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Z okazji zbliżających się Świąt Wielkanocnych
pragnę Państwu złożyć najserdeczniejsze życzenia. 
Aby te wyjątkowe Święta upłynęły w miłej i radosnej rodzinnej atmosferze, 
pokoju ducha oraz wiary w Boga i Ludzi.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
 

Marcin Jakubowski
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– Umowa na wykonanie alejek 
   i ciągów rowerowych w parku
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– Mistrzostwa w Warcabach 100-polowych
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Z PRACY RADY MIASTA - str. 34
– Uchwały podjęte na XXVIII Sesji 
   Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
  

URZĄD MIASTA INFORMUJE – str. 35-38
– Lista Partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”
– Elektroniczny nabór uczniów 
   do I klas szkół podstawowych
– 700 zł na dziecko
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– Sprawdź termin ważności swojego 
   dowodu osobistego

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.

Wszystkim Mieszkańcom Mińska Mazowieckiego oraz Gościom,  
którzy w tych świątecznych dniach odwiedzą nasze miasto,
składam najserdeczniejsze życzenia 
zdrowia i wszelkiej pomyslności 
z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.

Niech wyjątkowy czas Wielkanocy przyniesie nam radość, 
pogodę ducha i rodzinne ciepło.
Niech w naszych sercach zagości nadzieja, 
wzajemna życzliwość i zrozumienie.

Marian Makowski

Przewodniczący  
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki

		 Na	marcowej	sesji	Rada	Miasta	podjęła	de-
cyzję	o	wprowadzeniu	do	budżetu	miasta	nowych	za-
dań	inwestycyjnych.	Szkołę	Podstawową	nr	5	czeka	
przebudowa	stołówki	i	kuchni	wraz	z	zapleczem,	na	
co	miasto	przeznacza	1	100	000	zł.	Na	pierwszy	etap	
budowy	 ul.	 Jaśminowej	 w	 zmianach	 budżetowych	
wprowadzono	1	500	000	zł.	
		 Miasto	przystąpi	 też	do	sporządzenia	doku-
mentacji	 projektowej	 budowy	 ulic	 Rapackiego	 i	 Pa-
derewskiego.	Projekty	te	będą	w	części	finansowane		
z	dobrowolnego	wkładu	mieszkańców	wymienionych	
ulic	 (inicjatywa	 lokalna).	 W	 kwocie	 18	 000	 zł	 miasto	
dofinansuje	zakup	dla	mińskiej	policji	pojazdu	służbo-

wego	w	wersji	oznakowanej.	Kwotę	50	000	zł	przeznacza	się	na	opracowa-
nie	projektu	i	budowę	Street	Workout	Parku	na	stadionie	przy	ul.	Budowlanej.		
Na	 remonty	 nawierzchni	 ulic	 zapisano	 w	 zmianach	 budżetu	 dodatkowych		
300	000	zł.	
	 Opracowanie	 dokumentacji	 i	 budowa	 kładki	 w	 parku	 miejskim		
to	260	000	zł,	zakup	dwóch	fontann	pływających	wraz	z	montażem	zasilania		
60	 000	 zł,	 a	 projekt	 oświetlenia	 w	 parku	 i	 I	 etap	 jego	 budowy	 70	 000	 zł.		
	 Na	 budowę	 węzła	 ciepłowniczego	 w	 Aquaparku	 przeznaczono		
180	 000	 zł,	 a	 inwestycja	 ta	 pozwoli	 zrezygnować	 z	 ogrzewania	 gazowego	
na	 rzecz	 miejskiej	 sieci	 ciepłowniczej.	 To	 niektóre	 z	 wielu	 zaplanowanych		
na	2017	rok	inwestycji,	o	których	będziemy	Państwa	na	bieżąco	informować.	
	 Wraz	z	poprawą	pogody	w	mieście	rozpoczęto	wiosenne	porządki.	
Trwa	pielęgnacja	zieleni,	sprzątane	są	skwery,	przybywa	nowych	nasadzeń.	
Zachęcamy	 również	 do	 ukwiecania	 własnych	 balkonów	 i	 ogródków	 przy-
domowych,	 ponieważ	 rusza	 nabór	 zgłoszeń	 do	 III	 edycji	 konkursu	 Zostań	
Ogrodnikiem	Roku.	A	warto,	gdyż	nagrody	są	naprawdę	interesujące.
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Po raz 12 wyłoniliśmy zwycięzców kon-
kursu plastycznego na kartkę świątecz-
ną Miasta Mińsk Mazowiecki. W tym 
roku zwycięską pracę przygotował Jan 
Szymański, uczeń kl. IIa ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika. 
Uroczyste wręczenie nagród, którego 
dokonywał burmistrz Marcin Jakubow-
ski, odbyło się 3 kwietnia w sali kameral-
nej Miejskiego Domu Kultury. 

KATEGORIA KLAS I-III
Amelia Jackiewicz, kl. III, Salezjańska 
Szkoła Podstawowa - I miejsce
Marcin Wereski, kl. I B, Szkoła Podsta-
wowa nr 4, II miejsce
Kacper Ostolski, kl. III A,Szkoła Podsta-
wowa nr 5,  III miejsce
Anna Zalewska, kl. II C, Szkoła Podsta-
wowa nr 4, wyróżnienie
Iza Karwowska, kl. I B, Szkoła Podstawo-
wa nr 4 wyróżnienie
Michał Deneko, kl.  II A, Szkoła Podsta-
wowa nr 1, wyróżnienie
Michał Stawski, kl.  I,  Salezjańska Szkoła 
Podstawowa, wyróżnienie
Dominik Witkowski,  kl.III, CARITAS, 
wyróżnienie

KATEGORIA KLAS IV-VI
Wojciech Glezman, kl.  V B Szkoła Pod-
stawowa nr 5, I miejsce
Julia Rutkowska, kl.  IV A, Szkoła Pod-
stawowa nr 2, II miejsce
Gabriela Janiszek, kl. V, Szkoła Podsta-
wowa nr 6, III miejsce
Ola Sekular, kl. V D, Szkoła Podstawowa 
nr 2, wyróżnienie
Oliwia Drzazga, kl. V B, Szkoła Podsta-
wowa nr 5, wyróżnienie
Amelia Kulik, kl. VI, Szkoła Podstawowa 
nr 6, wyróżnienie
Karolina Nowicka,  kl. VI, Szkoła Podsta-
wowa nr 6, wyróżnienie
Aleksandra Gromek, kl. VI B, Szkoła 
Podstawowa nr 2, wyróżnienie.

red. fot. z arch. UM MM

FINAŁ KONKURSU NA KARTKĘ ŚWIĄTECZNĄ 
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RĄBIĄ SZABLĄ W KAŻDYM ŚCISKU,
SIÓDMY - DZIELNY, STOI W MIŃSKU

Kiedy 23 marca 1921 r.  
w Kraśniku, Józef Piłsudski 
odznaczał sztandar pułku,  
a więc wszystkich jego żoł-
nierzy, orderem Virtuti Mili-
tari V klasy, użył słów, które 
na zawsze weszły do jego hi-
storii: “Za zasługi w bojach, 
za dzielność i wytrwanie  
w dobrej i złej doli, mianu-
ję 7 Pułk Ułanów Lubelskich 

Kawalerem Orderu Virtuti Militari”. Od tego momentu dzień 
ten stał się dniem święta pułkowego obchodzonym co roku, 
aż do ostatniego w 1939 r. Potem był wrzesień roku 1939, któ-
ry stał się końcem kawalerii takiej jaką znamy. Polska jazda,  
w tym 7 Pułk, odchodziła w glorii chwały szerząc tam, gdzie 
się pojawiała, panikę w niemieckich oddziałach. Nie była for-
macją przestarzałą. Zgodnie z regulaminem walczyła głów-
nie pieszo, wykorzystując nowoczesne środki walki takie jak:  
armata przeciwpancerna Bofors wz.36 (jedna z najlepszych  
armat przeciwpancernych w tym czasie na świecie), doskonały 
karabin przeciwpancerny UR, ciężkie karabiny maszynowe CKM 
wz 30 i ręczne karabiny maszynowe wz 28. Oczywiście, wtedy 
kiedy było to możliwe, atakowała klasycznie - szarżą. Ale ta-
kich szarż w wojnie obronnej Polski było raptem kilkanaście.

Dziś, choć Polacy kochali i kochają cały czas konie, kawalerii 
już nie ma. Ale są ludzie, którzy pamięć o tych wspaniałych 
żołnierzach kultywują. Jedną z takich grup jest właśnie miń-

skie Towarzystwo Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubelskich, które 
razem z Muzeum Ziemi Mińskiej i pod patronatem burmistrza 
Mińska Mazowieckiego Marcina Jakubowskiego, w dniach  25-
26 marca zorganizowało święto 7 Pułku. W sobotę o godzinie 
18, pod pomnikiem generała Zygmunta Piaseckiego, odbył się 
uroczysty capstrzyk: wspomnienie o generale Piaseckim, apel 
poległych żołnierzy 7 pułku i salwa honorowa. Następnie w ko-
lumnie żołnierze i przybyli goście udali się do Muzeum Ziemi 
Mińskiej Dział 7 Pułk Ułanów Lubelskich na ul. Sosnkowskiego, 
gdzie wzniesiono toast za kawalerię, a następnie zgromadze-
ni goście wysłuchali wspaniałego koncertu fortepianowego. 
Następnego dnia już od rana rozpoczęły się przygotowania 
do pikniku kawaleryjskiego, który odbył się na Starym Rynku 

To tekst z żurawiejki na 7 pułk, który mówi o nim wiele. I to, że potrafią poradzić sobie w każdym 
bitewnym zgiełku, i to, że jest dzielny i wreszcie to, że w okresie międzywojennym stacjonował 
w Minsku Mazowieckim.
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tuż po uroczystej Mszy Świętej odprawionej m.in. w intencji 
poległych żołnierzy 7 Pułku Ułanów. Po mszy pieszy oddział 
kawalerii ze sztandarem Towarzystwa udał się wraz z orkie-
strą i mieszkańcami Mińska Mazowieckiego na Stary Rynek.  
Tu czekał już konny poczet 7 Pułku Ułanów. Po odegraniu 
hymnu Rzeczypospolitej Polskiej prezesi Towarzystwa, czyli 
Andrzej Osiński i Zenon Duszczyk przywitali przybyłych gości. 

Mińszczanie zobaczyli prezentację konnego pocztu sztandaro-
wego a potem głównego gościa tych uroczystości, czyli replikę 
samochodu ciężarowego Ursus A30 w barwach 7 Pułku. W rolę 
generała Głuchowskiego, pierwszego dowódcy pułku, wcielił 
się Sławomir Jodełka. Po złożeniu wiązanek można było wresz-
cie zobaczyć zgromadzone przedmioty, a więc prezentowany 
wcześniej samochód Ursus A30, tankietkę TKS, armatę „pra-
wosławną”, armatę Bofors z przodkiem, wóz taborowy, CKM, 
RKM. W namiocie eksponowano zaś broń strzelecką Wojska 
Polskiego z okresu międzywojennego. Wśród zbiorów między 
innymi słynny karabinek Maroszka. W trakcie pikniku goście 
częstowali się wojskową grochówką. Piękna pogoda i mnogość 
atrakcji spowodowała, że odwiedziło nas kilkaset osób, którym 
dziękujemy i zapraszamy na następne wydarzenia, związane  
z działalnością Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów Lubel-
skich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego. 

Wszystkich zainteresowanych odsyłam na nasz profil facebook: 
https://pl-pl.facebook.com/UlaniLubelscy/

Zenon Duszczyk
fot. z arch. Towarzystwa Pamięci 7.PUL i UM MM
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A O SIÓDMYM WSZYSCY WIECIE,
TO BELINY DRUGIE DZIECIĘ

Pułk powstawał w Lublinie 
na przełomie paździer-
nika i listopada 1918 r. 
Formalny rozkaz o jego 
utworzenie otrzymał rot-
mistrz Janusz Głuchow-
ski 5 listopada tego roku. 
Nazwę jednostki ustalono 
na 3 Pułk Ułanów. 23 li-
stopada pułk zgrupowa-
no w Kraśniku. Stąd też 
poszczególne szwadrony 
wyruszały na front walk  

z bolszewikami. Pułk walczył pod Rawą Ruską, Machnowem  
i Uhnowem. Wyróżnił się w wypadach na  Sokol i Krystynpol. 
Cześć pułku pozostająca w Kraśniku została przetranspor-
towana do Warszawy w grudniu 1918 r. w celu wzmocnienia 
garnizonu stolicy oddziałami kawalerii na które mógł liczyć 
naczelnik państwa Józef Piłsudski w trudnych chwilach walk 
politycznych oraz przy rosnącym zagrożeniu ze strony grup 
społecznych „zainfekowanych komunistyczną chorobą”. Po-
byt w Warszawie skutkował zmianą numeru jednostki, po-
nieważ w stolicy istniał już 3 Pułk Ułanów Dzieci Warszawy. 
Dlatego lubelski pułk otrzymał numer 7. W lutym warszawska 
część pułku została przewieziona transportem kolejowym pod 
Słonim, gdzie przyszło walczyć żołnierzom na początku mar-
ca, m.in. w bitwie nad rzeką Szczarą. Następnie pułk wal-
czył o Lidę, skutecznie szarżując pod Tatarcami i Berdówką.  
I tak pułk walcząc w wielu rojonach frontu wschodniego wy-
różniał sie walecznością i odwagą, tracą wielu znamienitych 
żołnierzy, m.in.: pod Olechowiczami zginął dowódca 3 szwa-
dronu por. Kazimierz Nowakowski. Słynnym wydarzeniem, było 
poddanie się siódmiakom pułku kozackiego atamana Łazarewa 
w sile 600 szabel. W styczniu 1920 r. pułk dozorował linię kole-
jową Ryga - Dyneburg udzielając pomocy Łotyszom w walkach 
z bolszewikami. W czerwcu pułk przetransportowano na front 
południowy, gdzie w rejonie Równego i Zdołbunowa toczył za-
cięte walki z konną armią Siemiona Budionnego. 

7 lipca dokonała sie zmiana na stanowisku dowódcy pułku. 
Dowódctwo od majora Głuchowskiego przejął rotmistrz Zyg-
munt Piasecki. W sierpniu 1920 r siódemka osłaniała odwrót 
2 Armii za rzekę Bug. Dnia 12 sierpnia, w związku z przegru-
powaniem do Bitwy Warszawskiej, pułk udał się na Rakołupy  
i Rejowiec, gdzie dołączył do IV Brygady Jazdy. 16 sierpnia 
pod Cycowem rozegrała się jedna z największych i zwycię-
skich bitew w jakich uczestniczył 7 Pułk. 2o sierpnia razem  
z 16 Pułkiem Ułanów pod miejscowością Kleszczele zniszczo-
no grupę artylerii ciężkiej zdobywając 37 dział, 1800 jeńców 
i 1400 koni. W walkach 1918 - 1920 poległo 12 oficerów i 106 
szeregowych, a rannych zostało 400 żołnierzy. Po powrocie  

7 Pułk Ułanów Lubelskich kształtował się w czasie walk o odzyskanie niepodległości w 1918 r.,  
a w szcególności walk o wschodnie granice II Rzeczypospolitej. Jego trzon (ok. 90 %) stanowili 
legioniści z 1 Pułku Ułanów Beliny Prażmowskiego.
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z frontu pułk rozlokował sie w Kraśniku, gdzie 22 marca otrzy-
mał, ufundowany przez społeczeństwo ziemi lubelskiej, sztan-
dar. 23 marca sztandar ten odznaczył orderem Virtuti Militari V 
klasy marszałek Józef Piłsudski, mówiąc „Za zasługi w bojach, 
za dzielność i wytrwanie w dobrej i złej doli, mianuję 7 Pułk 
Ułanów kawalerem Orderu Virtuti Militari”.

W kwietniu 1921 r. pułk opuszcza Kraśnik przenosząc się naj-
pierw do Przasnysza, a w czerwcu dociera do Mińska Mazowiec-
kiego, gdzie zostaje na cały okres międzywojenny.

W kampanii wrześniowej  pułk walczył w ramach Mazowiec-
kiej Brygady Kawalerii zarówno z Niemcami jak i po 17 wrze-
śnia z Rosjanami, ponosząc duże straty. Pułk wyróżnił się  
w wielu bojach, m.in. pod Szczukami, gdzie działon przeciw-
pancerny dowodzony przez st. wach. Władysława Tybinkow-
skiego zniszczył 3 czołgi. Po 10 września, kiedy pułk zabezpie-
cza przeprawy przez Bug, przestaje walczyć jako jedna całość. 
13 września 3 i 4 szwadrony pułku zaatakowały i zniszczyły na 
szosie między wsiami Żebrak - Ruda niemiecką kolumnę zmo-
toryzowaną (40 samochodów z zaopatrzeniem artleryjskim,  
2 cysterny, 3 czołgi i samochód pancerny). Jeszcze 29 września 
po wielu dniach marszów i bojów pozostałe połączone oddziały 
7 Pułku rozbijają w rejonie stacji Szastarka niemiecką kolumnę 
zmotoryzowaną i po krótkiej walce zajmują Janów Lubelski. 
Brak danych o stratach pułku w kampanii wrześniowej. Przyj-
muje się, że poległo 9 oficerów i 70 szeregowych. Sowieci za-
mordowali 23 oficerów pułku. Liczba rannych nie jest znana. 
Za wrześniowe boje żołnierze pułku otrzymali dziesięć krzyży 
Virtuti Militari V klasy i jeden IV klasy dla ppłk Mariana Skrzy-
neckiego. Otrzymali też 32 Krzyże Walecznych. 

