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Słowem wstępu

„29 maja 1421 roku książę mazowiecki 
Janusz I nadał osadzie Mińsk przywilej 
lokacyjny, na mocy którego rycerz Jan  
z Gościeńczyc mógł założyć gminę miej-
ską na prawie chełmińskim. Była to jed-
na z pierwszych lokacji prywatnego mia-
sta na wschodnim Mazowszu.
 Świętując dziś 592. rocznicę lo-
kacji naszego miasta, poświęćmy ten czas 
na refleksję nad wpływem na jego losy 
działalności osób z nim związanych. Blisko 
sześć wieków istnienia dało naszemu mia-
stu wiele pokoleń, tak różnorodnych i wie-
lowymiarowych w swych życiorysach, jak 
złożone były losy miasta i kraju. Każdemu 
z nas potrzebny jest nauczyciel. Ktoś, kto 
swoimi życiowymi wyborami wskaże nam 
jak postępować, czego się wystrzegać, ja-
kich błędów nie popełniać. Autorytetami 
bywają głównie postaci znane i trwale za-
pisane na kartach historii, jednak nie za-
wsze zdajemy sobie sprawę, że tuż obok 
nas, w tym samym mieście, może na tej 
samej ulicy mieszka ktoś, o kim warto,  
a nawet trzeba głośno powiedzieć. Tytuły 
Honorowego Obywatela Miasta Mińsk Ma-
zowiecki i Zasłużonego dla Miasta Mińsk 
Mazowiecki wyróżniają osoby, dzięki któ-
rym nasze miasto przestaje być anonimo-
we na mapie świata.
 85 lat temu panteon Honoro-
wych Obywateli Miasta Mińsk Mazowiecki 
otworzył Marszałek Józef Piłsudski, obok 
którego odznaczenie to otrzymał również 
7. Pułk Ułanów Lubelskich. Niewątpliwie 
Marszałek i jego ułani wzbogacili karty 
naszej historii, a dzisiaj większość z nas 
jest w stanie wskazać gdzie w Mińsku po-
chowano ulubioną klacz bojową Marszałka 
Kasztankę lub gdzie znajdowały się pułko-
we koszary.
 Niedawno przyszło nam pożegnać 
wybitnych Honorowych Obywateli Miasta, 
walczących w szeregach Armii Krajowej  
o wolność i niepodległość okupowanej 
Polski – związanego również z 7. Pułkiem 
Ułanów Lubelskich ks. Jana Sikorę oraz 
badającego i upowszechniającego historię 
Mińska Władysława Rudno Rudzińskiego 
herbu Prus III potomka właścicieli ziem 
mińskich.
 Jest dla nas, mińszczan wielkim 
zaszczytem, że tytuł Honorowego Obywa-
tela Miasta zechciał przyjąć w 1991 roku 
Ojciec Święty Jan Paweł II, którego prze-
słanie i nauki towarzyszą nam na co dzień 
i przypominają się poprzez namacalne 
świadectwa Jego obecności wśród nas. Na 
trwałe w architekturę miasta wpisał się 
pomnik Jana Pawła II przy kościele pw. Św. 
Antoniego z Padwy, Jego imię nosi Gimna-
zjum Miejskie nr 2, a uczniowie co roku 
mogą zmagać się ze sobą w olimpiadzie 
papieskiej.
 W krajobraz kulturalny Mińska 
Mazowieckiego wpisała się niewątpliwie 

