 r., poz.2147 z późn.zm.)  
– niniejszym informuję, że w dniu 2 lutego 2017 r. ustaliłem, a w dniu 3 lutego 2017 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz obejmujący niżej 
opisane nieruchomości stanowiące własności Miasta Mińsk Mazowiecki:
- niezabudowaną działkę gruntu Nr 1970, o pow. 0,0425 ha, położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Piłsudskiego,
- niezabudowaną działkę gruntu Nr 1143/3, o pow. 0,0557 ha, położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszawskiej,
 przeznaczone do sprzedaży w trybie przetargów ustnych nieograniczonych.
 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na okres od dnia  
3 lutego 2017 r. do 23 lutego 2017 r. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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 2016 r., poz. 2147 z późn.zm.) – 
niniejszym informuję, że w dniu 2 lutego 2017 r. ustaliłem, a w dniu 3 lutego 2017 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz obejmujący części 
miejskiej działki gruntu Nr 458/10, położone w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Chełmońskiego, o powierzchni 0,0040 ha (stanowiska handlowe 
nr 5 i 7 na targowisku miejskim), przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okresy dłuższe niż trzy lata, 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 3 lutego 
2017 r. do 23 lutego 2017 r.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

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 miesiąca przyj-
mowani są interesanci w sprawach zwią-
zanych 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.
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