Po przegranej kampanii wrześniowej pułk walczył w konspi-
racji pod kryptonimem „Jeleń”. Brał udział w akcji „Burza” 
i walczył w powstaniu warszawskim. Został też odtworzony 
w ramach Polskich Sił Zbrojnych na zachodzie we Włoszech 
w miasteczku Galatina 18 stycznia 1945 r. Ze względu na za-
kończenie wojny nie brał już udziału w walkach. 18 września 
1947 w obozie Great Bower Wood w Wielkiej Brytanii został 
rozwiązany.

Zenon Duszczyk
fot. z arch. Towarzystwa Pamięci 7.PUL



9MIM kwiecień 2017 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
Z ŻYCIA MIASTA

Podpisano umowę na wykonanie alejek i ciągów rowerowych

24 marca, Burmistrz Miasta Mińsk Ma-
zowiecki podpisał umowę, której przed-
miotem jest rewitalizacja parku miej-
skiego w Mińsku Mazowieckim – alejek 
i ciągów rowerowych w ramach projektu 
pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów zie-
leni w centrum Mińska Mazowieckiego”. 
Projekt realizowany jest w ramach dzia-
łania 2.5 Poprawa jakości środowiska 
miejskiego, oś priorytetowa II Ochrona 
Środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020.

 Zakres robót obejmuje m.in. 
wykonanie: 9 alejek i 2 ciągów pieszo-
rowerowych. Aleje parkowe objęte opra-
cowaniem w większości posiadają na-
wierzchnie mineralne, część natomiast 
szczątkową nawierzchnię z płyt betono-
wych. Wszystkie alejki zostaną wykonane 
z kostki brukowej typu Nostalit w kolorze 
barw jesieni. Konstrukcję nawierzchni cią-
gu pieszo-rowerowego wzdłuż ul. Ogro-
dowej stanowi obecnie beton asfaltowy  
w złym stanie technicznym lecz nada-
jącym się do wykorzystania na przyszłą 
podbudowę projektowanej konstrukcji na-
wierzchni. Ciąg pieszo-rowerowy wzdłuż 
ul. Ogrodowej wykonany zostanie z kostki 
brukowej betonowej typu Starobruk w ko-
lorze barw jesieni. Ciąg pieszo-rowerowy 

wzdłuż zbiornika wodnego pomiędzy uli-
cami Warszawską i Parkową wykonany 
będzie z nawierzchni mineralnej tj. grysów 
drogowych zagęszczonych mechanicznie.
 Projekt alejek ma na celu stwo-
rzenie w przestrzeni publicznej miejsca 
sprzyjającego codziennemu wypoczyn-
kowi mieszkańców, podniesienie walorów 
estetycznych oraz poprawę warunków 
użytkowania. Realizacja przedsięwzięcia 

„Narodziny dziecka zawsze wzrusza-
ją i są wielkim wydarzeniem dla całej  
rodziny. Chwila ta tym bardziej zapada 
w pamięć, jeśli maleństwo przychodzi 
na świat jako pierwsze w danym roku.” 
– napisał Burmistrz Marcin Jakubowski  
w liście gratulacyjnym dla państwa Mag-
daleny i Sławomira Kowalczyków, którym 
1 stycznia w mińskim szpitalu na świat 
przyszła córka Laura – pierwsza mińsz-
czanka urodzona w 2017 roku.
 Z tej okazji burmistrz Marcin 
Jakubowski zaprosił nową mieszkankę 
Mińska Mazowieckiego i jej rodziców do 
Urzędu Miasta, gdzie wręczył prezenty, 
wśród których znalazły się m.in. bon po-
darunkowy o wartości 300 zł ufundowa-
ny przez panią Hannę Golec właścicielkę 
Specjalistycznego Sklepu Dziecięcego 
TIK-TAK, bon podarunkowy o wartości 
200 zł ufundowany przez państwa Annę  
i Andrzeja Świderskich właścicieli sklepu  
z zabawkami Toy Planet Mińsk Mazowiec-
ki oraz ciekawe upominki dla rodziców.
 Szczęśliwym rodzicom gratuluje-
my, a małej Laurze życzymy beztroskiego 
i zdrowego dzieciństwa oraz wiele miłości 
i radosnych dni.

red. fot. A.Cichoń

Pierwsza mińszczanka urodzona w 2017

zmierzać będzie do odtworzenia histo-
rycznej kompozycji alejek w parku miej-
skim.
 Wykonawcą jest Zarząd Dróg 
Miejskich Sp. z o.o. w Mińsku Mazowiec-
kim. Przewidywany termin zakończenia 
prac to koniec sierpnia 2017 roku.

red. fot. z arch UM MM
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„Chcemy upamiętnić Żołnierzy Niezłom-
nych, oddać cześć i chwałę bohaterom” 
- tymi słowami ks. Dyrektor Ryszard 
Woźniak przywitał wszystkich zgroma-
dzonych podczas Obchodów Narodo-
wego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklę-
tych w Szkołach Salezjańskichw Mińsku  
Mazowieckim.  

 W progach naszej placówki mieli-
śmy zaszczyt gościć kombatantów –  pana 
Jerzego Widejkę – pseudonim „Jureczek” 
najmłodszego żołnierza wileńskiej Armii Kra-
jowej, który przyjechał do nas aż z Nowego 
Targu, Józefa Jedynaka ze Związku Inwali-
dów Wojennych, prezesa  Zarządu Oddziału 
w Mińsku Mazowieckim, Mariana Kraszyń-
skiego reprezentującego Światowy Związek 
Żołnierzy AK,  pana Józefa Orlińskiego, prze-
wodniczącego mińskiego oddziału Światowe-
go Związku Żołnierzy AK - Tomasza Górnego 
- przewodniczącego Powiatowej Rady do 
Spraw Kombatantów - Zenona Kołodziejczy-
ka, członka Rady  oraz panią Elżbietę Oszako 
- prezes Koła  Związku Sybiraków w Mińsku. 
Ich obecność  była pięknym świadectwem 
dla zgromadzonej  młodzieży, która uczy się 
w ten sposób szacunku dla polskiej historii  
i jej bohaterów.
 W uroczystościach wziął również 
udział ks. Zenon Wójcik, kapelan Powiatowej 
Straży Pożarnej i proboszcz parafii Miłosier-
dzia Bożego w Żukowie.
 W tak ważnym momencie nie mo-
gło zabraknąć naszych sprawdzonych przyja-
ciół, władz samorządowych w osobach:
p. Antoniego Jana Tarczyńskiego - staro-
sty mińskiego, Diany Rokickiej, kierownika 
Wydziału Promocji, Kultury i Sportu Urzędu  
Miasta, która reprezentowała p.  Marcina Ja-
kubowskiego - burmistrza Mińska Mazowiec-
kiego p. Jolanty Domasiewicz, sekretarza 
Urzędu Gminy Mińsk Mazowiecki, która re-
prezentowała  pana wójta Antoniego Janusza 
Piechoskiego. 
 Byli z  nami w tym uroczystym dniu 
także Państwo radni: Robert Gałązka, prze-
wodniczący Komisji Oświaty i Wychowania 

Rady Miasta oraz Wojciech Wańko - radny 
Miasta Mrozy. 
 Na  uroczystość licznie przybyli 
przedstawiciele służb mundurowych, wojska 
oraz policji:
-   p. pułkownik pilot Piotr Iwaszko, dowódca 
23. Bazy  Lotnictwa Taktycznego, 
- p. pułkownik Sławomira Niemirka reprezen-
tujący komendanta  Oddziału Specjalnego 
Żandarmerii  Wojskowej, 
 - p. pułkownik Piotr  Niemiec   zastępca ko-
mendanta  Centrum  Szkolenia  Żandarmerii  
Wojskowej,
- p. nadkomisarz Bartłomiej Dydek,  
komendant Powiatowy  Policji w Mińsku Ma-
zowieckim,
- p. pułkownik Marcin Sabadyn- Komendant 
Wojskowej  Komendy Uzupełnień w Mińsku 
Mazowieckim,
- st. bryg. mgr inż. Paweł  Parobczak -  
Komendant Powiatowy Państwowej Straży 
Pożarnej w Mińsku Mazowieckim.
 Wszystkie służby mundurowe wy-
stawiły  poczty  sztandarowe, a  23. Baza  
Lotnictwa Taktycznego oraz  Oddział Spe-
cjalny  Żandarmerii  Wojskowej,  także asystę 
honorową przy tablicy pamiątkowej i kamie-
niu ku czci „INKI”.

 Na zaproszenie odpowiedzieli rów-
nież  przedstawiciele instytucji oświatowych 
mińskich szkół i bibliotek:
- p. Anna Popławska - dyrektor Biblioteki Pe-
dagogicznej w Mińsku Mazowieckim,
pani Beata Biszkowiecka - Rokicka, wice-
dyrektor Zespołu Szkół Ekonomicznych  
w Mińsku Mazowieckim,
- p. Elżbieta Sieradzińska - dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicznej, 
- p. Tomasz Płochocki - dyrektor Zespo-
łu Szkół Zawodowych nr 2 im Powstańców 
Warszawy  w Mińsku Mazowieckim, 
- p. Grzegorz Wyszogrodzki - dyrektor Gim-
nazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II  
w Mińsku Mazowieckim, 
- p. Mirosław Samociuk - dyrektor Zespołu 
Szkół Miejskiech nr 2, 
- p. Joanna Papińska - dyrektor Gimnazjum  
i Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej ,
- p. Marzena Popławska - wicedyrektor  
Zespołu  Szkolno - Przedszkolnego nr 1  
w Mińsku Mazowieckim, 
- p. Iwona Kokoszka - wicedyrektor Szkoły 
Podstawowej nr 5 im. J. Wybickiego w Miń-
sku Mazowieckim, 
- p. Anna Zalewska - dyrektor Szkoły Podsta-
wowej nr 6 im. H. Sienkiewicza w Mińsku 
- p. Iwona Dróżdż – wicedyrektor Zespołu 
Szkół Miejskich nr 1, 
- p. Piotr Matzanke – dyrektor Zespołu Szkół 
w Hucie Mińskiej, 
- p. Rafał Skrzeczyński reprezentujący p. Mał-
gorzatę Podstawkę – dyrektora Zespołu Szkół 
Agrotechnicznych w Mińsku Mazowieckim, 
- p. Monika Florowska - sekretarz oddziału 
ZNP w Mińsku Mazowieckim. 
Szkoły   uświetniły  naszą uroczystość  po-
przez wystawienie pocztów sztandarowych
 Znamienitym gościem był tak-
że Michał Góras, dyrektor Biura Ministra  
w Ministerstwie Kultury i Dziedzictwa Naro-
dowego, który odczytał, skierowany do ks. 
dyrektora Ryszarda Woźniaka  okolicznościo-
wy list gratulacyjny od wicepremiera Piotra 
Glińskiego. 
 

Narodowy Dzień Pamięci „Żołnierzy Wyklętych”  
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 Na  uroczystości nie zabrakło 
przyjaciół i sympatyków Szkół salezjańskich  
-  Wandy Izabelli  Rombel, Jerzego Eknera, 
Przemysława Piątkowskiego oraz burmistrza 
seniora  Zbigniewa Grzesiaka. 
 Cieszyliśmy się także z obecności 
Barbary Czartoryskiej  oraz członków  Klubu 
“Gazety Polskiej”, stowarzyszenia ”Żeby Pol-
ska była Polską”. Obecni byli także przedsta-
wiciele mediów lokalnych. W sali gimnastycz-
nej licznie zgromadzili się uczniowie, rodzice  
i pracownicy Szkół Salezjańskich.  
  Uroczystość rozpoczęła 
się odśpiewaniem czterech zwrotek hymnu 
narodowego, co jeszcze bardziej podkreśliło 
jej podniosły charakter. Goście obejrzeli mon-
taż słowno-muzyczny przygotowany przez 
uczniów i nauczycieli Szkół Salezjańskich. 
Młodzi artyści wspominali w szczególny spo-
sób Danutę Siedzikównę ps. „Inka”,  Żołnie-
rzy Wyklętych z Mińska i powiatu mińskiego  
oraz por. Stanisława Bakułę, którego imie-
niem nazwano Dąb Pamięci Zbrodni Katyń-
skiej, posadzony w szkolnym ogrodzie. 
 Spotkanie było hołdem złożonym 
tym wszystkim, którzy walczyli o wolną Polskę 
i „zachowali się jak trzeba”. Było również sym-
bolicznym zapełnianiem szuflady z wiersza 
„Kwiaty polskie” Juliana Tuwima: Jak z tą szu-
fladą, tak z ojczyzną / Nic nie wyrzucisz. Coś 
ci wzbrania / Przetrząsnąć lamus przywiązania 
/ i „niepotrzebne”, „nieużyte” / Usunąć. Niech 
zostanie z tobą. 
 W tym roku  z  symbolicznej szu-
flady pamięci wydobyliśmy także  bohaterów 
niezłomnych pochodzących z naszej „małej 
ojczyzny”, mieszkańców Mińska i powiatu 
mińskiego. Ich sylwetki przypomniał film „Noc 
św. Heleny”, drugi odcinek serii dokumen-
talnej  „ŻOŁNIERZE WYKLĘCI - podziemie 
antykomunistyczne w Mińsku Mazowieckim  
i na terenie powiatu” realizowanej od kilku już 
lat  przez nauczycieli i uczniów Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 im.  Powstańców Warsza-
wy w Mińsku Mazowieckim. Ideę projektu  
przybliżył zebranym Tomasz Płochocki, dy-
rektor Zespołu Szkół. Pan dyrektor podkreślił, 
że wszystkie filmy można oglądać na stronie 
miasta, które finansowo wspiera ten projekt.

 Wystąpienia zaproszonych gości 
rozpoczął pan  Robert Gałązka, który odczy-
tał specjalny list skierowany przez  Prezyden-
ta RP Pan Andrzeja Dudę do uczestników  
i organizatorów tegorocznych obchodów.  
W imieniu władz samorządowych głos za-
brał Antoni Jan Tarczyński, starosta powiatu 
mińskiego. Ze szczególnym wzruszeniem 
słuchaliśmy  kombatantów : pana Jerzego  
Widejki – pseudonim “Jureczek”, najmłod-

szego żołnierza wileńskiej Armii Krajowej oraz  
pana Józefa Orlińskiego, przewodniczącego 
mińskiego oddziału Światowego Związku 
Żołnierzy AK.
 Bardzo podniosłym mementem 
było również  odznaczenie  sztandaru szko-
ły Medalem Marszałka Józefa Piłsudskiego  
za zasługi w krzewieniu postaw patriotycz-
nych i wspieranie środowisk kombatanckich. 
Dokonał tego Józef Jedynak, reprezentujący 
Związek Inwalidów Wojennych,  Prezes Za-
rząd Oddziału w Mińsku Mazowieckim.
 W drugiej części uroczystości uda-
liśmy się do szkolnego ogrodu. Poprzedziła 
ją  modlitwa, której przewodniczył ks. Zenon 
Wójcik, kapelan Powiatowej Straży Pożar-
nej i proboszcz parafii Miłosierdzia Bożego  
w Żukowie. Następnie  przedstawiciele po-
szczególnych środowisk złożyli  kwiaty  przy 
tablicy pamiątkowej i kamieniu ku czci „Inki” 
oraz wszystkich „Żołnierzy Wyklętych”. Każ-
dej delegacji towarzyszyli uczniowie niosący 
białe róże  oraz  biało - czerwone lampiony   
wykonane przez dzieci ze świetlicy szkolnej.
 Mamy nadzieję, że symbol ojczyzny 
- zwyczajnej szuflady wypełnionej wdzięczną 
pamięcią kolejnych pokoleń będzie zawsze 
przypominał nam współczesnym o wspa-
niałych, polskich bohaterach narodowych, 
także tych z naszej małej ojczyzny, o tych 
wszystkich, „którzy zachowali się jak trzeba”. 
Po wysłuchaniu sygnału wojskowego za-
granego przez trębacza z miejskiej orkiestry, 
uczniowie prowadzący uroczystość poże-
gnali wszystkich gości zgromadzonych na 
szkolnym placu słowami przesłania  jednego 
z Żołnierzy Niezłomnych generała  „Gryfa” - 
Janusza Brochwicza-Lewińskiego:

 Wolności nie otrzymuje się za 
darmo, wolność żąda ofiary. W czasie po-
koju także wymaga - cywilnego zaangażo-
wania, ale pamiętać trzeba że jest krucha, 
nie wolno myśleć, że będzie zawsze. Trze-
ba nieustannie być gotowym. Więc proszę 
Was: Pilnujcie Polski!

opr. Renata Bakuła , wicedyrektor Szkół Salezjańskich 
w Mińsku Mazowieckim

fot. Fotopia/ Przemysław Piątkowski
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Łączy nas gra: komputer – keyboard

18 marca w Szkole Muzycznej Yama-
ha odbyły się niecodzienne warsztaty  
„Łączy nas gra: komputer – keyboard” 
zorganizowane razem z Komputrilo Aka-
demią Komputerową i Studiem Nauczania  
MathRiders z Mińska Mazowieckiego. 
 
 W trakcie trwania warsztatów 
uczniowie poznawali programy kompute-
rowe, które wspierają uczenie się muzyki, 
pomagają w poznawaniu zapisu nutowego 
oraz umożliwiają tworzenie muzyki. Uczest-
nicy warsztatów mogli też wziąć udział  
w zabawach matematycznych prowadzo-
nych przez nauczycieli MathRiders i jed-
nocześnie przekonać się, że uczenie się 
matematyki może być zabawą, przygodą  
i inspiracją w rozwoju myślenia, wyobraźni  
i kreatywności dzieci.