dzisiaj do Hono-
rowych Obywateli 
Miasta Mińsk Mazo-
wiecki oraz Zasłu-
żonych dla Miasta 
Mińsk Mazowiecki.
 R o z w i -
jająca się z roku 
na rok współpraca 
między Mińskiem 
a siostrzanym 
miastem Lacey  
w Stanach Zjedno-
czonych nie byłaby możliwa, gdyby nie 
ogromne zaangażowanie mieszkającego 
tam mińszczanina Jacka Anuszewskiego 
oraz burmistrza Lacey Virgila Clark-
sona. Wielkimi zgłoskami zapisał się 
na kartach historii mińskiego szpitala 
człowiek skromny i o wielkim sercu, 
społecznik i wieloletni dyrektor miń-
skiego szpitala dr Julian Grzeszak. Wie-
le zabytkowych nagrobków na mińskim 
cmentarzu już by nie istniało, gdyby 
nie udzielana przy ich renowacji po-
moc ze strony Zbigniewa Ciszewskiego. 
Postać poetki i nauczycielki Michaliny 
Chełmońskiej – Szczepankowskiej przy-
pominają zwłaszcza młodym pokole-
niom mińszczan organizowane co roku 
konkursy recytatorskie i literackie. We-
nantego Macieja Domagałę znamy jako 
charyzmatycznego pedagoga i skutecz-
nego dyrektora Miejskiej Szkoły Arty-
stycznej.
 Wszystkim Państwu dzisiaj 
uhonorowanym składam serdeczne gra-
tulacje i dziękuję za trud wniesiony w 
rozwój naszego Miasta oraz jego promo-
wanie. Posiadać tytuł Honorowego Oby-
watela Miasta, czy Zasłużonego dla Mia-
sta stanowi powód do dumy. Dla Miasta 
jest zaszczytem móc wymieniać tak wie-
le nazwisk mających wpływ na jego losy, 
kształtujących jego wizerunek, wpisują-
cych się w jego bogatą historię. Dziś do 
głosu dochodzi kolejne pokolenie uzdol-
nionych mińszczan. Wspaniali artyści, 
utalentowani sportowcy, świadomi mło-
dzi obywatele. Kilkoro z nich będziemy 
mieli okazję dziś usłyszeć i zobaczyć. 
Naszym obowiązkiem jest zapewnić im 
jak najlepsze warunki do zdobywania 
wiedzy, szlifowania talentu, rozwija-
nia zdolności. Doceniać już dokonane  
i stwarzać pole dla nowego to klucz do 
sukcesu rozwoju naszego miasta.

Dziś przypada Dzień Samorządowca  
i z tej okazji składam wszystkim pra-
cownikom samorządowym Najlepsze 
Życzenia. Dziękuję”.
 

 

wybitna postać polskiej sceny kabareto-
wej, syn jednego z dowódców 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich – Piotr Skrzynecki.  
W naszym mieście spędził dzieciństwo  
i często do niego wracał myślami, a dzi-
siaj pielęgnujemy pamięć o Nim poprzez 
coroczny przegląd piosenki Jego imienia.
 Pamiętamy również o ostatnim 
Prezydencie RP na uchodźctwie Ryszar-
dzie Kaczorowskim. Poza tytułem Hono-
rowego Obywatela Miasta Pan Prezydent 
wyróżniony został także poprzez nazwanie 
Jego imieniem jednego ze skwerów przy 
głównej ulicy miasta. Z inicjatywy mocno 
zaangażowanego w pielęgnowanie pamię-
ci o Prezydencie Ryszardzie Kaczorowskim 
Pana Ignacego Wieczorka stanie tam nie-
długo popiersie Pana Prezydenta.
 Na każdej płaszczyźnie życia pu-
blicznego, w dziedzinie polityki, kultury, 
oświaty czy sportu spotykamy ludzi wybit-
nych, którzy swą postawą i postępowaniem 
wpływają na postrzeganie naszej małej 
ojczyzny. Kształtują zarówno wizerunek 
miasta jak i oddziaływają bezpośrednio na 
jego mieszkańców. 

 Tak dzieje się m.in. za sprawą 
dwóch wybitnych atletów: panów Pawła 
Filleborna i Alberta Szczygielskiego. Ty-
siące godzin treningu, wyrzeczeń i ogrom-
nego samozaparcia pozwoliły im sięgnąć 
po najwyższe sportowe trofea. Dziś na-
dal zaangażowani w mińskie sprawy jako 
sprawni organizatorzy, przyciągają do 
Mińska Mazowieckiego setki zawodników  
z całego kraju na organizowane tu zawody 
sportowe w kulturystyce i fitness. I stało 
się tak, że w ciągu ostatnich dwóch lat na-
sze miasto zyskało dwie wielkie imprezy, 
które przyczyniły się do kojarzenia Mińska 
Mazowieckiego ze sportami sylwetkowy-
mi.
 Każda epoka ma do zaofero-
wania ludzi, którzy w szczególny sposób 
przyczynili się do rozwoju naszego miasta.  
W podziękowaniu za zasługi dla społecz-
ności lokalnej i za działalność na rzecz 
wspólnego dobra kolejne osoby dołączą 

Przemówienie Burmistrza Miasta wygłoszone 27 maja 2013r. w Miejskim Domu Kultury na uroczystej 
Sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  z okazji 592. Rocznicy Nadania Praw Miejskich naszemu miastu.