 Każdy z uczestników warszta-
tów najpierw tworzył zapis nutowy utwo-
ru w komputerze, a następnie pod okiem 

nauczycieli keyboardu uczył się podstaw 
grania na instrumencie. Na końcu udało się 
połączyć muzykę zaprogramowaną w kom-
puterze z zagraną na żywo na keyboardzie. 
Warsztaty potwierdziły, że niezwykle ważną 
rolę w uczeniu się matematyki odgrywa mu-
zyka, a do nauki muzyki przydaje się wiedza 
matematyczna i informatyczna.
 Warto podkreślić, że na co dzień 
w Komputrilo Akademii Komputerowej 
dzieci uczą się wykorzystania nowocze-
snych technologii do rozwijania własnych 
pasji, m.in. programowania komputerowe-
go przy pomocy popularnej gry Minecraft. 
Natomiast Studio Nauczania MathRiders  
w nowatorski sposób uczy matematyki, do-
pasowując metody i formy do indywidual-
nych potrzeb każdego dziecka. 

Wojciech Kożuchowski (YSM)
Ewa Kowalik (MathRriders/Komputrilo)

2 kwietnia, z okazji Światowego Dnia Świadomości Autyzmu, Gimnazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 
zorganizowało rajd rowerowy pt. „Wkręceni na Niebiesko dla Autyzmu”. Punkt 10.00 ponad 100 osobowy niebieski peleton ru-
szył ulicami naszego miasta aby pokazać, że uczestnicy solidaryzują się z osobami dotkniętymi tą chorobą. 
 Wspólnie przejechaliśmy kilkukilometrową pętlę ulicami: Nadrzeczną, Mireckiego, Konstytucji 3 Maja, Kościuszki i Wy-
szyńskiego i wróciliśmy na Stary Rynek by zwieńczyć przejazd pamiątkowym zdjęciem niebieskiej grupy. Rajd cieszył się dużym 
zainteresowaniem mieszkańców Mińska Mazowieckiego, a Ci, którzy nie mogli wziąć w nim udziału, pozdrawiali nas na trasie i nam 
dopingowali.
  Kamil Bodziony, fot. z arch. MGR

Wkręceni na Niebiesko dla Autyzmu
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2 marca Miasto Mińsk Mazowiecki  
zawarło umowę na  budowę budynku 
Przedszkola Miejskiego nr 5 przy ul. Kon-
stytucji 3 Maja 11. 

 Generalnym Wykonawcą jest fir-
ma CLIMATIC Spółka z o.o. Sp. K. z siedzibą 
w Regułach. Przewidywany termin zakoń-
czenia inwestycji to 30 sierpnia 2017 roku, 
a jej koszt to ok. 8 mln zł.
 W maju ubiegłego roku Miasto 
Mińsk Mazowiecki złożyło do Narodo-
wego Funduszu Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej wnioski o dofinan-
sowanie przedsięwzięcia pn. „Budowa 
budynku Przedszkola Miejskiego Nr 5  
w Mińsku Mazowieckim” w formie dotacji 
i w formie pożyczki w ramach programu 
priorytetowego nr 3.2.1, „Poprawa efek-
tywności energetycznej Część 1) LEMUR 
Energooszczędne Budynki Użyteczności 
Publicznej. 
 Wnioskowana kwota dotacji to 
61 600 zł, natomiast wnioskowana kwota 
pożyczki to 1.023.530,00 zł. Obecnie trwa 
ocena złożonych wniosków pod kątem 
spełnienia kryteriów dostępu i kryteriów 
jakościowych. Budynek nowego przed-
szkola zostanie wykonany w budownic-
twie pasywnym,  w technologii moduło-
wej, fabrycznie wyposażony we wszelkie 
niezbędne instalacje. 
 W skład nowego przedszko-
la wejdzie  6 oddziałów przedszkolnych  
z zespołami sanitarnymi, częścią admini-
stracyjną, kuchnią z zapleczem, salą wie-
lofunkcyjną, holem i częścią komunika-
cyjną, pomieszczeniami  gospodarczymi 
i pomocniczymi. Na terenie przedszkola 
powstanie także nowy plac zabaw, drogi 
wewnętrzne, chodniki.
 4 kwietnia w obecności Bur-
mistrza Miasta Marcina Jakubowskiego  
został oficjalnie przekazany wykonawcy te-
ren budowy przedszkola.  Prace rozbiórko-
we starego, 4-oddziałowego przedszkola  
i istniejącej infrastruktury (budynku gospo-
darczego, placu zabaw)  rozpoczną się 
niebawem.  Natomiast produkcja nowego 
budynku trwa już na hali produkcyjnej Wy-
konawcy w Ostrowcu Świętokrzyskim.  

Wydział Inwestycji UM, fot. z arch. UM MM

Budowa Przedszkola Miejskiego „Tęczowa Dolina”
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W dniach od 11 do 27 marca dwuosobo-
wa delegacja z Mińska Mazowieckiego 
przebywała w naszym mieście partner-
skim – Lacey. W skład delegacji wcho-
dzili: Paulina Rogalska, która pojechała 
do Lacey jako opiekun wystawy grafik 
Marka Chabrowskiego oraz Jacek Na-
zarczuk, pianista, który dał w Lacey dwa 
koncerty oraz sędziował konkurs muzyki 
Fryderyka Chopina. 

Koncerty i wystawa przyciągnęły rzeszę 
zainteresowanych, nie tylko mieszkań-
ców Lacey, ale też okolicznych miast 
oraz Polonię ze Seattle. 25 marca w au-
dytorium koledżu South Puget Sound 
Community College odbył się koncert 
muzyki Chopina, na którym wystąpili 
zwycięzcy konkursu oraz Jacek Nazar-
czuk. Mińszczanin popisał się wirtuozerią 
w interpretacji muzyki Chopina i otrzymał 
od słuchaczy owację na stojąco. 

Tuż przed koncertem miał miejsce wer-
nisaż wystawy prac Marka Chabrow-
skiego, przedstawiających drewnianą 
architekturę sakralną na terenach Polski. 
Wydarzenie cieszyło się ogromnym za-
interesowaniem, tego wieczoru przybyło 
około 300 osób, w tym konsul honorowa 
RP w Seattle, pani Teresa Indelak-Davis. 

Wizyta naszej delegacji przebiegła  
w doskonałej atmosferze dzięki gospoda-
rzom z Lacey. Nasi wysłannicy mięli oka-
zję uczestniczyć w wielu wydarzeniach  
z życia Lacey (między innymi w uroczy-
stej kolacji z burmistrzem i władzami ko-
ledżu oraz w sesji rady miasta). Zwiedzali 
też okolicę, stolicę stanu Washington 
– Olimpię oraz Seattle. Wyjazd naszej 
delegacji do USA zorganizowany został 
przez Miasto Mińsk Mazowiecki przy 
współudziale Miejskiej Szkoły Artystycz-
nej i Muzeum Ziemi Mińskiej. 

Paulina Rogalska
fot. z arch. UM MM

Z ŻYCIA MIASTA

Nasza delegacja w amerykańskim Lacey
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W marcu w Gimnazjum Miejskim nr 2  
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowiec-
kim uczniowie zmagali się z przedmio-
tami przyrodniczymi. Od kilku już lat 
kalendarz roku szkolnego w papieskim 
gimnazjum podzielony jest na tematycz-
ne miesiące. W styczniu prym wiodła 
królowa nauk – matematyka, w lutym pa-
nowała „moda na polski”, zaś w marcu 
władzę w szkole objęli przyrodomaniacy. 
Odbywały się konkursy z fizyki, chemii, 
biologii i geografii.

 Przez dwa tygodnie na górnym 
korytarzu pojawiały się codziennie zada-
nia dla uczniów tzw. „Okna na przyrodę”.  
W zmaganiach tych brało udział średnio 100 
uczniów dziennie. W edukacyjnej zabawie 
uczestniczyli również uczniowie klas przy-
sposabiających do pracy.
 Klasy pierwsze rywalizowały  
w konkursie ekologicznym – „Z ekologią 
za pan brat”, w którym uczniowie mogli 
wykazać się wiedzą na temat segrega-
cji odpadów. Każda drużyna przygoto-
wała też piosenkę. Kolejną konkurencją 
była prezentacja mody ekologicznej oraz 
przestrzennych prac plastycznych - zwia-
stunów wiosny wykonanych z surowców 
wtórnych. Uczniowie przygotowali transpa-
renty z hasłami zachęcającymi do dbania  
o środowisko. Zmagania zakończyła kon-
kurencja sportowa. Najbardziej ekologiczną 
klasą została 1e, na II miejscu znalazła się 
1f, a na III miejscu Ia. W szkole odbyła się 
również zbiórka surowców wtórnych: baterii 
i makulatury.
 Kolejna inicjatywa to konkurs na 
Najlepszą Klasę Przyrodomaniaków, który 
jak co roku, został przyjęty przez uczniów 
z niezwykłym entuzjazmem. Uczniowie 
poprzez zabawę z łamigłówkami, rebusa-
mi, puzzlami, dominem i innymi zadaniami 
utrwalali zdobyte dotychczas wiadomości 

i ćwiczyli swoje umysły. Konkurs ten prze-
znaczony był dla uczniów klas I i II. W kon-
kursie brały udział również klasy przysposa-
biające do pracy.
 W marcu miłośnicy biologii  mo-
gli wziąć udział w quizie na rozpoznawanie 
ptasich odgłosów oraz w szalonych prze-
rwach z mikroskopem „Micro-day”. Niezwy-
kłym zainteresowaniem cieszył się konkurs  
„Palcem po mapie”. Uczniowie z zaangażo-
waniem wykonywali zadania geograficzne  
z wykorzystaniem atlasów. Z entuzjazmem 
weszli w rolę podróżników, którzy musieli 
dokonać pewnych odkryć, by okrążyć świat.
 Inicjatywą twórczą oraz niejedno-
krotnie zdolnościami manualnymi ucznio-
wie mogli się wykazać, wykonując pomoce 
dydaktyczne, które ich nauczyciele będą 
mogli wykorzystać do prowadzenia jeszcze 
ciekawszych i bardziej inspirujących lekcji. 
Prace uczniów można podziwiać na szkol-
nej wystawie.
 Przed nami jeszcze konkurs,  
w którym  uczniowie klas pierwszych, dru-

Przyrodomaniacy z gimnazjum

gich i trzecich będą rywalizowali między sobą  
o tytuł „Mistrza Wiedzy Przyrodniczej”.
 Jak zawsze na przełomie marca  
i kwietnia w szkole rozpoczęła się akcja 
„NIE! – dla wypalania traw”.
 Nie zabrakło nas również na 
Powiatowym Konkursie Przyrodniczym 
„Macierzanka”. W finale naszym reprezen-
tantkom - Kamili Kulmie i Magdalenie Gra-
barczyk udało się w tym roku wywalczyć 
dwa wyróżnienia.
-	Mam	nadzieję,	że	tak	różnorodne	propozy-
cje	zabaw,	gier,	konkursów	dla	uczniów	za-
inspirują	 ich	do	prawdziwego	szacunku	dla	
świata	 przyrody – podsumowuje dyrektor 
szkoły, Grzegorz Wyszogrodzki.
 Nauczyciele przedmiotów przy-
rodniczych cieszą się, że udało im się wcią-
gnąć do edukacyjnej zabawy tak wielu mło-
dych przyrodomaniaków.

Agnieszka Rycharska – przewodnicząca zespołu 
nauczycieli przedmiotów przyrodniczych  

fot. z arch. GM nr 2   

14 marca po raz drugi gościliśmy w 
naszej szkole dra Marka Kaczmarzyka 
– biologa i specjalistę z dziedziny neu-
rodydaktyki Uniwersytetu Śląskiego. 
Prelekcję otworzyła Pani Dyrektor Ewa 
Szczerba, witając znamienitego gościa 
oraz przybyłych nauczycieli z Gimna-
zjum Miejskiego nr 2, Szkoły Podstawo-
wej nr 2, Studium Języków Obcych oraz 
naszej placówki. Tym razem dr Kaczma-
rzyk odkrywał tajniki neurologicznych 
mechanizmów postrzegania i zapamię-
tywania. Przybliżył rodzaje pamięci oraz 
objaśnił zmiany zachodzące w sieci neu-
ronalnej prowadzące do utrwalania się 
śladów pamięciowych.

 W swoim wykładzie poruszył 
również zagadnienia dotyczące m.in.: 

trwałości śladów pamięciowych a czasu 
i intensywności odświeżania, pamięci ro-
boczej jako naszego okna na świat, po-
jemności pamięci roboczej i testów pa-
mięci, różnych modeli pamięci roboczej  
i ich użyteczności w praktyce oraz filtrów 
pamięciowych. Kolejny raz w sposób in-
teresujący i poparty przykładami z życia 
codziennego przedstawił mechanizmy 
pamięciowe uczniów. Zrozumienie tych 
procesów pozwoli na efektywne wsparcie 
nauczyciela w pracy pedagogicznej.
 Już dzisiaj zapraszamy na kolej-
ne spotkanie z dr Kaczmarzykiem, które 
odbędzie się 24 października. Tymczasem 
odsyłamy do strony internetowej, gdzie 
można wysłuchać wykładu: „Znaczenie 
pamięci roboczej w procesie uczenia się”

Neurodydaktyka w szkole

SP nr 5, fot. z arch. szkoły
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Uczniowie Szkoły Podstawowej nr 5 
im. Józefa Wybickiego w Mińsku Ma-
zowieckim co roku mogą pochwalić się 
znaczącymi osiągnięciami dydaktyczny-
mi i sportowymi w konkursach wiedzy  
i zawodach sportowych. Ich sukcesy do-
starczają ogromnej  radości i dumy ro-
dzicom, nauczycielom oraz całej szkol-
nej społeczności. 

 Szczególnie wyczekiwane za-
równo przez uczniów, jak i przygotowu-
jących ich opiekunów są jednak finało-
we zmagania w organizowanych pod 
patronatem Mazowieckiego Kuratora 

Oświaty konkursach przedmiotowych, 
do których przystępują niemal wszystkie 
szkoły. Konkursy te stanowią swego ro-
dzaju  potwierdzenie wysokiego poziomu 
dydaktycznego placówki. Uczestniczą  
w nich wyjątkowo uzdolnieni uczniowie, 
dla których uzyskanie tytułu laureata sta-
nowi najpiękniejsze  zwieńczenie  wie-
loletniego wysiłku w jakiejś dyscyplinie 
przedmiotowej. Jakkolwiek w tym roku 
tytuł ten nie niesie ze sobą szczególnych 
profitów, na przykład zwolnienia z ze-
wnętrznego sprawdzianu dla szóstokla-
sistów, ponieważ sprawdzian ten został 
zniesiony, nadal znalezienie się w gronie 

Matematyczny sukces Dawida Kozłowskiego z mińskiej „Piątki” 

20 marca już po raz piaty „Piątka” orga-
nizowała konkurs językowy dla uczniów 
klas młodszych ze szkół naszego  
powiatu. 

 W tym roku gościliśmy najzdolniej-
szych językowo trzecioklasistów z Brzezin, 
Cegłowa, Kałuszyna, Górek, Dębego Wiel-
kiego, Grzebowilka, Janowa, Huty Mińskiej 

i prawie wszystkich szkół podstawowych 
w Mińsku Mazowieckim. Łącznie do kon-
kursowego testu zasiadło 33 uczestników. 
Test, jak co roku, został przygotowany przez 
ekspertów wydawnictwa Macmillan i umoż-
liwiał zdobycie 75 punktów w  ciągu 45 mi-
nut. Niektóre zadania okazały się trudne dla 
konkursowiczów. Po burzliwych obradach 
Jury Konkursu wyłoniło zwycięzców:
I miejsce – Kacper Ostolski (kl. III a) – SP Nr 
5 w Mińsku Mazowieckim
II miejsce – Igor Fabisiak – ZS-P Nr 1 w Miń-
sku Mazowieckim
III miejsce – Julia Słodownik (kl. III a) – SP Nr 
5 w Mińsku Mazowieckim.
 Kacper i Julia przygotowywali się 
pod opieką pana Piotra Łopackiego. Wszy-
scy uczestnicy otrzymali dyplomy i upomin-
ki od wydawnictwa Macmillan, a zwycięzcy 
zaszczyty i nagrody. Cieszymy się, że go-
ście dobrze się czuli w murach „Piątki”.
 Wszystkim dziękujemy za przyby-
cie, a szczególnie opiekunom, którzy włą-
czyli się w prace jury. Do zobaczenia za rok !

SP nr 5, fot. z arch. szkoły

Powiatowy konkurs językowy 

laureatów konkursu przedmiotowego jest 
marzeniem wielu uczniów klas VI. Wielu 
marzy, ale niewielu udaje się owo pra-
gnienie zrealizować. W  roku szkolnym 
2016/2017 tym spektakularnym sukce-
sem w Przedmiotowym Konkursie Mate-
matycznym może poszczycić się uczeń 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Ma-
zowieckim szóstoklasista Dawid Kozłow-
ski, podopieczny pani Renaty Słodownik. 
To naprawdę wyjątkowe osiągnięcie,  po-
nieważ  Dawid musiał przejść pomyślnie 
przez trzy kolejne etapy: szkolny, rejo-
nowy  i wojewódzki, uzyskując w finale 
co najmniej 80% punktów możliwych do 
zdobycia. Oczywiście wszyscy wiemy, że 
zadania konkursowe nie należą do typo-
wych zadań szkolnych, lecz poziomem 
trudności znaczne wykraczają poza po-
ziom zwyklej klasówki z matematyki. Dla-
tego tym bardziej wynik naszego ucznia 
stanowi powód do dumy dla całej „Piątki”.
 Słowa uznania należą się tak-
że Jakubowi Dąbrowskiemu z kl. VI D, 
przygotowywanemu przez panią Iwonę 
Sabak, a także Michałowi Kubickiemu  
z kl. VI A,  podopiecznemu pani Renaty 
Słodownik. Chłopcy pomyślnie przeszli 
zmagania szkolne oraz rejonowe i naleźli 
się w etapie finałowym.  
 Serdecznie gratulujemy suk-
cesów naszym wybitnym matematykom 
oraz ich  nauczycielkom, bez których za-
angażowania, wieloletniej codziennej pra-
cy i indywidualnego wsparcia  w przygo-
towaniach konkursowych tak wspaniałe 
osiągnięcia nie byłyby możliwe.

SP nr 5, fot. z arch. szkoły
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31 marca 2017 roku w Zespole Szkół 
Miejskich nr 1 w Mińsku Mazowieckim 
odbył się IV Miejski Festiwal Piosenki 
Obcojęzycznej dla Gimnazjalistów, któ-
ry został zorganizowany przez Gimna-
zjum Miejskie nr 1 i objęty Honorowym  
Patronatem przez Studium Języków  
Obcych w Mińsku Mazowieckim. Nagro-
dy dla laureatów i wszystkich uczest-
ników festiwalu ufundowali: Tomasz 
Paudyna – Dyrektor Studium Języków 
Obcych w Mińsku Mazowieckim (nagro-
dy rzeczowe oraz talony pieniężne dla 
laureatów festiwalu) oraz Rada Rodzi-
ców Gimnazjum Miejskiego nr 1 (drobne 
upominki,poczęstunek dla uczestników 
i opiekunów). Koordynatorem festiwa-
lu była Katarzyna Trojanek – nauczyciel  
języka francuskiego.

 W imprezie wzięli udział laureaci 
eliminacji szkolnych z pięciu gimnazjów  
z naszego miasta tj. Gimnazjum Miejskiego 
nr 2 (Marta Król, Wiktoria Marks, Weronika 
Maślanka, Julia Bartnicka, Karena Paź-
dzioch, Szymon Bielecki – przygotowanie 
Ilona Krupa), Gimnazjum Miejskiego nr 3 
(Alicja Nazarczuk i Paweł Mazurek, Klau-
dia Janczak, Laura Walewska-Ogrodnik  
i Wiktoria Antolak – przygotowanie Paweł 
Parchomenko), Salezjańskiego Gimnazjum 
im. Świętego Jana Bosko (Magdalena No-
gańska, Julia Szeląg i Marta Szuba – przy-
gotowanie Joanna Müller i Marta Rozbicka), 
Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego 
im. Polskiej Macierzy Szkolnej (Aleksandra 
Szczerbowska, Julia Jackiewicz – przygo-
towanie Alicja Maciejewska i Jowita Stusiń-
ska) oraz Gimnazjum Miejskiego nr 1 (Julia 
Krasuska, Julia Krusiewicz - przygotowanie 
Katarzyna Trojanek i Tomasz Zalewski, Ju-
lia Sulej – przygotowanie Agnieszka Gra-
bowska) – ogółem w finale wystąpiło 19 
(dziewiętnastu) śpiewających po angielsku, 
francusku, niemiecku, hiszpańsku i rosyjsku 
oraz grający na różnorodnych instrumen-
tach gimnazjalistów. 

 Jury, w składzie którego zasiedli: 
Ewa Żak (wicedyrektor ZSM nr 1) - przewodni-
cząca, Eliza Bujalska (prezes Fundacji EBU), 
Jolanta Rybińska – lektor jęz. ang. w SJO  
w Mińsku Mazowieckim, Pani Ewa Tkaczyk-
Ośko – nauczyciel języka niemieckiego 
oraz lektor w SJO w Mińsku Mazowieckim,  
Eliza Olejarczyk-Baran – nauczyciel języka 
hiszpańskiego i francuskiego oraz lektor  
w SJO w Mińsku Mazowieckim, miało 
twardy orzech do zgryzienia, gdyż wszy-
scy uczestnicy zaprezentowali niebywale 
wysoki poziom i ogromny talent wokalny, 
przygotowani z ogromną starannością dzię-
ki własnej pracy oraz wparciu nauczycieli-
opiekunów. 
 I tak, decyzją jury IV Miejskie-
go Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej dla 
Gimnazjalistów laureatką I miejsca została 
Julia Sulej uczennica klasy III Gimnazjum 

Miejskiego nr 1, która zachwyciła jury bez-
konkurencyjnym wykonaniem w języku an-
gielskim piosenki Judas Priest “Dreamer 
Deceiver”. Poziom zmagań konkursowych 
był tak wysoki, że jury postanowiło przy-
znać dwa drugie miejsca ex aequo. I tak, 
laureatami II miejsca zostali: Aleksandra 
Szczerbowska uczennica klasy III Gim-
nazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. 
Polskiej Macierzy Szkolnej, która ujęła jury 
swoim wykonaniem piosenki Sleeping at 
last “Every little thing she does is magic” 
oraz duet Alicja Nazarczuk i Paweł Mazu-
rek z Gimnazjum Miejskiego nr 3 z piosenką 
Duet ft. Ryan Gosling, Emma Stone “City of 
stars”. Na III miejscu uplasowały się również 
ex aequo: Marta Szuba z Salezjańskiego 
Gimnazjum im. Świętego Jana Bosko, śpie-
wając po niemiecku Clueso Gewinner oraz 
Julia Krasuska, która urzekła jury wykona-
niem piosenki w języku francuskim Louane 
“Jour 1”.  

 Z uwagi na bardzo wyrównany 
poziom również w tym roku, jury postano-
wiło przyznać trzy równorzędne wyróżnie-
nia, które otrzymali: reprezentująca Gimna-
zjum Miejskie nr 3 i śpiewająca po angielsku 
utwór Niny “Magical” Klaudia Janczak, Szy-
mon Bielecki z Gimnazjum Miejskiego nr 2, 
który zaśpiewał piękną balladę Alsu „Vie-
sna” po rosyjsku i Magdalena Nogańska z 
Salezjańskiego Gimnazjum im. Świętego 
Jana Bosko, śpiewając po angielsku pio-
senkę La la land “City of stars”.
 Wszystkim uczestnikom, a przede 
wszystkim laureatom IV Miejskiego Festi-
walu Piosenki Obcojęzycznej dla Gimna-
zjalistów oraz ich opiekunom gorąco gra-
tulujemy i życzymy dalszych sukcesów, 
zapraszając jednocześnie do wspólnej za-
bawy już za rok. 

Katarzyna Trojanek - koordynator festiwalu,
       nauczyciel języka francuskiego w GM nr 1

fot. z arch. szkoły

Miejski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 
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Konkursy przedmiotowe, których or-
ganizatorem na zlecenie Mazowieckie-
go Kuratora Oświaty jest Mazowieckie 
Samorządowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli  na stałe wpisały się do ka-
lendarza przedsięwzięć dydaktycznych 
Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki 
wchodzącej w skład Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Ma-
zowieckim. Co roku uczniowie Dwójki 
brali udział w eliminacjach szkolnych, 
uzyskując dobre wyniki. W tym roku 
szkolnym uczniowie Dąbrówki odnieśli 
jednak ogromny sukces.

 Najpierw w etapie rejonowym, 
który odbył się 3 i 4 stycznia 2017 roku, 
wzięło udział aż sześcioro uczniów z Dwój-
ki. Julia Dworecka z kl. 6e, Joanna Wrona 
z kl. 6b, Maciej Grudziński z kl. 6f i Mikołaj 

Jarzyna z kl. 6f znaleźli się w gronie 669 
uczniów walczących o miejsca w etapie 
wojewódzkim z języka polskiego, a Joan-
na Wrona z kl. 6b, Filip Zalewski z kl. 6g 
i Jakub Sterczewski z kl. 6e w gronie 480 
uczniów walczących o miejsca w konkursie 
z matematyki. Radość była ogromna w dniu 
ogłoszenia wyników. Okazało się bowiem, 
że  Julia Dworecka z kl.6e zakwalifikowa-
ła się do etapu wojewódzkiego konkursu  
z języka polskiego, a  Filip Zalewski z kl. 6g 
i Jakub Sterczewski z kl.6e z matematyki. 
 Wszyscy przedstawiciele Dą-
brówki nie zawiedli także w etapie woje-
wódzkim. Julia Dworecka uzyskała tytuł 
laureata, a Filip Zalewski i Jakub Sterczew-
ski zdobyli tytuł finalistów. Trzeba także 
zaznaczyć, że Julia jest jednocześnie jedy-
ną uczennicą z całego powiatu mińskiego, 
która osiągnęła taki wynik. 

 Sukces całej trójki, to przede 
wszystkim owoc ich ciężkiej pracy. Już 
w zasadzie od początku roku szkolnego 
każdą wolną chwilę poświęcali przygoto-
waniom do tego prestiżowego konkursu. 
Nawet podczas ferii, kiedy ich rówieśnicy 
odpoczywali, powtarzali wiadomości z za-
kresu swoich dziedzin, czytali dodatkowe 
książki i rozwiązywali trudne zadania.
 Ze zdobytych tytułów bardzo cie-
szy się cała społeczność Dąbrówki. Naj-
bardziej chyba jednak dumni są ci, którzy 
byli opiekunami merytorycznymi uczniów. 
Do intelektualnych zmagań mazowiec-
kich talentów Julii Dworeckiej pomagała 
się przygotowywać Beata Araźna, Jaku-
bowi Sterczewskiemu - Alina Rendaszka,  
a Filipowi Zalewskiemu - Renata Kaczmarek.   

Beata Araźna, fot. z arch. SP nr 2

Historyczny sukces uczniów „Dąbrówki”

 Po raz ósmy Szkoła Podstawo-
wa nr1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku 
Mazowieckim zaprosiła uczniów powia-
tu mińskiego do rywalizacji w Powiato-
wym Konkursie Recytatorskim Polskiej 
Poezji i Prozy. W tym roku przebiegał on 
pod hasłem „Po prostu przyjaźń”. Kon-
kurs odbył się 14 marca 2017 r., kolejny 
raz w gościnnych progach Miejskiej Bi-
blioteki Publicznej w Mińsku Mazowiec-
kim. Rywalizacja przebiegała w dwóch 
kategoriach wiekowych - klasy I – III i IV 
– VI. Organizacją konkursu w tym roku 
zajęły się panie: Elżbieta Gajda, Ewa 
Zagórska, Natalia Pielasa, Karolina Klu-
czek, Bożena Polkowska i Małgorzata 
Szczęsna. 
 
 W rywalizacji o miano najlep-
szego recytatora w powiecie wzięło 
udział 45 uczniów ze szkół podstawo-
wych powiatu mińskiego – 20 z klas I – 

VIII Powiatowy Konkurs Recytatorski Polskiej Poezji i Prozy
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III i 25 z klas IV - VI. Młodych artystów 
przesłuchiwało jury, w którego skład 
weszły przedstawicielki mińskich szkół  
i instytucji: p. Renata Bakuła – wicedyrek-
tor Szkół Salezjańskich w Mińsku Mazo-
wieckim, p. Magdalena Mól – pracownik 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku  
Mazowieckim, p. Ewa Żak – wicedyrek-
tor Zespołu Szkół Miejskich nr 1 w Miń-
sku Mazowieckim oraz p. Hanna Wiel-
gołaska – nauczyciel języka polskiego  
w Zespole Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim. Przewodniczącym jury te-
gorocznego konkursu został popularny 
polski aktor telewizyjny i filmowy Jacek 
Borkowski, najbardziej znany ostatnio  
z roli psychologa Piotra Rafalskiego, bio-
logicznego ojca Jasia Lubicza w serialu 
„Klan”. 
 Po przesłuchaniu recytatorów 
jury postanowiło przyznać następujące 
nagrody w kategorii klas I –III: 1. miej-
sce Jagoda Michalik z SP w Siennicy,   
2. miejsce Zuzanna Wójcik z SP w Wiel-
golesie,  3. miejsce Kinga Tańska  z SP 
nr 5 w Mińsku Mazowieckim.  Wyróżnieni 
zostali Gabriela Miąskiewicz  z SP w Do-
brem, Sara Rokicka z SP nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim, Maria Gorczyca z PSSP  
w Mińsku Mazowieckim.
 W kategorii klas IV – VI jury 
przyznało sześć wyróżnień, które zdo-
byli: Sebastian Ruta z SP w Siennicy, 
Kamila Perkowska z SP w Halinowie,  
Aleksandra Rechnio z SP w Latowiczu, 
Wojciech Nowak z SP w Dębem Wielkim, 
Julian Domagała z SP w Mariance i Julia 
Czapska  z SP w Dobrem.
 W czasie wręczania nagród lau-
reatom przewodniczący jury, Jacek Bor-
kowski wyraził swój ogromny podziw dla 
talentu młodych recytatorów. Złożył też 
szczere gratulacje młodym artystom oraz 
ich opiekunom.
 Dzięki wsparciu finansowemu 
Rady Rodziców przy Szkole Podstawo-
wej nr 1 w Mińsku Mazowieckim możli-
we było ufundowanie statuetek i nagród 
książkowych dla laureatów oraz upomin-
ków i dyplomów dla każdego uczestnika 
konkursu.
 Organizatorów bardzo cieszy 
niesłabnące od siedmiu lat zaintereso-
wanie przeglądem, a sam konkurs wpi-
sał się już na stałe w kalendarz imprez 
szkół powiatu mińskiego. Pomysłodaw-
czynie przeglądu mają również nadzieję,  
że w przyszłym roku równie liczna gru-
pa młodych miłośników literatury weźmie  
w nim udział i zaprezentuje swój talent 
recytatorski.

Opracowały :
Małgorzata Szczęsna i Bożena Polkowska 

fot. z arch szkoły

30 stycznia 2017 roku z inicjatywy dy-
rektor SP 6 w Mińsku Mazowieckim, 
Anny Zalewskiej, przy współpracy  
z  Leszkiem Celejem, dyrektorem Mu-
zeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazo-
wieckim, w Szkole Podstawowej nr 6 
w Mińsku Mazowieckim zorganizowa-
no spotkanie połączone z prezentacją 
plansz edukacyjnych pt. „Śladami Sien-
kiewicza”. Swoją  obecnością zaszczycił 
nas Bogusław Niemirka, historyk regio-
nalista, autor katalogu wystawy archi-
walnej pod tymże tytułem, który przed-
stawił słuchaczom interpretację treści 
zaprezentowanych zbiorów.
 