Burmistrz Miasta  
Marcin Jakubowski
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DNI MIASTA W OBIEKTYWIE

MISTRZOSTWA POLSKI W KICKBOXINGU

ŚWIĘTO LOTNIKÓW

Z ŻYCIA MIASTA
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DNI MIASTA W OBIEKTYWIE

fot. z arch. UM

OGÓLNOPOLSKI BIEG ULICZNY „MAZOWIECKA XV”

RAJD DAWNYCH MOTOCYKLI „MAGNET”

UROCZYSTA SESJA RADY MIASTA

Z ŻYCIA MIASTA
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Za nami finał I Przeglądu Mińskich Ta-
lentów TALENTOMANIA, którego orga-
nizatorem było Gimnazjum Miejskie nr 
2 i Urząd Miasta. Autorką talentowego 
zamieszania była Anna Lubieniecka 
nauczycielka języka polskiego zainspi-
rowana do realizacji tego wyjątkowe-
go projektu przez burmistrza miasta 
Marcina Jakubowskiego. Przed publicz-
nością i jurorami na scenie Miejskiego 
Domu Kultury 20 maja wystąpiła wspa-
niała jedenastka wybitnie utalentowa-
nych gimnazjalistów.

W czwartek 16 maja W Gimnazjum Miej-
skim nr 2 odbył się przegląd wszystkich 
talentów, które zostały zgłoszone ze 
wszystkich mińskich gimnazjów. Udział 
wzięło aż pięćdziesięciu dziewięciu 
uczestników. Dlatego jury miało trudny 
wybór, aczkolwiek poradzili sobie śpie-
wająco. Utalentowani wybrali jedenast-
kę najbardziej utalentowanych. Jednak 
wszyscy są zwycięzcami, bo odważyli się 
pokazać swój talent.

Jednak gala finałowa przyniosła niezapo-
mniane wrażenia. W jury zasiedli ludzie 
otwarci na młodość, pełni pozytywnej 
energii, szukający talentów i osobowo-
ści. Aktor filmowy i serialowy Arkadiusz 
Głogowski, burmistrz Marcin Jakubowski, 
matematyk, muzyk i zarazem Przewod-
niczący Rady Miasta Dariusz Kulma i in-
struktor teatralny Małgorzata Sulewska 
nie szczędzili pochwał uczestnikom.
Prezentacje konkursowe “zaczęła od Ba-
cha” Karolina Świętochowska z gimna-
zjum przy Pięknej, której akompaniował 
pan Daniel Gałązka. Kiedy publiczność 
zabawiał Robert Janda z naszego gim-
nazjum, w korytarzu Jakub Szczepański  
z GM 3 malował aerografem swoje dzieło, 

a obok można było oglądać niesamowite 
prace  Olgi Konowrockiej z GM1. Potem 
Dawid Zawolski z “Macierzanki” śpiewał, 
że “w życiu piękne są tylko chwile”, a Ka-
tarzyna Bereda z GM2 wcieliła się w rolę 
Karolka. Zachwycał grą na pianinie Piotr 
Witkowski z GM2, a lekko i z wdziękiem 
poruszała się na scenie Justyna Nałęcz 
z gimnazjum przy Pięknej. Bruce Lee 
Team (M. Radomski, M. Bielicki, P. Bielak 
i P. Komuda) łamali płyty głowami, a Ania 
Karczmarczyk dała czadu, śpiewając “Nie 
będę Julią”. Do tej utalentowanej dwójki 
z naszego gimnazjum dołączył mega uta-
lentowany Patryk Makać, który z gitarą 
elektryczną robił prawdziwe cuda.