 Twórczość Sienkiewicza za-
wsze budziła wiele emocji. Pisarz pozosta-
wił po sobie bogatą spuściznę literacką,  
w której zawarł polskiego ducha oraz miłość 
do ojczyzny. Podstawowym celem prelekcji 
była reinterpretacja dzieł Sienkiewicza i jego 
obecności w polskiej świadomości społecz-
nej i dziedzictwie narodowym. Na Sienkiewi-
czu ciążą stereotypy zarówno ideologiczne, 
jak i estetyczne, a jego obraz podlega różnym 
zafałszowaniom. Zdaniem prelegenta, wi-
doczna jest trwała obecność pisarza w róż-
nych obszarach polskiego życia społecznego  
i kulturalnego. 
 Pan Niemirka  starał się w dostęp-
ny sposób przybliżyć słuchaczom nieznane 
fakty z życia noblisty, a także skupił się na 
próbie określenia miejsca twórczości Sien-
kiewicza w polskiej kulturze. Miłym zasko-
czeniem dla wychowanków była informa-
cja, że pisarz  pięć lat swego życia spędził  
w majątku Wężyczyn, usytuowanym w po-
bliżu Mińska Mazowieckiego, i że z pewno-
ścią nieraz przejeżdżał przez nasze miasto, 
gdyż niegdyś Trakt Lubelski wiódł przez La-
towicz, Siennicę i Mińsk Mazowiecki, a nie 
tak jak dziś – przez Ryki i Garwolin. Pan Bo-
gusław przypomniał uczestnikom spotkania, 

że Sienkiewicz w  czasach, w których żył, 
był prawdziwym celebrytą. Jego książki tra-
fiały do mas. Gość w barwny sposób mówił 
również o tym, jaką rolę odegrały cztery Ma-
rie w życiu noblisty.
 Historyk zwrócił uwagę na wpływ 
biografii Sienkiewicza na twórczość autora. 
Wiele miejsc opisanych w Trylogii, to niemal 
dosłowne zobrazowanie okolic, w których 
bywał pisarz. Podobnie ma się z bohatera-
mi powieści noblisty, którzy swoje pierwo-
wzory mają wśród znajomych i krewnych 
Sienkiewicza. Ciekawostką dla uczniów 
była wzmianka o Wandzi Ulanowskiej, 
przybranej córce Bolesława Ulanowskiego, 
profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, na 
prośbę której Sienkiewicz zdecydował się 
napisać powieść pt. W pustyni i w puszczy, 
i w której Nel Rawlison urodą i charakterem 
przypominała właśnie Wandzię.
 Prelegent przypomniał zebranym, 
w jaki sposób kanon lektur szkolnych kształ-
tuje obraz pisarza dziś. Zaznaczył również 
obecność Sienkiewiczowskich konwencji 
światopoglądowych w literaturze i różnych 
formach twórczości artystycznej. Mówił 
także o  różnych sposobach ich przyswoje-
nia i transformacji. Dziś poprzez twórczość 
Sienkiewicza recypowane są wyobrażenia 
historyczne i kulturowe Polaków. Prelegent 
wyraźnie wyodrębnił biografię twórcy, uka-
zał jego osobowość oraz w komunikatyw-
ny sposób mówił o dziełach i dokonaniach 
pisarza w perspektywie epoki. Dla wycho-
wanków SP 6, której patronem jest Henryk 
Sienkiewicz, każde spotkanie z twórczością 
noblisty jest inspiracją do dalszej pracy. 
Prelekcja połączona z prezentacją plansz 
edukacyjnych wpisuje się w program wy-
chowawczy szkoły skupiony wokół sylwetki 
zacnego Polaka, który jest trwałym wzorem 
do naśladowania. 
   Bożena Swatko

fot. z arch. szkoły

Śladami Sienkiewicza 
– spotkanie z historykiem regionalistą w SP nr 6
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IV Aleja Gwiazd Literatury 
– Konkurs dla czytelników!
Rozpoczynamy przygotowania do te-
gorocznej Gali Alei Gwiazd Literatury. 
27 maja, swoją Gwiazdę przed Miejską 
Biblioteką Publiczną odsłoni Olga To-
karczuk. Dwukrotna laureatka nagrody 
NIKE – najważniejszej nagrody literac-
kiej w Polsce, finalistka Nagrody Ange-
lusa 2015, gość honorowy największych 
targów książki na świecie London Book 
Fair 2017. Pisarka, której z pewnością nie 
trzeba przedstawiać, ale warto jej twór-
czość mińszczanom przybliżyć. Taki wła-
śnie cel ma konkurs literacki „Opowieści  
z pogranicza” jaki proponujemy młodzie-
ży i dorosłym.  Zapraszamy do napisania 
opowiadania inspirowanego słowami Olgi 
Tokarczuk:

(…) opowieść o granicach, zarówno tych 
fizycznych i namacalnych, jak i tych nie-
uchwytnych, które konstruujemy w na-
szych głowach, żeby zbudować sobie 
zwodnicze poczucie porządku i kontroli 
nad rzeczywistością. Przeszłość – przy-
szłość, realne – nierealne, kobieta – męż-
czyzna, człowiek – zwierzę, sen – jawa, 
jeden kraj – drugi kraj, jeden język – drugi 
język. Biegunowość tych kategorii tworzy 
prostą siatkę, która pozwala nam czuć 
się bezpiecznie – mamy wrażenie, że ro-
zumiemy świat. Jednak to, co najciekaw-
sze, to, co najbardziej żywe i prawdziwe, 
dzieje się zawsze gdzieś pomiędzy, na 
nieskończenie wielkim pograniczu. 

Wyboru zwycięskiego opowiadania do-
kona powołane przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną  Jury, a  autorzy zwycięskich 

prac otrzymają nagrody podczas Gali Alei 
Gwiazd Literatury 27 maja 2017r. Prace 
konkursowe można składać do 8 maja 
2017r. w Czytelni MBP. Wszystkie szcze-
góły techniczne oraz regulamin konkursu 
znajdują się na stronie www.mbpmm.pl. 

Spędźmy wspólnie wyjątkowy wieczór  
w towarzystwie literackich Gwiazd!

Różowa kura w Galerii
Galeria Małego Księcia to projekt Miej-
skiej Biblioteki Publicznej, dzięki któremu 
najmłodsi czytelnicy naszej biblioteki uczą 
się czym jest sztuka. Tym razem, Małgo-
rzata Lucyna Kłoszewska przygotowała 
dla nich wystawę poświęconą książko-
wym ilustracjom. 17 marca odbył się wer-
nisaż, na który licznie przybyły mińskie 
przedszkolaki. Dzieci poznały ulubionych 
ilustratorów książek z dzieciństwa autorki 

np. Zbigniewa Lengrena czy Tove Jans-
son, a przede wszystkim obejrzały i wy-
słuchały bajkę o Różowej kurze. Dzięki 
temu spotkaniu dzieci bardziej świadomie 
będą oglądały swoje książki z obrazkami. 
Wystawę można odwiedzaać do 15 kwiet-
nia w godzinach otwarcia biblioteki.

Barbara Wachowicz 
o Matkach Wielkich Polaków
Mistrzyni Mowy Polskiej obdarzona tytu-
łami „Pisarki losu polskiego”, laureatka 
wielu odznaczeń i nagród mi.in. : Złotego 
Mikrofonu, Orderu „Polonia Mater Nostra 
Est”, Nagrody TOTUS Episkopatu Pol-
ski „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, Orderu 
Uśmiechu przyznanego przez harcerzy  
z motywacją: „To dzięki niej zstępują  
z piedestału Bohaterowie Narodowi i naj-
więksi twórcy literatury, by stać się nam 
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bliskimi”, Nagrody Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego „Gloria Artis” w roku 
2016 – Barbara Wachowicz – spotkała się 
8 marca z czytelnikami naszej Biblioteki. 
Podczas tego wzruszającego wieczoru 
opowiedziała o matkach, których synowie 
stali się symbolem miłości ojczyzny.  Mie-
dzy innymi o matce Tadeusza Kościuszki, 
Adama Mickiewicza, Fryderyka Chopina, 
Henryka Sienkiewicza, Stefana Żerom-
skiego. Piękną gawędę wzbogacały liczne 
cytaty i utwory muzyczne.

Na koniec Tomasz Płochocki, dyrektor 
Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy oraz wicedyrektor 
Jerzy Gańko wręczyli Barbarze Wacho-
wicz figurkę Małego Powstańca, symbolu 
szkoły oraz album poświęcony 70-leciu 
„Mechanika”. Mistrzyni Mowy Polskiej 
bywała wielokrotnie w ZSZ Nr 2 z opo-
wieściami o patronach szkoły, którym po-
święciła wiele książek.

Mińszczanie do późnego wieczora czeka-
li w długiej kolejce, aby zdobyć autograf  
i piękną, osobistą dedykację naszego  
gościa.

Kącik Conrada
Z okazji przypadającej 3 grudnia 2017 
roku 160. rocznicy urodzin autora „Jądra 
ciemności” Sejm RP ustanowił rok 2017 
Rokiem Josepha Conrada. Jak napisano 
w uchwale, w swoich powieściach Con-
rad „pokazał wizję Europy bez granic, wy-
rażał europejskiego ducha polskości, oraz 
uczynił polskość dobrem powszechnym”. 
Sam pisarz bardzo pięknie określił swoją 
misję w Usuniętej Przedmowie do „Mu-
rzyna z załogi Narcyza”: 
- ... moim zadaniem, które usiłuję wyko-
nać jest sprawić za pomocą słowa pisa-
nego, byście usłyszeli, byście poczuli, 
a nade wszystko byście zobaczyli - i nic 
więcej: a w tym jest wszystko.

Zachęcamy do lektury znanych i mniej 
znanych utworów Josepha Conrada, któ-
re dostępne są w naszej Wypożyczalni  
i Czytelni, a są to m.in. Jądro ciemno-
ści, Lord Jim, Nostromo, Smuga cienia, 
Szaleństwo Almayera, Ocalenie, Listy. 
Zapraszamy na kanapę przed Czytelnią,  
do naszego kącika Conrada gdzie cze-
kają na Was najnowsze artykuły prasowe  
o Józefie Korzeniowskim, Roku Conrada, 
Festiwalu Conrada i inne ciekawostki. 
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Pierwszy Dzień wiosny 
w Klubiku Maluszka
Najmłodsi czytelnicy powitali wiosnę wraz 
z teatrzykiem przedszkola Funny Kids. 
Cóż za aktorzy! Jakie kostiumy! A sceno-
grafia? Przebojowa muzyka i zaskakujące 
układy choreograficzne. To była wspania-
ła zabawa, pełna wiosennej energii.

Gdzie pieprz rośnie…
Właśnie tam, wybraliśmy się razem z Anną 
Janowską i jej książką „Monsun przycho-
dzi dwa razy. Podróż szlakiem pieprzu 
przez Keralę, Oman i Zanzibar”.  22 marca 
Biblioteka Podróży zawiodła nas na szlak, 
którym drogocenne ziarenka dotarły na 
nasze stoły. Dzięki barwnej opowieści  
i pięknym zdjęciom Anny Janowskiej 
przenieśliśmy się w czasie na wielkie 
drewniane łodzie i razem  Vasco da Gamą 
odkrywaliśmy drogę do Indii.  A na Zanzi-
barze poczuliśmy niemal woń goździków. 
Podróże są pełne smaków i aromatów.

36 830 głosów oddano w ankiecie  zamiesz-
czonej na stronie prezydent.pl oraz na kon-
tach Kancelarii Prezydenta w serwisach 
społecznościowych ( Facebook i na Twit-
ter. „Kandydatami” do tegorocznej lektury  
Narodowe Czytanie  były: Pamiątki Soplicy” 
Henryka Rzewuskiego, „Beniowski” Juliusza 
Słowackiego „Wesele” Stanisława Wyspiań-
skiego i Przedwiośnie” Stefana Żeromskie-
go. Bezkonkurencyjne okazało się „Wesele”,  
który otrzymało niemal połowę głosów.

Zapowiedzi:
19	 kwietnia,	 18.30	 -	 spotkanie	 z	 Toma-
szem	 Jastrunem,	 poetą,	 prozaikiem,	 au-
torem	 felietonów	 m.in.	 w	 miesięcznikach	
„Zwierciadło”,	„Twój	styl”
21-22	kwietnia	–	Fantastyczna	Biblioteka
27	kwietnia	–	Spotkanie	dla	dzieci	z	Marci-
nem	Szczygielskim



23MIM kwiecień 2017 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

Z IMPREZ MDK
KULTURA

Mistrzowscy szachiści
 5 marca 2017 r. Miejski Dom 
Kultury gościł przedszkolaków, uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjów z po-
wiatu mińskiego oraz wszystkich uczniów 
szkółki szachowej MDK na XIV Indywidu-
alnych Mistrzostwach MDK w szachach. 
W szranki turniejowe stanęło 50 zawod-
ników. Turniej rozegrany został systemem 
szwajcarskim, na dystansie sześciu rund 
po 30 minut na zawodnika z podziałem na 
poszczególne klasyfikacje. 

W kategorii krasnale: 
I miejsce  wywalczył  Wojciech Wiśniewski,  
II miejsce Wojciech Szopa 

W kategorii dziewcząt szkoły podsta-
wowe:
I miejsce zdobyła Natalia Siedlecka, II 
miejsce Beata Rybałtowska, III miejsce 
Kinga Gołębiewska

W kategorii dziewcząt szkoły ponadpod-
stawowe:
I miejsce zdobyła Amelia  Rozwadowska

W  kategorii chłopców szkoły podsta-
wowe:
I miejsce zajął Michał Jóźwik, II miejsce 
Artur Rybałtowski, III miejsce Krzysztof 
Gardyza

W  kategorii chłopców gimnazja:
I miejsce przypadło Kacprowi Królakowi, 
II - Michałowi Jedynakowi, III - Piotrowi 
Okoła

W  kategorii chłopcy szkoły ponadgimna-
zjalne:
I miejsce wywalczył Karol Zychowicz

Klasyfikację najlepszy zawodnik szkółki 
MDK: 
- I   miejsce Natalia Siedlecka

- II  miejsce Mateusz Kijek
- III miejsce Maciej Królik

Głównym organizatorem turniejów był 
Miejski Dom Kultury, a współorganiza-
torem Mińskie Towarzystwo Szachowe. 
Turniej był współfinansowany ze środków 
Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim. 
Uroczystym elementem finału było wrę-
czenie najlepszym zawodnikom w po-
szczególnych kategoriach pucharów, me-
dali, dyplomów i nagród rzeczowych oraz 
słodkiej niespodzianki. Sędzią głównym 
turnieju był Andrzej Koseski.

Pamiętając o Osieckiej
 7 marca minęło 20 lat od śmier-
ci Agnieszki Osieckiej – wybitnej poetki, 
autorki niezliczonych tekstów niezapo-
mnianych piosenek. Z tej okazji MDK 
przypomniał koncert „Zielono mi” zareje-
strowany 29 czerwca 1997 roku podczas 

34. Krajowego Festiwalu Piosenki Polskiej 
w Opolu. 
 Ten niezwykły wieczór popro-
wadzony przez znakomitą Magdę Umer 
przeszedł do historii polskiej muzyki. 
Twórcom udało się stworzyć pełen wraż-
liwości collage poświęcony Agnieszce 
Osieckiej. Magda Umer zaprosiła do 
udziału najwybitniejszych polskich pio-
senkarzy i aktorów. 
 Poezja, muzyka i światła opo-
wiedziały tego letniego wieczoru historię 
największej poetki polskiej piosenki, która 
w znacznym stopniu jest również historią 
opolskiego festiwalu. Pomiędzy kolejny-
mi pucharami kruszonu pojawiły się naj-
większe i najładniejsze piosenki Osieckiej 
wykonane przez m.in.: Krystynę Jandę, 
Marylę Rodowicz, Edytę Geppert, Annę 
Marię Jopek, Annę Szałapak, Justynę 
Steczkowską, Mariusza Lubomskiego, 
Zbigniewa Zamachowskiego, Ewę Bem, 
Grzegorza Turnaua, Wiktora Zborowskie-
go, Andre Ochodlo, Janusza Józefowicza, 
Stanisława Sojkę.

Nadaremność
 Twórczość Bolesława Leśmiana 
jest oryginalna, osobliwa i niedająca się 
porównać z niczym innym W tym roku 
przypada 140. rocznica urodzin i 80. rocz-
nica śmierci Bolesława Leśmiana. Stwo-
rzył swój własny styl, który wyrastał z ide-
ologii i filozofii Młodej Polski, a realizował 
się w połączeniu z ludowością, symboli-
zmem, fantastyką.
 Twórczość poety przypomnieli 
12 marca aktorzy Teatru po Godzinach. 
Autorem scenariusza i reżyserem spekta-
klu z cyklu Literatura dla Wszystkich jest 
Anna Obszarna.
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Szkoła ucha 
dla malucha
 To tytuł nowego cyklu koncer-
tów skierowanych do najmłodszej widow-
ni realizowanych przez Miejski Dom Kul-
tury i Mińskie Towarzystwo Muzyczne. Ich 
celem ma być edukacja muzyczna od naj-
młodszych lat  oraz zaznajomienie dzieci  
z muzyka klasyczną. 
 Podczas pierwszego koncer-
tu „Przeboje muzyki filmowej z Orkiestrą 
Dętą” 12 marca mali słuchacze poznali 
niezwykły świat instrumentów dętych - ich 
historię i budowę oraz posłuchali przebo-
jów muzyki filmowej w wykonaniu zespołu 
muzycznego Wah-Wah Brass pod dyrek-
cją Jarosława Praszczałka.

Przyjemne życie 
z Katarzyną Żak
 Humor, nostalgia i marzenia. 
Oraz oczywiście radość życia. To słowa, 
które najlepiej określają charakter naj-
nowszej płyty Katarzyny Żak. 
 Wszechstronnie uzdolniona ak-
torka teatralna i telewizyjna wystąpiła  
16 marca w MDK z recitalem promującym 
wydawnictwo. 
 Prezentowane piosenki tworzą 
istną mieszankę nastrojów: muzyczne-
go żartu, dystansu do życia, miłosnych 
historii i marzeń. Czyli tych wszystkich 
smaczków, dzięki którym tak przyjemnie 
jest żyć. Całość została okraszona pełną 
energii interpretacją Katarzyny Żak.

Historia pałacowa
 Z cyklu Teatr w Pałacu 19 mar-
ca, nie tylko młodzi widzowie, mogli obej-
rzeć w MDK spektakl „Jaś i Marysia – hi-
storia pałacowa”. To pierwszy spektakl 
Teatru Królewskiego, w którym sięgnięto 
do unikatowych listów miłosnych Jana 
Sobieskiego do Marii Kazimiery.

 Ta niezwykła korespondencja 
stała się kanwą opowieści o rodzącym się 
uczuciu pomiędzy Janem (późniejszym 
królem Rzeczypospolitej) a młodziutką 
Marią Kazimierą d’Arquien. Listy Sobie-
skiego to nie tylko fascynujący przykład 
literatury w konwencji romansu paster-
skiego, nie tylko autentyczne przeżycia 
kochającej się pary wraz ze wszystkimi 
przeciwnościami losu, ale też dokumenta-
cja codzienności ówczesnego życia, oby-
czajów, wypraw wojennych, polityki.
 Spektakl nawiązywał do daw-
nej tradycji teatru dworskiego, która  
w sposób szczególny zapisała się w histo-
rii sztuki, zwłaszcza w XVII wieku. „Teatr 
w teatrze” – ta niezwykła formuła teatralna 
możliwa była dzięki zastosowaniu techniki 
marionetek i scenki marionetkowej będą-
cej miniaturą pałacu w Wilanowie w cza-
sach Sobieskiego.
 Aktorzy ubrani w przepiękne 
historyczne kostiumy teatralne z opery 
„Narciso” Domenico Scarlattiego według 
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projektu wybitnej scenografki Zofii Wier-
chowicz zaprosili publiczność do wejścia 
w świat XVII-wiecznego dworu, na którym 
rozgrywa się opowieść. Marionetki wy-
konane przez Ani Polarusz – w unikalnej 
technice lalek porcelanowych, w kostiu-
mach stylizowanych na XVII wiek – nadały 
spektaklowi dodatkowy, niepowtarzalny 
czar.
 A jako że barok słynął z wyrafi-
nowanej kuchni, w spektaklu nie zabrakło 
odniesień do słynnych przepisów kulinar-
nych. Wszystko połączyła muzyka z epo-
ki, dopełniając w ten sposób czarowną 
opowieść o miłości i tęsknocie, rozsta-
niach i powrotach, intrydze, polityce, wy-
prawach wojennych, które doprowadziły 
na tron królewski Jana III.

 W spektaklu wystąpili Grzegorz 
Gierak, Alina Więckiewiczb i Ani Polarusz.  

Wyjątkowy bohater
 „Zupa rybna w Odessie” to mo-
nodram, historia o Janie Karskim opo-
wiedziana przez Sebastiana Rysia na 
podstawie prawdziwych wydarzeń. Losy 
najsłynniejszego polskiego emisariusza 
splotły się dziejami rodziny 29-letniego 
aktora. 
 Wystawiony 23 marca mono-
dram w jedyny w swoim rodzaju sposób 
ujmował zapis wojennej drogi Karskiego. 
Jego pogoni za ludzkim życiem i godno-
ścią. 
 Dziadek aktora - Zbigniew Ryś, 
oficer i kurier Armii Krajowej, w 1940 roku 
był dowódcą udanej akcji „S”, polegającej 
na wykradzeniu Jana Karskiego z nowo-
sądeckiego szpitala. Opowieść o losach 
Jana Karskiego to wspólna wędrówka 
bohatera spektaklu i obecnych na sali 
świadków. Ujęta w 55 minutową opo-

wieść, historia wojennych losów najsłyn-
niejszego polskiego emisariusza. Fabuła 
spektaklu była na przemian prawdziwa 
lub zmyślona, wzruszająca lub cyniczna, 
ale zawsze głęboko intrygująca. 

Maski założone
 Zmagania o Pałacową Maskę to 
konkurs cieszący się niesłabnącą popular-
nością, którego poziom artystyczny z roku 
na rok rośnie. 
 Jest okazją nie tylko do zaprezen-
towania się na scenie, ale również wymiany 
doświadczeń i zdobycia cennych wskazó-
wek warsztatowych. Jurorzy bowiem chęt-
nie odpowiadają na pytania instruktorów 
teatralnych, można z nimi omówić występy 
i  dowiedzieć się nad czym należy pracować. 

 Tegoroczny Przegląd Teatrów 
Dziecięcych i Młodzieżowych odbył się w 
dniach 20-22 marca, uroczysty finał na-
tomiast 25 marca. Komisja konkursowa,  
w skład której weszli Małgorzata Majew-
ska - aktorka Teatru Żydowskiego w War-
szawie, Anna Ruszkowska, kierownik arty-
styczny Teatru Królewskiego z Wilanowa 
oraz aktor Jakub Wons doceniła przygoto-
wanie młodych artystów, zwłaszcza w naj-
młodszej kategorii. Podkreślano jak ważne 
jest obcowanie ze sztuką od najmłodszych 
lat, ponieważ w przyszłości będzie to pro-
centowało lepszym życiem.

Wyniki Zmagań o Pałacową Maskę 2017
W kategorii przedszkola  
- brązowa PAŁACOWA MASKA – „Nutki Mi”  
Niepubliczne Przedszkole Do-Re-Mi w Chrośli,

- srebrna PAŁACOWA MASKA – „Motylki” Przed-
szkole Miejskie nr 1 w Mińsku Mazowieckim,
- złota PAŁACOWA MASKA – Przedszkole Nie-
publiczne Klub Malucha w Mińsku Mazowieckim
 W kategorii szkół podstawowych
- brązowa PAŁACOWA MASKA – „Kryształki” 
Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dabrówki w Mińsku 
Mazowieckim,
- srebrna PAŁACOWA MASKA i kwalifikacja do 
udziału w przeglądzie SREBRNA MASKA w Sie-
dlcach – „Marianeczki” Szkoła Podstawowa im. 
Gen. Józefa Hallera w Mariance,
- złota PAŁACOWA MASKA i kwalifikacja do 
udziału w przeglądzie SREBRNA MASKA w Sie-
dlcach – „Promyki” Szkoła Podstawowa im. Kon-
stantego Laszczki w Dobrem,
W kategorii gimnazjów i szkół ponadgimnazjal-
nych
- brązowa PAŁACOWA MASKA – „Kobylska” 
Zespół Szkół Ekonomicznych w Mińsku Mazo-
wieckim.
Jury nie przyznało srebrnej PAŁACOWEJ MASKI
- złota PAŁACOWA MASKA i kwalifikacja do 
udziału w przeglądzie SREBRNA MASKA w Sie-
dlcach – „Absolwenci” Szkoła Podstawowa nr 2 
im. Dabrówki w Mińsku Mazowieckim.

Agnieszka Boruta 
fot. z arch MDK
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W ostatnich latach Muzeum Ziemi Miń-
skiej podjęło współpracę z kilkoma wę-
gierskimi muzeami oraz Węgierskim 
Ośrodkiem Kultury w Warszawie, czego 
efektem były dwa projekty wystawienni-
cze prezentowane w Muzeum Ziemi Miń-
skiej Dział 7 PUL: wystawa kopijników 
(węgierskie słupy pamięci), wystawa 
poświęcona Franciszkowi II Rakoczemu. 
 
 Kolejną odsłoną tej współpra-
cy była wizyta delegacja mińskiego Mu-
zeum wspólnie z członkami Towarzystwa 

Przez cały miesiąc kwiecień Muzeum 
Ziemi Mińskiej prezentuje plenerową wy-
stawę pt. „Klejnoty czystej natury. Kolaż 
i haiku na każdy miesiąc.” Autorką wy-
stawy jest Pani Małgorzata Lucyna Kło-
szewska, znana mińska artystka i wła-
ścicielka studia graficzno-artystycznego 
„Dragon Fruit Design”. Pomysł wystawy 
został zaczerpnięty z wydawnictwa pt. 

Pamięci 7-go Pułku Ułanów Lubelskich 
w mieście Nyiregyhaza na Węgrzech, 
by w tamtejszym Jose Andras Muzeum 
przybliżyć historię 7-go Pułku Ułanów 
Lubelskich poprzez zaprezentowanie wy-
stawy czasowej oraz pokazy sprawności 
rekonstrukcyjnej członków Towarzystwa. 
Zaprezentowano m. in. szable, obrazy, ar-
chiwalne zdjęcia, siodła, umundurowanie 
i wyposażenie wojskowe. Wystawę otwo-
rzyli dyrektor MZM Leszek Celej,  Janos 
Bene, dyrektor muzeum w Nyiregyhaza, 
v-ce burmistrz  Nyiregyhaza. Wernisaż 

MIŃSCY UŁANI NA WĘGRZĘCH

uświetniła węgierska orkiestra wojskowa, 
grając m. in. Mazurka Dąbrowskiego. Nie 
zabrakło również pokazów Towarzystwa 
Pamięci 7-go Pułku Ułanów, które zapre-
zentowało umundurowanie polskiej ka-
walerii z lat 1918-1939 oraz wyszkolenie 
przy ręcznym karabinie maszynowym wz. 
28, ciężkim karabinie maszynowym wz. 
30 i armatce przeciwpancernej Bofors. 
Mimo kapryśnej pogody, pokazy i wy-
stawa przyciągnęły wielu zwiedzających. 
Węgrzy będą mogli podziwiać pamiątki 
po 7. Pułku Ułanów przez 3 miesiące, po 
czym eksponaty powrócą do Mińska Ma-
zowieckiego.
 Wyjazd, oprócz obowiązków 
przygotowania wystawy i pokazów, był 
okazją do zwiedzenia Nyiregyhaza, jego 
zabytków i pomników, których ilość robi 
niesamowite wrażenie. Miasto, podobnie 
jak Mińsk Mazowiecki, dawniej stanowiło 
garnizon kawalerii – pułku węgierskich hu-
zarów.
 Pracownicy Muzeum Ziemi 
Mińskiej oraz członkowie Towarzystwa 
Pamięci 7-go Pułku Ułanów Lubelskich 
składają serdeczne podziękowania całe-
mu zespołowi Jose Andras Muzeum za 
gościnę i współpracę.

Oprac. Przemysław Fedorowicz 
– pracownik Muzeum i członek Towarzystwa

fot. P. Fedorowicz i R. Ruśplo

„Cudowna Mangusta, czyli perełki lamu-
sa – opowiadania metafizyczne” autor-
stwa M. L. Kłoszewskiej. 

 Do obrazów przedstawionych 
na banerach zostały wykorzystane ro-
dzinne zdjęcia artystki, które stały się na-
tchnieniem do ilustracji stylu retro z tłem 
pejzaży z okolic Mińska Mazowieckiego. 

Natomiast wszystkie teksty posiadające 
specyficzny charakter są „próbą zapisu 
ducha, który drzemie od zawsze w natu-
rze lub unosi się ponad nami, a którego 
trudno – ze względu na bardzo ulotny 
charakter – ująć w słowa.” Twórczość 
japońska, której artystka jest wielbicielką 
„odzwierciedla to tajemnicze tchnienie ży-
cia w pejzażach zenga i nanga.”

MZM, fot. z arch. UM MM

WYSTAWA PLENEROWA W STYLU RETRO
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Dnia 4 kwietnia br. o godz. 13.00  
w Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich odbyła się bogato 
ilustrowana materiałami medialnymi 
prelekcja Pana Dariusza Marka Strzed-
nickiego reżysera przedstawień teatral-
nych i filmów historycznych pt. „Józef 
Piłsudski - koniec walki o jutro”.

Od 7 kwietnia do 7 maja br. Muzeum 
Ziemi Mińskiej zaprasza na wystawę 
„Fotografia Dzikiej Przyrody 2016” (Wil-
dlife Photographer of the Year). Wy-
stawa jest stworzona i rozpowszech-
niana przez Natural History Muzeum 
w Londynie. Prezentowane są na niej 
zdjęcia nagrodzone w międzynarodo-
wym konkursie fotograficznym, edycja 
z 2016 roku. Ekspozycja pokazywa-
na jest jedynie w dziesięciu muzeach  
w Polsce. Organizacją wystawy na te-
renie naszego kraju zajmuje się Agen-
cja ZEGART. Wernisaż wystawy odbę-
dzie się 7 kwietnia 2017r. o godz. 18.30 

W poprzednich trzech odcinkach opowieści 
o wystawie pt. „Jak żyli nauczyciele w II Rze-
czypospolitej?” zapoznaliśmy się z koncep-
cją tej ekspozycji i zajrzeliśmy do gabinetu 
oraz pokoju słonecznego Sylwestrowiczów  
z lat trzydziestych ubiegłego wieku. We wnę-
trzach przyglądaliśmy się śladom zaintereso-
wań i działań gospodarzy. Aby je lepiej poznać, 
cofnijmy się na korytarz do części informacyj-
nej ekspozycji. 
 Nie ma tu okien, zostało więc zainsta-
lowane nastrojowe oświetlenie o ciepłej, miłej 
dla oka barwie. Koresponduje ono z kameral-
nym charakterem całej wystawy. Plansze, mul-
timedia i eksponaty pokazują przykłady działań 
Polaków w I połowie XX w. oraz migawki ze 
świata, który ich otaczał. Wędrujemy tropem 
Sylwestrowiczów. Motywem przewodnim po-
rządkującym narrację są wartości, którym ludzie 
wtedy służyli: sztuka, wolność, współpraca, 
samorządność, oszczędność, edukacja, wy-
chowanie obywatelskie, postęp cywilizacyjny, 
rozwój społeczny.
 Najpierw zapoznajemy się z Janiną 
Żurowską i Józefem Sylwestrowiczem na pro-
gu dorosłości – w latach 1914-15, gdy kończyli 
szkoły średnie. Wychowanie, które tam odebrali 
miało istotny wpływ na to, czym zajmowali się 
przez całe życie i zaważyło na tym, że wybrali 
zawód nauczyciela. Janinę kształcili polscy pe-
dagodzy pensji Zofii Łabusiewiczówny w War-
szawie, a Józef pobierał edukację w carskim 
Seminarium Nauczycielskim w Siennicy, gdzie 
wspólnie z kolegami organizował, kierował i brał 
udział w tajnym samokształceniu z literatury pol-
skiej, historii i języka ojczystego oraz w działa-
niach nielegalnej drużyny skautingu.
 Józef chciał malować, Janina – stu-
diować biologię w Genewie. Kolejne wojny, 
przemoc i bieda przeszkadzały im w realizacji 
planów dalszego kształcenia, w tworzeniu sztu-
ki i odkrywaniu praw przyrody. Poczucie odpo-
wiedzialności często podpowiadało, że teraz 
ważniejsza jest inna działalność na rzecz dobra 
publicznego. 
 Gdy ukończyli szkoły, na ich dalszym 
życiu zaważyła I wojna światowa. Był to okres 
walki zbrojnej o niepodległość kraju, a z nią  
razem – o wolność rozwoju jednostek zgodnie  
z ich pasjami i marzeniami. Józef brał w tych 
działaniach aktywny udział. Początkowo, pra-
cując i kształcąc się jako nauczyciel, w ramach 
Polskiej Organizacji Wojskowej, a potem przez 

6 lat jako żołnierz i oficer Wojska Polskiego  
II RP. Granice Polski wraz z zakończeniem  
I wojny światowej nie zostały bowiem wyty-
czone i trzeba było z bronią w ręku walczyć  
o ich ustalenie. Gdy traktat w Rydze zakończył 
skutecznie te działania, Sylwestrowicz zajął się 
organizowaniem oświaty dla żołnierzy. M. in. 
kierował szkołą powszechną w Cytadeli War-
szawskiej – potrzebną, gdyż wielu żołnierzy nie 
umiało pisać ani czytać. 
 Pomimo trudności spowodowanych 
meandrami historii, Janina stale interesowała się 
biologią i doskonaliła metodykę jej szkolnego 
nauczania, a po latach praktyki dzieliła się swo-
im doświadczeniem z młodszymi nauczycielami 
jako ich instruktor. Józef także przez całe życie 
pozostał wierny swojej młodzieńczej pasji – ak-
tywnie interesował się sztuką, doskonalił swój 
warsztat malarski i pomagał innym w zdobywa-
niu wiedzy i umiejętności w tym zakresie. Pozo-
stawił po sobie wiele obrazów, szkiców i grafik. 
Wybrane z nich można zobaczyć na wystawie w 
formie prezentacji komputerowej (opracowanej 
przez Piotra Jeżewskiego). A obok stoją stare 
sztalugi i stołeczek na plener malarski - może 
dodadzą komuś śmiałości do rozwoju własnych 
zainteresowań?
 W twórczości Sylwestrowicza można 
odnaleźć ślady ogólnych trendów polskiej sztuki 
okresu międzywojennego, co zasygnalizowa-
ne jest poprzez zaprezentowanie na planszy 
dwóch reprodukcji: jego „Wystawy ogrodniczej” 
obok „Kaktusów” Edmunda Bartłomiejczyka 
(skan użyczony przez Muzeum ASP w Warsza-
wie). Wewnątrz mieszkania wiele przedmiotów 
świadczy o zainteresowaniach artystycznych 
Józefa i jego szacunku dla wartości jaką jest 
sztuka. Nawet dobór kupowanych przez nie-
go opakowań nie jest przypadkowy (np. kakao 
„Społem” Aleksandra Sołtana). Inne przykłady  
z łatwością znajdą Państwo sami. 
 Celowo narracja części informacyj-
nej w korytarzu jest ściśle powiązana z ekspo-
natami znajdującymi się wewnątrz mieszkania. 
W ten sposób, poszukując komplementarnych 
elementów, zwiedzający mają możliwość sami 
odkrywać charakterystyczne cechy życia  
w międzywojennej Polsce nawiązujące do służe-
nia wartościom, które wciąż pozostają aktualne. 

Maria Ekiel-Jeżewska
fot. Piotr Jeżewski
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12 marca 2017 roku Chór Kameralny 
Mińskiego Towarzystwa Muzycznego 
wystąpił w jubileuszowych XXV Kon-
certach Pasyjnych w Bazylice Świętego 
Krzyża w Warszawie. Koncerty pasyj-
ne poprzedzają nabożeństwo Gorzkich 
żali,  które właśnie w tym miejscu po-
wstało ponad 300 lat temu jako Snopek 
Mirry z Ogrodu Gethsemańskiego albo 
żałosne Gorzkie Męki Syna Bożego […] 
rospamiętywanie. 

     W tym wydarzeniu artystycznym 
uczestniczyły również: Chór Cantate 
Domino  z parafii pw. Narodzenia NMP  
w Mińsku Mazowieckim oraz Chór Kame-
ralny Miasta Sulejówek - oba zespoły pod 
dyrekcją Michała Śmigielskiego.
 Organizatorem cyklu koncertów 
jest ksiądz proboszcz Parafii pw. Św. Krzy-
ża  w Warszawie i Federacja Caecilianum.

MTM, fot z arch. MTM

KONCERT PASYJNY W BAZYLICE  
ŚW. KRZYŻA W WARSZAWIE

26 marca w kościele pw. Św. Jana 
Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim wy-
stąpił Chór Kameralny Mińskiego Towa-
rzystwa Muzycznego pod dyrekcją To-
masza Zalewskiego oraz Chór Cantate 
Domino z parafii Narodzenia NMP, któ-
rym dyrygował Michał Śmigielski. 