Obrady jury trwały dość długo, bo wybór 
nie był łatwy. W końcu jednak poznaliśmy 
pierwszych zwycięzców TALENTOMANII. 
Jury wyróżniło Piotra Witkowskiego, Ju-
stynę Nałęcz i Roberta Jandę (nagrody 
po 200zł). Olga Konowrocka królowała w 
kategorii plastycznej, w nagrodę otrzy-
mała 900zł. Zwycięzcami tegorocznej 
edycji konkursu talentów zostali ucznio-
wie Gimnazjum Miejskiego nr 2: ANNA 
KARCZMARCZYK i PATRYK MAKAĆ. Dla nich 
burmistrz miasta ufundował tygodniowe 
letnie warsztaty artystyczne. Finansowo 
wsparł imprezę również Tomasz Paudyna 
Dyrektor Studium Języków Obcych  i Rada 
Rodziców GM2.

To było niezapomniane spotkanie z uta-
lentowanymi młodymi ludźmi, o których 
na pewno usłyszymy jeszcze nie raz. Do 
tego burmistrz i przewodniczący rady 
miasta w trampkach – pełen luz! Młodość 
królowała na scenie. Za rok druga edycja 
TALENTOMANII.

Anna Lubieniecka 
fot. z arch. GM Nr2

Mińskie Talenty
Z ŻYCIA MIASTA
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W maju 2013 r. w Szkole Podstawowej 
nr 1 w Mińsku Mazowieckim ruszyła 
druga edycja projektu „Uczyć się, ale 
jak?”. Projekt prowadzi  Stowarzysze-
nie Q Zmianom w partnerstwie z Mia-
stem Mińsk Mazowiecki. 

Zadanie jest współfinansowane ze środ-
ków Unii Europejskiej w ramach Europej-
skiego Funduszu Społecznego. Uczniowie 
klas piątych wzięli udział w warsztatach 
na temat efektywnego uczenia się.  Był 
to cykl trzech spotkań warsztatowych po 
pięć godzin dydaktycznych. Każda klasa 
podzielona została na dwie grupy. Cel 
główny zajęć to polepszenie średnich wy-
ników w nauce oraz pokazanie sposobów 
efektywnego uczenia. Tematy spotkań: 
„Żeby się chciało, gdy się nie chce”, „Jak 
się uczyć?”, „Triki – Mnemotechniki”. Na 
zakończenie zajęć uczniowie otrzyma-
li pamiątkowe dyplomy. Trenerki złożyły 

„Uczyć się, ale jak?”

gratulacje i wyraziły nadzieję, że uczest-
nicy owocnie będą wykorzystywać zdoby-
te umiejętności w codziennej praktyce 
szkolnej. Życzymy powodzenia!                                               

Iwona Dróżdż ZSM nr 1
fot. z arch. ZSM Nr1

Młodzi piłkarze z Uczniowskiego Klubu 
Sportowego „Dąbrówka” mieli zaszczyt 
reprezentować nasz Powiat, nasze Mia-
sto, a przede wszystkim naszą Szkołę 
w XV Igrzyskach Młodzieży Szkolnej  
w Mini Piłce Nożnej Chłopców, obję-
tych honorowym patronatem Minister-
stwa Sportu i Turystyki. Uplasowali się 
oni na trzecim miejscu podium. Takie-
go sukcesu nie osiągnęła żadna druży-
na w grach zespołowych w historii Miń-
ska Mazowieckiego! 

Gdy nasi piłkarze rozpoczynali zmagania 
na szczeblu miejskim, nawet najwięk-
si optymiści nie przewidywali aż tak 
wspaniałego sukcesu! W drodze do finału 
ogólnopolskiego chłopcy zajęli pierwsze 
miejsce w Mieście, Powiecie, na Mazow-
szu. Apetyt naszych piłkarzy na sukces 
rósł z meczu na mecz.

W dniach 17.06 – 20.06.2013 roku nasi 
reprezentanci wzięli udział w Ogólnopol-
skim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Mini Piłce Nożnej. Na boiskach w Głu-
chołazach rozegrali oni mecze z najlep-
szymi piłkarzami ze szkół podstawowych  
z całej Polski! 

Reprezentacja w składzie: kapitan Domi-
nik Dźwigała, bramkarz Karol Kuczkowski 
oraz Mateusz Grudziński, Jakub Teodor-
ski, Mateusz Kozłowski, Jakub Barwiński, 
Łukasz Świątek, Dawid Kostrzewa, Kac-
per Kielan, ku ogromnej radości szko-
leniowców, pana Janusza Puchalskiego 

oraz Dariusza Kawki, okazała się trzecią 
drużyną Polski!

W grach eliminacyjnych nasi chłopcy po-
konali reprezentacje z Kluczborka 2:8, 
z Suwałk 6:1, zremisowali z uczniami ze 
Skarżyska Kamiennej  2:2. W zmaganiach 
o miejsca na podium drużyna z „Dąbrów-
ki” pokonała reprezentację ze Skarżyska 
Kamiennej, z  którą zmierzyła się po raz 
drugi w turnieju - 3:6, uległa zaś zawod-
nikom z Lubina 3:0. 

Jak wspomina opiekun chłopców, pan 
Dariusz Kawka - nauczyciel wychowania 
fizycznego, choć mecze odbywały się na 
boisku trawiastym, w morderczym upa-

le, młodzi piłkarze choć zmęczeni pro-
mienieli szczęściem. Najlepszym strzel-
cem  turnieju został Mateusz Grudziński.       
 W swej drodze na podium młodzi piłka-
rze mogli zawsze liczyć na wsparcie Dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 2, pana 
Sławomira Domańskiego, który starał się 
stwarzać chłopcom i ich opiekunom jak 
najlepsze warunki do treningów.  

Serdecznie gratulujemy młodym piłka-
rzom i życzymy dalszych sukcesów! Je-
steśmy z Was dumni! Może to początek 
przyszłej kariery piłkarskiej naszych 
uczniów?

Renata Miszczak
fot. z arch. SP Nr2

Brązowy medal piłkarzy ze Szkoły Podstawowej nr 2 
w Ogólnopolskim Finale Igrzysk Młodzieży Szkolnej 
w Mini Piłce Nożnej!
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Szkoła Podstawowa nr 6 im. H. Sienkie-
wicza w Mińsku Mazowieckim, współ-
pracując  z TVP Warszawa reprezento-
wanym przez Panią Ewą Sumisławską  
wzięła udział w nowym telewizyjnym 
przedsięwzięciu   zorganizowanym  w 
ramach projektu „Internetowy Teatr 
TVP  dla szkół”. Główną ideą tej akcji 
jest wzbudzanie zainteresowania dzieci 
sztuką, dotarcie do młodego widza z wy-
korzystaniem współczesnej technologii. 

W dniu 13 czerwca 2013 r.  o godzinie 
10.00 uczniowie klas młodszych obejrzeli 
spektakl teatralny  Radosława Kasiukiewi-
cza przygotowany przez Wrocławski Teatr 
Lalek pod tytułem „Co w trawie pisz-
czy?”.  Przedstawienie dotyczyło jednego 
z najważniejszych tematów jakim jest 
ochrona środowiska.  Dla dzieci była to 
„teatralna lekcja” o  przyrodzie i geogra-
fii. Uwagę widza przyciągała interesująca 
scenografia oraz lalki i kostiumy wykona-
ne i zaprojektowane z niezwykłą dbało-
ścią o szczegóły.

1 czerwca 2013 roku w sobotę grupa 
dzieci ze Szkoły Podstawowej nr 5 im. 
Józefa Wybickiego w Mińsku Mazowiec-
kim wzięła udział w wyjątkowej wy-
cieczce. Uczniowie klasy III e pod opieką 
dyrektor Ewy Szczerby, wicedyrektor 
Anny Ciszkowskiej i nauczycielek Jo-
anny Zawadki  i Anny Dmitruk spędzili 
wspaniały dzień w ogrodach Kancelarii 
Premiera Rzeczypospolitej Polskiej Do-
nalda Tuska, uczestnicząc w rodzinnym 
pikniku z okazji Dnia Dziecka.

Ogromnym przeżyciem było już samo po-
witanie. Premier Tusk osobiście otworzył 
bramę ogrodu i przyjął gości. Znalazł kilka 
chwil na rozmowę z panią dyrektor, która 
przedstawiła grupę z Mińska Mazowieckie-
go i skorzystała  z okazji, by przybliżyć mu 
Szkołę Podstawową nr 5, osiągnięcia jej 
uczniów i nasze miasto. Miłe chwile zostały 
uwiecznione  na pamiątkowych zdjęciach. 
Wszyscy uczestnicy wycieczki otrzyma-
li także od gospodarza autografy i jeden 
specjalny wpis do szkolnej kroniki dedyko-
wany społeczności mińskiej „Piątki”.