 Było to długie popołudnie z mu-
zyką sakralną w chóralnej interpretacji, 
ponieważ połączone zespoły zaśpiewa-
ły również podczas Mszy świętej. Chóry 
wykonały części Missa de Misericordiae 

Pawła Bębenka ,m. in. Kyrie, Sanctus, 
Agnus Dei, Skosztujcie i zobaczcie, Psalm 
145 a także Chwała Tobie Królu Wieków 
Pawła Łukaszewskiego. 
 Nastrój zadumy i refleksji kon-
tynuował koncert „Pieśni Wielkopostne”.  
W części a’cappella Chór Cantate Domi-
no zaprezentował utwory: Lament Śmierci 
Pana Zbawiciela - wg. manuskryptu Klary-
sek gnieźnieńskich, O vos omnes - Giovan-
ni Croce, Stabat Mater - Johanna Melchio-
ra Dreyera, Duszo Chrystusowa – z muzyką  
i w opracowaniu Stefana Stuligrosza.

KONCERT U ŚW. JANA

 Następnie Chór Kameralny 
Mińskiego Towarzystwa Muzycznego 
ze skarbnicy pieśni wielkopostnych wy-
konał następujące utwory: Przez Two-
ją mękę i przez krzyż – muzyka i słowa 
Marceli Reszka, Z głębokości grzechów 
moich Cypriana Bazylika, Jaśnieje Krzyż 
chwalebny - hymn ku czci krzyża świę-
tego - tekst Wenancjusz Fortunat ,tł. ks. 
K. Bardski, muz. Paweł Bębenek, Był  
u Christa – muzyka Piotr Czajkowski, 
tekst A. Pleszewa, Ecce Homo Mariana 
Sawy. W finale koncertu połączone chóry 
zaśpiewały piękną pieśń „Dobranoc gło-
wo święta...”   w opracowaniu Marcina 
Pospieszalskiego.
     Muzyce chóralnej a’cappella sprzyja 
akustyka nowej świątyni, dając satysfak-
cję słuchaczom oraz chórzystom. Prowa-
dzący koncert Kacper Bodecki podzię-
kował odbiorcom oraz ks. proboszczowi 
Marianowi Sobieszkowi za gościnność.               
Ks. Marian Sobieszek pogratulował ze-
społom i dyrygentom wysokiego poziomu 
artystycznego oraz podziękował za du-
chowy wymiar interpretacji pieśni wielko-
postnych.
    Koncert zorganizowało Mińskie Towa-
rzystwo Muzyczne ze środków budżetu 
Miasta Mińsk Mazowiecki.

MTM, fot. Radosław Rybak
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19 marca obiekt MOSiR przy ul. Sporto-
wej 1 oraz przyległe tereny leśne stały 
się areną zmagań biegaczy, którzy spo-
tkali się z nami na imprezie pod przekor-
ną, jak na panujące tego dnia warunki, 
nazwą Powitanie Wiosny.

 Punktualnie o godzinie 11.15 
wystartowali najmłodsi! Zapoczątkowane 
przez nas w tym roku biegi milusińskich 
przyciągnęły na start 17 osób. „Wesołe 
Szczypiorki” miały do pokonania dystans 
200 m, a każdy z nich otrzymał na me-
cie pamiątkowy medal, słodkości oraz 
wiosenne nasionka szczypiorku/rzeżu-
chy. Ponadto najlepsi otrzymali pucha-
ry, dyplomy, zwiastujące wiosnę wianki, 
ogromne pluszowe zabawki oraz gry bę-
dące wspaniałym wiosennym prezentem 
rekompensującym złą pogodę tego dnia! 

Pierwszoplanowymi bohaterami byli kolejno:
1. Kinga Wojtaczka, Antek Jaworski
2. Kasia Przestrzelska, Bartosz Gawryś
3. Wiktoria Czyżowska, Krzysztof Szczepaniuk

15 minut później nastąpił start do biegu na 400 
m dedykowany dzieciom z klas I-III szkół pod-
stawowych. Spośród prawie 30 zawodników 
najlepsi okazali się:
1. Anna Wojtaczka, Mikołaj Miłkowski
2. Natasza Przestrzelska, Adrian Gilant
3. Natalia Kopacz, Dawid Maślak

Przed południem wystartowali jeszcze czwar-
toklasiści, spośród których najlepsi to:
1. Anna Obercich, Rafał Mienicki
2. Julia Niedziałek, Maciek Skup
3. Amelia Kot, Jakub Strzałkowski,
a także reprezentanci klas 5-6 szkół podsta-
wowych (25 zawodników), gdzie na podium 
stanęli:
1. Lidia Cati, Jacek Febert
2. Patrycja Głodek, Wiktor Miłkowski
3. Nikola Maślak, Mateusz Witkowski

Po południu poznaliśmy również najlepszych 
gimnazjalistów, gdzie spośród 34 zawodników 
najszybszymi okazali się:
1. Agata Szaniawska, Adam Mikuła
2. Klaudia Woźniak, Jakub Bieńkowski
3. Karolina Kucharska, Jan Włodarek

 Biegi, które na przestrzeni lat 
odbywają się w bardzo różnych wa-
runkach pogodowych (pomimo, iż nie 
towarzyszą im żadne dodatkowe atrak-
cje), przyciągają całą masę zawodników 
chętnych propagować z nami aktywny 
styl życia, a którzy wraz z kibicami two-
rzą wspaniałą, klimatyczną atmosferę 
przedsięwzięcia. Popularyzacja biegania 
wśród dzieci i młodzieży przyświeca tej 
imprezie od wielu lat, a organizatorów 
niezmiernie cieszy fakt, iż poza zawodni-
kami z naszego rodzinnego miasta na na-
sze zaproszenie rokrocznie odpowiadają 
zawodnicy z bliższych i dalszych okolic, 

stąd możemy gościć również mieszkań-
ców Garwolina, Siedlec czy Warszawy. 
 
 Wiosennego święta nie wy-
obrażamy sobie bez kategorii open,  
w której startujący, mimo trudnych wa-
runków na trasie, świetnie poradzili so-
bie z dystansem. Punktualnie o godzinie 
13.00 ruszyli, a tuż po chwili linię mety 
przekroczył Adrian Marcinkiewicz (Po-
goń Siedlce/Reprezentant Polski Osób 
Niepełnosprawnych w biegach średnio-
dystansowych – wada słuchu), który ze 
znacznym wyprzedzeniem pokonał uty-
tułowanych reprezentantów MKB Drep-
tak Zbyszka Lamparskiego oraz Pawła 
Czyżkowskiego. 
 Na szczególną uwagę zasługu-
je również fantastyczny występ kobiet, 
spośród których najlepszą okazała się 
Emilia Mazek (Wilga Garwolin), która wy-
przedziła Katarzynę Truszczyńską (MKB 
Dreptak) oraz Aleksandrę Wicik-Kowal-
czyk (MKB Dreptak). I w tym miejscu nie 
omieszkamy wspomnieć o cudownych  
i uroczych „Wiosnach”, które przepięknie 
wystrojone zagrały z nami „w zielone”, 
czyli odpowiedziały na nasz apel doty-
czący interpretacji wiosny całym sobą. 
Dziękujemy za podjęcie wyzwania i ser-
decznie gratulujemy nagród ufundowa-
nych przez Ośrodek. 

 Każdy zawodnik, który przekro-
czył linię mety otrzymał specjalnie przy-
gotowany na tę okazję, niezwykle wio-
senny pamiątkowy medal, który, miejmy 
nadzieję, będzie przypominał to emocjo-
nujące niedzielne popołudnie. Podczas 
dekoracji zwycięzcom wręczono okazałe 
puchary, natomiast za drugie i trzecie 
lokaty pamiątkowe dyplomy i cenne na-
grody rzeczowe ufundowane przez orga-
nizatora.   

Wychodząc naprzeciw chłodnej aurze, 
pracownicy Ośrodka zapewnili rozgrze-
wający posiłek regeneracyjny w posta-
ci zupy, bufet ze słodkimi przekąskami  
i ciepłymi napojami, a także pakiet star-
towy w postaci słodkiej przekąski. Trady-
cyjnie, po uroczystej ceremonii dekoracji 
nastąpił konkurs z nagrodami, w którym 
mogli wziąć udział wszyscy uczestnicy 
sportowych zmagań. Organizacja tych 
zawodów utwierdziła nas w przekonaniu, 
że wiosna to nie tylko pogoda! Wiosnę 
można  poczuć sercem i głową, a z takimi 
uczestnikami i kibicami  w to niedzielne 
południe poczuliśmy się niezwykle ciepło 
i wiosennie!

na podst. mat. Karoliny Stokowskiej-Kuźma
fot. z arch. MOSiR

Powitanie Wiosny
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Mistrzostwa w Warcabach

31 marca to data, która na długo zapad-
nie w pamięci uczestników Indywidual-
nych i Drużynowych Mistrzostw Mińska 
Mazowieckiego Szkół Podstawowych  
w warcabach 100-polowych.
 Wszystko za sprawą rekor-
dowej, jak na nasze turnieje frekwencji 
oraz niesamowitych emocji związanych 
z rywalizacją na wysokim poziomie.  
W ubiegły piątek prawie setka warcabi-
stów rywalizowała w 25 osobowych re-
prezentacjach szkół podstawowych, tj. 
ZSM nr 1, SP nr 2, 5, ZS Salezjańskich 
oraz z placówki, która w tym roku miała 
swój debiut czyli ZS w Starej Niedziałce. 
 Po trzygodzinnej walce na pod-
stawie indywidualnych osiągnięć utwo-
rzyła się drużynowa klasyfikacja końco-
wa. Pierwsze miejsce, tradycyjnie jak co 

roku (w tym roku jedynie z pięciopunkto-
wą przewagą) zajęli reprezentanci Szko-
ły Podstawowej nr 5, którzy wyprzedzili 
ZSM nr 1, a także ZS w Starej Niedziałce 
(3 miejsce), SP nr 2 (4 miejsce) oraz ZS 
Salezjańskich (5 miejsce). 
 Na szczególną uwagę zasługują 
tu wyniki indywidualne tworzące klasyfi-
kację medalową, które przedstawiają się 
następująco:
- Klasy I: Urszula Zych (ZSM nr 1), Łukasz 
Padzik (SP 5)
- Klasy II: Maja Wasilewska (ZSM nr 1), 
Marcin Kamiński (ZS w Starej Niedziałce)
- Klasy III: Natalia Pawluk (ZSM nr 1), Filip 
Zalewski (ZS w Starej Niedziałce)
- Klasy IV: Maja Cieślik (ZS w Starej Nie-
działce),  Mateusz Pióro (ZSM nr 1)
- Klasy V: Angelika Santorek (SP nr 5),  

Łukasz Jędrasik (SP nr 5)
- Klasy VI: Julia Wasilewska (ZSM nr 1), 
ex aequo Igor Bezłada (SP 5) oraz Jakub 
Santorek (SP 5)
 Wszyscy zawodnicy zostali na-
grodzeni z rąk Dyrektora MOSiR pamiąt-
kowymi medalami w kolorze złota, szkoły 
cennymi pucharami zaś najwszechstron-
niejsi zawodnicy w każdej z klas cennymi 
nagrodami w postaci talonów do sklepu 
sportowego. W przerwach gier dzieci ko-
rzystały z pięknej pogody oraz z przygo-
towanego dla nich słodkiego poczęstun-
ku. Serdecznie dziękujemy zawodnikom 
i opiekunom za wspólnie spędzony czas 
oraz panu Łukaszowi Kosobudzkiemu za 
pomoc w organizacji przedsięwzięcia. 

Karolina Stokowska-Kuźma, fot. z arch. MOSiR

W dniu 11.03.2017r odbył się Maraton fit-
ness z okazji Dnia Kobiet organizowany 
przez Studio fitness FIT&JOY z Mińska 
Mazowieckiego. Wydarzenie odbyło się 

Dzień Kobiet na maratonie fitness

w sali gimnastycznej Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego przy ulicy Dąbrówki pod 
patronatem Pana Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcina Jakubowskiego.

 W wydarzeniu wzięło udział 65 
pań, które miały okazje poznać nowe trendy 
w zajęciach fitness a mianowicie: Piloxing 
(pilates z elementami boksu) prowadzone 
przez wykwalifikowaną instruktorkę z Wę-
gier Esztere Mezei, zajęcia Strong by zum-
ba oraz Zumba prowadzone przez Sylwie 
i Michała Kurpet- instruktorów z Warsza-
wy. Trzy godziny ćwiczeń i tańca upłynęły 
bardzo szybko oraz z wielką energia i za-
angażowaniem .Wydarzenie miało również 
charakter charytatywny gdyż zbierane były 
plastikowe nakrętki dla małego Kacperka, 
który urodził się bez części rączki. W orga-
nizacji sportowego spotkania pomogli tak-
że Mosir Mińsk Mazowiecki, Miasto Mińsk 
Mazowiecki, Toy Planet Mińsk Mazowiecki, 
NailsArt Agata ofiarując nagrody dla  wylo-
sowanych uczestników. O bezpieczeństwo 
ćwiczących troszczyła się niezawodna gru-
pa medyczna z OSP Ładzyń. Bardzo dzię-
kujemy za tak miła atmosferę podczas ma-
ratonu-kierownictwo i pracownicy Studia 
FIT&JOY.

Ewelina Kaska-Łobodowska, fot. z arch. studia
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5 marca w hali sportowej przy Gimnazjum 
Miejskim nr 2 w Mińsku Mazowieckim 
miały miejsce IV Mistrzostwa Mazowsza 
organizowane przez Akademię Sztuk 
Walki. Zainteresowanie turniejem było 
bardzo duże. 
 W zawodach wzięło udział ponad 
80 dzieci i młodzieży z 12 sekcji  reprezen-
tujących: Taekwon-do ITF, Tang Soo Do  
i Karate. Na czele z trenerami i kierowni-
kami ekip: Jackiem Keslerem, Kamilem 
Pasikiem, Adrianem Laskowskim riepre-
zentującym Tang Soo Do Ronin Tęcza 
sekcje Stanisławów, Poświętne, Dobre, 
Zamienie, Pustelnik, Dariuszem Wójcickim 
– trener Szkoły Karate „Thunder” z Mińska 
Mazowieckiego, Michałem Majewskim 
– trener Mazowieckiego Centrum Tang 
Soo Do w Wołominie, Tomaszem Wysoc-
kim – trener Karate w Markach, Dawidem 
Matwiejem, Przemysławem Mazurowskim 
oraz Joanna Mazurowska – trenerzy Ta-
ekwon-do z sekcji Dębe Wielkie, Mińsk 
Mazowiecki, Brzuze, Stojadła. Zawodnicy 
rywalizowali w następujących kategoriach: 
układy/ kata, techniki specjalne (Twimyo 
Ap Chagi i Twimyo Yop Chagi), walki so-
ft-kick dla dzieci, a dla starszych walki 
na rękawice w formule hogo-semi i light-
contact. Kibice, których było wyjątkowo 
dużo, oglądali walki z głębokim przejęciem 
i skupieniem. Po każdym z wyjątkowych 
występów padały burzliwe oklaski – za 
co każdy z zawodników dziękuje.  Każdy 
startujący otrzymał pamiątkowy medal  
i dyplom, a na najlepszych czekały puchary. 
 
Lista nagrodzonych 
Układy Taekwon-do ITF
10 cup:
1. Krzysztof Przybysz, 2. Kamil Uliński, 3. Kornelia Naumiuk
9-8cup:
1. Rita Szarkowicz, 2. Martyna Sikorska, 3. Mateusz  
Siporski
6-2 cup:
1. Natalia Michalczyk, 2. Ula Kolaszt, 3. Kasia Mazurowska
Formy Tang Soo Do
10-8 gup
1. Julia Jeżak, 2. Anna Dudek, 3. Sebastian Iwańczuk
Kadeci:
1. Jakub Zdunek, 2. Aleksandra Dejer, 3. Michał Łokietek
Młodziczki:
1. Franciszek Kamiński, 2. Emilia Chodara, 3. Bartłomiej 
Stępień
Soft-kick
Dzieci chłopcy:
1. Stanisław Biernacki, 2. Julian Kamiński, 3. Wojciech 
Kamiński
Dzieci dziewczynki:
1. Julia Jabłońska, 2. Rita Szarkowicz, 3. Maja Winiarek
Młodziczki:
1. Anna Dudek, 2. Marta Bilicka, 3. Zofia Balcer
Młodzicy:
1. Igor Więsik, 2. Bartłomiej Stępień, 3. Krzysztof Przybysz
Twimyo Ap Chagi
Dzieci:
1. Grzegorz Rawski, 2. Stanisław Biernacki, 3. Julia  
Jabłońska
Młodzicy:
1. Bartłomiej Stępień, 2. Adrian Kleczyński, 3. Ula Rawska
Kadeci -160cm:
1. Roksana Naumiuk, 2. Bartek Brzost, 3. Kasia Wierzbicka

Kadeci +160cm:
1. Natalia Michalczyk, 2. Krzysztof Steczek, 3. Bartosz 
Barszczewski
Juniorzy:
1. Paweł Rogalski, 2. Jakub Zdunek, 3. Kasia Mazurowska
Twimyo Yop Chagi
Kadeci -160cm:
1. Franciszek Kamiński, 2. Aleksandra Piotrkowicz, 3. Bar-
tek Brzost
Kadeci +160cm:
1. Natalia Michalczyk, 2. Szymon Sawka, 3. Damian Szczę-
sny
Juniorzy:
1. Jakub Zdunek, 2. Kasia Mazurowska, 3. Natalia Kopeć
Walki hogo-semi
Kadetki -36kg
1. Kasia Wierzbicka, 2. Emilia Chodara, 3. Roksana Na-
umiuk
Kadetki -42kg
1. Natalia Michalczyk, 2. Ula Kolaszt, 3. Julia Jeżak
Kadetki -64 kg
1. Natalia Sikorska, 2. Patrycja Biedrzycka, 3. Wiktoria 
Kryczyk
Kadeci -42kg:
1. Szymon Sawka, 2. Franciszek Kamiński, 3. Damian  
Porębski
Kadeci +49kg
1. Damian Szczęsny, 2. Patryk Skowronek, 3. Kamil  

Skowronek
Walki Light Contact 
Juniorzy
1. Jakub Zdunek, 2. Jakub Brodzik, 3. Paweł Rogalski
Juniorki
1. Kasia Mazurowska, 2. Natalia Kopeć, 3. Natalia Steczek

Nad całością turnieju czuwał sędzia głów-
ny Monika Wtulich oraz organizator Dawid 
Matwiej, a nad bezpieczeństwem ratowni-
cy medyczni Ewa Sobieraj i Damian Walas. 
Nad zawodami objęli patronat za co bar-
dzo dziękujemy: burmistrz miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcin Jakubowski i starosta 
powiatu mińskiego Antoni Jan Tarczyński 
oraz dyrektor MOSiR Robert Smuga. Do-
datkowo nagrodę dla najmłodszego za-
wodnika ufundował dyrektor Studium Ję-
zyków Obcych Tomasz Paudyna. 
 Sympatyczna atmosfera nie po-
zostawiła wątpliwości, że mimo ostrych 
walk i rywalizacji na macie poza nią można 
w przyjaźni współpracować. 