Niezapomnianych wrażeń dostarczyło 
dzieciom zwiedzanie siedziby Rady Mini-
strów. Historię tego miejsca w interesu-
jący sposób przybliżyła pani przewodnik, 
która opowiedziała także o codziennym 
funkcjonowaniu Kancelarii Premiera Rze-
czypospolitej. Ważnym punktem programu 
była wizyta w gabinecie Donalda Tuska i 
możliwość zajęcia miejscaw jego fotelu 
oraz fotelach ministrów.

 Dzień Dziecka w ogrodach Kancelarii Pre-
miera Rzeczypospolitej obfitował również 

Jako szkoła jesteśmy bardzo zadowoleni, 
że umożliwiono nam udział w tym nowa-
torskim projekcie, z uwagi na fakt, że w 
miejscu zamieszkania nasi uczniowie nie 
ma możliwości bezpośredniego kontaktu 
z prawdziwym teatrem.

Poczuliśmy  się wyróżnieni jako szkoła, 
ponieważ w całej akcji towarzyszyła  eki-

py Telewizji Polskiej, co było ogromnym 
przeżyciem dla uczniów i nauczycieli.

Szczególne podziękowania  kierujemy do 
Pani Ewy Sumisławskiej za pomoc w zor-
ganizowaniu przedstawienia dla najmłod-
szych odbiorców z naszej szkoły.

Dyrektor SP Nr6
fot. z arch. SP Nr6

Telewizja w „Szóstce”

w liczne atrakcje przygotowane m. in. 
przez Policję, Żandarmerię, Straż Pożar-
ną, Służbę Celną. Nasi trzecioklasiści mogli 
obejrzeć występy uczniów z warszawskich 
szkół, spektakle teatralne. Uczestniczyli 
w nauce tańca oraz konkurencjach spor-
towych, np. biegach, skokach w workach, 
torze przeszkód. Dużym powodzeniem 
cieszyły się też zjeżdżalnie oraz punkty 
malowania twarzy. Niewątpliwą atrakcję 
stanowiło także stoisko naukowe przy-
gotowane  przez pracowników Centrum 
Nauki „Kopernik”. Przy wsparciu asystują-
cych studentów można było uczestniczyć 
w niezwykłych pokazach, doświadcze-
niach i przez chwilę poczuć się prawdzi-
wym naukowcem. Dzieci mogły również 
konstruować budowle z klocków Lego oraz 
uczestniczyć w lekcji udzielania pierwszej 
pomocy.  Podsumowując, program pikniku 

zapewniał nie tylko wspaniałą zabawę, 
ale i naukę w bardzo przystępnej i lekkiej 
formie. Organizatorzy zadbali przy tym o 
podniebienia uczestników imprezy.  Nie 
zabrakło przysmaków z grilla, cukierków, 
ciastek, waty cukrowej   i napojów.

Dzień Dziecka w ogrodach Kancelarii Pre-
miera Rzeczypospolitej Polskiej Donal-
da Tuska dostarczył wszystkim uczniom 
„Piątki” i ich opiekunom niezapomnianych 
wrażeń. Dzieci wróciły z Warszawy  rozen-
tuzjazmowane i szczęśliwe, a przy tym bo-
gatsze o niecodzienne przeżycia i pierwsze 
obywatelskie doświadczenia, wszak  bez-
pośrednie spotkanie z  Prezesem Rady Mi-
nistrów to dla każdego trzecioklasisty sy-
tuacja wyjątkowa i warta zapamiętania.

tekst i foto: SP 5

„Piątka” u Premiera Donalda Tuska
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Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 
Powstańców Warszawy w Mińsku 
Mazowieckim w TVP 1 z „Kawą 
czy herbatą” przez labirynt szkol-
nictwa zawodowego  28 maja 
2013r. uczniowie, absolwenci  
i Dyrektor Zespołu Szkół Zawodo-
wych nr 2 im. Powstańców Warsza-
wy w Mińsku Mazowieckim p Tomasz 
Płochocki byli gośćmi programu 
„Kawa czy herbata”.

Temat rozmowy, mimo wczesnej godziny  
i atmosfery planu filmowego serialu 
„Ranczo”, był niezwykle poważny, bo-
wiem dotyczył funkcjonowania i szans 
rozwoju szkolnictwa zawodowego. 
  
Rozmowę poprzedził krótki reportaż  
z wizyty w dniu 20 maja zespołu 
„Kawy i herbaty” w ZSZ nr 2. Wi-
dzowie mogli zobaczyć nowocześnie 
wyposażone pracownie zawodowe  
i usłyszeć wypowiedzi uczniów, któ-
rzy korzystają z programów i sprzętu 
najnowszej generacji, by zdobywać 
wiedzę i umiejętności pozwalające 
im odważnie patrzeć w przyszłość  
i zmierzyć się z konkurencją na nie-
łatwym przecież rynku pracy. To, 
że szkoła realizuje  projekty unij-
ne, w tym projekt: „ Moja szkoła 
inwestuje w moją przyszłość” oraz 
„Edukacja w naszej szkole szan-

są na zdobycie ciekawego zawodu  
i dodatkowych kwalifikacji”, dało 
szansę młodym ludziom na ukoń-
czenie różnorodnych kursów i od-
bycie praktyk, a tym samym na 
podniesienie swoich kwalifikacji  
i atrakcyjności na rynku pracy. 
 
Uczniowie bardzo chcieli pochwalić 
się nie tylko  szkołą,  panującymi w 
niej warunkami nauki, ale także efek-
tami własnych projektów, realizacją 
własnych pomysłów. Telewizja rządzi 
się jednak własnymi prawami, więc 
ze względu na ograniczony czas, peł-
na prezentacja pracy i osiągnięć mło-
dzieży „Mechanika” nie była  możliwa. 
Uczniowie jednak zdołali pochwalić 
się swoim ostatnim dziełem- Ekopo-
jazdem, który został skonstruowa-
ny i zbudowany wspólnym wysiłkiem 
uczniów Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 2 w Mińsku Mazowieckim, a który 
to pojazd został laureatem „Projektu 
z klasą”.

  Dyrektor Zespołu pan Tomasz Pło-
chocki pojawił się na planie w otocze-
niu uczniów i absolwentów Zespołu. 
Oczywiście rozpoczął od pozdrowienia 
„ szkolnej braci Mechanika” i prezen-
tacji palcówki. Podkreślił, że zarządza 
szkołą, której kadra i uczniowie nie 
ulegli modzie na szkolnictwo ogólno-

kształcące i trwali, mimo trudności, 
przy szkolnictwie zawodowym, któ-
re wprawdzie jest bardziej kapitało-
chłonne, ale za to przed młodymi ludź-
mi otwiera szersze perspektywy, daje 
szanse na odnalezienie swego miejsca  
w gospodarczej rzeczywistości, 
bo   nadąża za potrzebami rynku 
pracy. Przetrwanie trudnego czasu,  
a co więcej rozwój szkoły, możliwy 
był dzięki wsparciu władz Powiato-
wych, wsparciu lokalnych instytucji 
i przedsiębiorstw oraz realizacji pro-
jektów. Wykorzystanie funduszy unij-
nych pozwala bowiem na doposażenie  
i unowocześnienie bazy dydaktycz-
nej, umożliwia uczniom podnoszenie 
swoich kwalifikacji i atrakcyjności na 
rynku pracy i rynku edukacyjnym, na 
podejmowanie odważnych decyzji  
i brania odpowiedzialności za własną 
przyszłość. 

Absolwenci szkoły- Piotr Płotczyk  
i Konrad Goździk- wyposażeni w szkole 
w bogatą wiedzę i umiejętności- mieli 
odwagę po skończeniu nauki założyć 
własne przedsiębiorstwa, wykorzy-
stać różnego rodzaju formy wspar-
cia, by pracować we własnej firmie. 
Piotr działa w branży elektronicznej, 
Konrad- samochodowej. Obaj optymi-
stycznie patrzą w przyszłość, bo roz-
budowują powoli swoje przedsiębior-
stwa, umiejętnie pokonują trudności 
i skutecznie działają, by realizować 
swoje plany. Obaj podkreślali, że bez-
cenną okazała się wiedza zdobyta na 
lekcjach przedsiębiorczości, które  
w „Mechaniku” wpisane są w obowiąz-
kowy plan zajęć, oraz umiejętności  
i kwalifikacje zdobyte na różnego ro-
dzaju kursach.