 Dawid Matwiej 
prezes ASW

IV Mistrzostwa Mazowsza ASW
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11 marca, hala sportowa w ZSM nr 1  
w Mińsku Mazowieckim, stała się areną 
zmagań zawodników brazylijskiego jiu-jit-
su. Podczas IV Grand Prix Polski i IV Tur-
nieju dla dzieci i młodzieży, organizowane 
przez Klub Walki Grappler i MKS MMA 
TEAM. 

 Do naszego miasta zawitało 431 
zawodników z Polski i z zagranicy, co sta-
nowiło  także ich rekordową ilość. Przybyły 
do nas ekipy z Litwy, Czech, Łotwy, Białorusi 
oraz USA. Dzięki temu po raz kolejny Grand 
Prix stało się imprezą międzynarodową!
 Zagościli u nas  zawodnicy bjj  
z całej Polski, m.in. z: Krakowa, Myślenic, 
Lublina, Ostrowii Mazowieckiej, Warszawy, 

Wołomina, Szcze-
cina, Rawy Mazo-
wieckiej, Mławy, 
Gdańska, Płocka, 
Białegostoku, Rado-
mia, Rzeszowa, Sta-
lowej Woli, Szczyt-
na, Mrągowa, Ełku, 
Olsztyna, Łodzi, 
Bydgoszczy, Cheł-
mu i in.
Turnieje odbywały 
się równocześnie 
na dwóch salach 
Kopernika, równo-
legle na 6 matach. 
Zmagania dzieci i 
młodzieży były emo-
cjonującym prze-
życiem zwłaszcza 
dla rodziców, któ-
rzy przyjechali by 
dopingować swo-
je pociechy. Pod-
opieczni  trenera Mar-

cina Frankiewicza osiągnęli 
znakomite wyniki, zdobywając tym samym  
I miejsce w klasyfikacji drużynowej. 
 Walki na matach rozstrzygali naj-
lepsi sędziowie w Polsce, m.in. Irena Preiss, 
sędzia międzynarodowy, Dominik Chmiel, 
Adam Parafiańczuk – to znane nazwiska  
brazylijskich pasów w Polsce. Dzięki profe-
sjonalnej obsadzie i zaangażowaniu klubowi-
czów Grapplera i Mks MMA Team, zawody 
przebiegały bardzo sprawnie.
 43 kategorie dla starszych i 30 dla 
dzieci, w sumie rozdaliśmy ponad 300 dy-
plomów, medali i nagród. Turnieje odbywa-
ły się pod Patronatem Honorowym Starosty 
Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskie-
go, Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 

IV Grand Prix Polski Bjj  i IV Turniej Bjj dla dzieci i młodzieży 
Marcina Jakubowskiego, który osobiście  
i uroczyście oficjalnie otworzył zawody oraz 
Dyrektora Mosir Pana Roberta Smugi. 
 Wielkie dzięki za ogromne wspar-
cie i pomoc dla wszystkich zaangażowa-
nych w przedsięwzięcie! Warto podkreślić,  
że medialnie zawody znajdują się w czołów-
ce turniejów bjj w Polsce i  są obejmowane 
patronatem największych portali sportowych 
w kraju. Kolejna edycja za rok!

Wyniki dorośli:
Marcin Frankiewicz- 3 mc
Zdzisław Raubo – 3 mc
Wyniki dzieci:
Krystian Szczęsny Klub Walki Grappler – 1 mc
Jarek Bodecki Klub Walki Grappler – 1 mc
Ivan Novyk Klub Walki Grappler – 1 mc
Antek Rosa Klub Walki Grappler -  1 mc
Andrzej Frankiewicz Klub Walki Grappler – 1 mc
Natalia Wolińska Klub Walki Grappler – 2 mc
Agata Lipska Klub Walki Grappler – 2 mc
Wiktoria Koc Klub Walki Grappler – 3 mc
Bartek Tarasewicz Klub Walki Grappler – 2 mc
Zuzia Królak Klub Walki Grappler – 2 mc
Piotrek Lipski Klub Walki Grappler -2 mc
Aleks Sitek Klub Walki Grappler – 2 mc
Filip Kosut Klub Walki Grappler – 2 mc
Przemek Pląsek Klub Walki Grappler – 2 mc
Bartek Osuch Klub Walki Grappler – 3 mc
Jakub Adamczyk Klub Walki Grappler – 3 mc
 Paweł Adamczyk Klub Walki Grappler – 3 mc
Kuba Pytkowski Klub Walki Grappler – 3 mc
Filip Wacławski Klub Walki Grappler – 3 mc
 Antoni Sikorski Klub Walki Grappler – 3 mc
Kuba Jęda Klub Walki Grappler – 3 mc
Oliwier Szczęsny Klub Walki Grappler – 3 mc
Damian Wieczorek Klub Walki Grappler – 3 mc
Gabryś Bodecki Klub Walki Grappler – 3 mc
Jaś Sabak Klub Walki Grappler  - 3 mc
Paulina Królak Klub Walki Grappler – 3 mc
Patrycja Pląsek Klub Walki Grappler – 4 mc
Bartek Pietrasik Klub Walki Grappler – 4 mc
Zak Otsmane Klub Walki Grappler – 4 mc

Marcin Frankiewicz
fot. z arch. klubu
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SPORT

 Impreza zgromadziła na starcie 
ponad 200 zawodników, z kilkudziesięciu 
klubów zrzeszonych w Polskim Związku 
Taekwon-Do. Nasze miasto i powiat repre-
zentowała, pod kierunkiem Mistrza Jacka 
Łuniewskiego VII DAN, czteroosobowa ju-
niorska ekipa Mińskiego Klubu Sportowego 
TAEKWON-DO. 
 Mińszczanie spisali się bardzo 
dobrze, pięć razy stając na podium zawo-
dów. Złote medale zdobyła Marta Krajewska  
w konkurencji układów formalnych ju-
niorek stopni mistrzowskich I DAN oraz 
w walkach juniorek w kategorii do 45kg.
Srebrny medal zdobył Jakub Hamerski  
w walkach juniorów w kategorii do 62kg.Brą-
zowe medale zdobyli: Julia Kawka w walkach 
juniorek w kategorii do 55kg oraz Cezary Jac-
kowski w konkurencji układów formalnych ju-
niorów stopni KUP. Marta Krajewska została 
najlepszą zawodniczką imprezy wśród junio-
rek. Wszystkim gratulujemy!

Igor koczyrkiewicz, fot. z arch klubu

Grand Prix Polski Seniorów i Juniorów 2017 
W dniach 1 - 2 kwietnia 2017 roku odbyły się w Bartoszycach zawody Grand Prix Polski Seniorów i Juniorów w Taekwon-Do ITF.

JUDO Kontra na zawodach W dniu 11 marca w Luboniu koło 
Poznania odbył się Puchar Polski Jniorek  
i Juniorów w Judo, w którym udział wzięli za-
wodnicy UKS Judo KONTRA. Złoty medal  
w kategorii 44kg zdobyła Aleksandra Polkow-
ska a V miejsce zajęł Katarzyna Przyczyna, 
57kg. W tym samym dniu w Warszawie We-
sołej miał miejsce II Turniej Ligi Warszawskiej 
Olimpiady Młodzieży Dzieci. W roczniku 2007 
I miejsce zajął Piotr Marczak, 35kg, wygrywa-
jąc wszystkie walki na IPPON; II miejsce zajął 
Miłosz Zaborowski, 34kg. W roczniku 2008  
I miejsce zajął Kacper Dominowski, 45kg.  
W roczniku 2009 II miejsce zajęła Julia Duda, 
35kg; i II miejsce zajęła Maja Płochocka, +35kg.
 W dniu 12 marca odbył się Międzynaro-
dowy Turniej Judo o  Puchar Burmistrza Grodziska  
Mazowieckiego. I miejsce w kategorii 44kg zajęła  
Natalia Łukaszewicz a II miejsce zajęła jej siostra  
Anna w kategorii 57kg. Obie startowały w juniorkach 
młodszych. W kategorii dzieci młodszych 2009 - 
2010 I miejsce zajęła Maja Płochocka, +35kg.

 Dwa medale zdobyły zawodnicz-
ki UKS Judo KONTRA w Pucharze Polski 
Młodziczek i Juniorek Młodszych. Turniej 
ten był XIV Wielkopolskim Międzynarodo-
wym Turniejem Judo. Zawody przepro-
wadzono w Suchym Lesie k/Poznania.  
W dniu 18 marca 2017r. młodziczka Na-
talia Łukaszewicz wywalczyła brązowy 
medal w kategorii wagowej 48kg. Wygrała  
4 walki na IPPON, jedną przegrała.
 W dniu 19 marca 2017r. juniorka 
młodsza Aleksandra Polkowska zdobyła 
złoty medal, w kategorii wagowej 44kg, 
pokonując 4 zawodniczki na IPPON. IX 
miejsce zajął Patryk Pszonka w wadze 
73kg, wygrywając 2 walki i 2 przegrywa-
jąc. W kategorii wagowej 63kg Dominika 
Adamczyk wygrała jedną walkę.
 

Zdzisław Wiącek, fot. z arch. klubu
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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 XXVIII sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w dniu 27 marca 2017 r. roku

1. Uchwała Nr XXVIII.256.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierw-
szych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumen-
tów niezbędnych do ich potwierdzenia;
2. Uchwała Nr XXVIII.257.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej Nr 4  
w Mińsku Mazowieckim;
3. Uchwała Nr XXVIII.258.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
Miejskich Nr 1 w Mińsku Mazowieckim w Szkołę Podstawową Nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim;
4. Uchwała Nr XXVIII.259.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia Zespołu Szkół 
Miejskich Nr 2 w Mińsku Mazowieckim w Szkołę Podstawową Nr 4 im. Powstańców Styczniowych w Mińsku Mazowieckim;
5. Uchwała Nr XXVIII.260.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 
Mazowieckim;
6. Uchwała Nr XXVIII.261.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 5 im. Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowieckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 5 im. Józefa Wy-
bickiego w Mińsku Mazowieckim;
7. Uchwała Nr XXVIII.262.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej 
sześcioletniej Szkoły Podstawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim w ośmioletnią Szkołę Podstawową Nr 6 im. Henryka 
Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim;
8. Uchwała Nr XXVIII.263.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  27 marca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki 
na rok 2017
9. Uchwała Nr XXVIII.264.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki  na lata 2017 – 2026;
10. Uchwała Nr XXVIII.265.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami 
bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2017 rok;
11. Uchwała Nr XXVIII.266.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przejęcia od Wojewody Mazowieckiego obo-
wiązku utrzymania grobów i cmentarzy wojennych w 2017r.;
12. Uchwała Nr XXVIII.267.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 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;
13. Uchwała Nr XXVIII.268.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2017 – 2021;
14. Uchwała Nr XXVIII.269.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia Miejskiego Programu Przeciwdziała-
nia Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2017 – 2020 w mieście Mińsk Mazowiecki;
15. Uchwała Nr XXVIII.270.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki (w sprawie uchwalenia Statutu Miasta Mińsk Mazowiecki);
16. Uchwała Nr XXVIII.271.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki (w sprawie Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim);
17. Uchwała Nr XXVIII.272.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki (w sprawie przyjęcia programu „Rodzinny Mińsk”);
18. Uchwała Nr XXVIII.273.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie nadania nazwy rondu zlokalizowanemu  
u zbiegu ulic Kościelnej i Przemysłowej w Mińsku Mazowieckim;
19. Uchwała Nr XXVIII.274.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. zmieniająca uchwałę w sprawie powołania doraźnej 
Komisji do spraw zmiany nazw ulic;
20. Uchwała Nr XXVIII.275.2017 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 27 marca 2017 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Rady Miasta Mińsk Ma-
zowiecki w sprawie poselskiego projektu ustawy o ustroju miasta stołecznego Warszawy.
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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
50. N.Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy- sklep internetowy Ogrodosfera, ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Mińska Rada Dużej Rodziny zaprasza do wyrażenia opinii dotyczącej Programu „Rodzinny Mińsk”
 Zachęcamy do podzielenia się uwagami na temat dotychczasowych  prorodzinnych działań miasta związanych z Programem 
„Rodzinny Mińsk”, jak i przyszłych działań uwzględniających potrzeby i oczekiwania beneficjentów Programu. 

Zapraszamy do kontaktu w formie elektronicznej: rodzinny.minsk@umminskmaz.pl, jak i telefonicznej /25/ 759-53-33.
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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 infor-
muję, że w dniu 30 marca 2017 r. ustali-
łem, a w dniu 31 marca 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 60 
m² (stanowiska handlowe nr 12, 13 i 38 na 
targowisku miejskim), przeznaczone do 
oddania w dzierżawę w trybie bezprzetar-
gowym 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 31 marca 2017 r. do 20 
kwietnia 2017 r.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski

700 zł 
na dziecko
 
Miasto od wielu lat dotuje działalność 
przedszkoli niepublicznych w Mińsku Ma-
zowieckim. W 2016 r. średnio na 1 dziec-
ko w takiej placówce przekazano kwotę 
700,28 zł miesięcznie, niezależnie od 
opłat wnoszonych przez rodziców.
 Łączna dotacja dla przedszkoli 
niepublicznych osiągnęła poziom blisko 
7,5 mln zł. Na co więc wykorzystywane 
się środki miejskie przez 16 dotowanych 
placówek? Jak wynika z przedstawionych 
rozliczeń dotacji, duża część tej kwoty 
wydatkowana jest na wynagrodzenia na-
uczycieli. W zależności od liczby zatrud-
nionej kadry, są to kwoty od 87 000 zł do 
275 000 zł rocznie na placówkę. Wyna-
grodzenia pozostałych pracowników po-
krywane były z dotacji w 2016 r. w kwo-
tach od 0 do 162 000 zł.
 W rozliczeniu dotacji ciekawą 
pozycją jest wynagrodzenie osoby pro-
wadzącej niepubliczne przedszkole (wła-
ściciel). Tu rozliczenia znajdują się w prze-
dziale od 0 zł (przedszkole „Mini Raj”) do 
530 000 zł rocznie (przedszkole „Wesoła 
Ciuchcia”).
 Przedszkola niepubliczne wy-
datkowały dotacje również na zakup 
środków trwałych oraz wydatki bieżące 
związane z prowadzeniem placówek. Po-
niżej przedstawiamy pełne zestawienie 
przedłożonych miastu rozliczeń. (patrz - 
tabela na następnej stronie)

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

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25
boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl
www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

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

Burmistrz Miasta lub Zastępca  
Burmistrza przyjmują interesantów:
-  w środy od godz. 12.00 do 17.00, 
-  w każdą pierwszą środę 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.

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO

 W tym roku tracą ważność dowody osobiste wydane w 2007 roku. Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane osobom niepeł-
noletnim w 2002 roku.
 Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić samemu. Data, do kiedy dokument pozostaje ważny jest określona w prawym 
dolnym rogu dowodu osobistego pod informacją o serii i numerze. Jeżeli w dowodzie osobistym widnieje zapis - „nieoznaczony” oznacza, że 
dowód osobisty jest ważny i nie podlega wymianie. 
 Wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie  co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego 
ważności. Dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.
 Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na 
jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej 
części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji 
frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym 
wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 Wniosek o wymianę dowodu osobistego można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePuap, przy po-
mocy profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię  
o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymienione wyżej wymogi.
 Pamiętaj, że nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza tożsamości i obywatelstwa. Nie załatwisz żad-
nych spraw w urzędzie czy na poczcie, możesz mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego czy dokonaniem zakupu ratalnego. Nieważny 
dowód osobisty nie uprawnia również do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej.
 
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U.z 2016r., poz. 391 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu  i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobi-
stych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2015r., poz. 212 ze zm.).

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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