   Rzeczywistość gospodarcza nie jest 
łatwa, ale jak dowodzą uczniowie 
„Mechanika”, wystarczy być mądrym, 
mieć odwagę uczyć się i wiedzę wyko-
rzystywać, by znaleźć swoje miejsce 
w nowoczesnym świecie i realizować 
własne pragnienia.

Tomasz Płochocki
fot. z arch. ZSZ nr2

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 w TVP 1

W poniedziałek 24 czerwca b.r  Rada Miasta Mińsk Mazowiecki udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta za 2012 rok. To trze-
cie absolutorium udzielone Burmistrzowi Marcinowi Jakubowskiemu w tej kadencji samorządu, a uzyskano je 11 głosami, czyli 
większością bezwzględną. Pozytywnie wykonanie budżetu 2012 przez Burmistrza ocenili wszyscy obecni radni klubu PO, jak 
również radni: Izabela Wanda Rombel, Waldemar Mirecki, Bogusław Zwierz, Dariusz Kulma, Łukasz Lipiński i Grzegorz Cyran. 
Przeciwko udzieleniu absolutorium zagłosował cały klub radnych PiS oraz radni Krystyna Milewska – Stasinowska i Michał Góras. 
Od głosu wstrzymał się radny Kazimierz Markowski.

Absolutorium dla Burmistrza Marcina Jakubowskiego
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11 maja już po raz trzeci odbył się Rajd 
Po Ziemi Mińskiej, który był II Rundą 
Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Po-
jazdów Zabytkowych PZM. Rajd ten or-
ganizowany przez Automobilklub Polski 
i Muzeum Ziemi Mińskiej objęty został 
honorowym patronatem przez Burmi-
strza Marcina Jakubowskiego, oraz Sta-
rostę Powiatu Mińskiego Antoniego Jana 
Tarczyńskiego.

Już od godz. 8:00 na pl. Kilińskiego za-
częły się pojawiać pierwsze pojazdy za-
bytkowe wyprodukowane do końca 1985 
roku. Następnie rejestracja w biurze raj-
du znajdującego się w Miejskiej Bibliote-
ce Publicznej, odprawa i parę minut po 
godz. 10:00 na trasę liczącą 124km wy-
startowała pierwsza załoga. W tym roku 
w rajdzie wzięło udział 51 załóg w tym 7 
motocyklistów.

Na pierwszym etapie uczestnicy mie-
li za zadanie odnaleźć na trasie mińskie 
drewniane budynki ze zdjęć i wpisać je 
do karty drogowej,  wpisane w prawidło-
wej kolejności tworzyły hasło – MENSKO. 
Na parkingu Aquaparku Miejskiego i na 
pl. Kilińskiego odbyły się próby sprawno-
ściowo-zręcznościowe  w których najlepsi 
okazali się w klasie samochodów Łukasz 
Stolarski jadący Mazdą 626 z 1978 roku, 
oraz Krzysztof Kupiec w klasie motocykli 
jadący Hondą VF400F z 1985 roku.

W czasie gdy zawodnicy wyruszyli w tra-
sę, najmłodsi mieszkańcy Mińska Mazo-
wieckiego mogli sprawdzić się w „Próbie 
młodego strażaka” przygotowanej przez 
Młodzieżową Drużynę Pożarniczą prowa-
dzoną przez Grzegorza Wojciechowskie-
go, oraz wziąć udział w pokazie pierwszej 
pomocy przygotowanym przez Ratowni-
ków ZHP z Mińska Mazowieckiego prowa-
dzonych przez Annę Endzelm.

Drugi etap prowadził przez Zimnowodę  
i Krypy do Liwu, gdzie po zwiedzeniu zam-
ku uczestnicy pod czujnym okiem Dawida 
Kolodyńskiego sprawdzali swoje umie-
jętności w strzelaniu z łuku do tarczy. 
Dyrektor Muzeum i Zbrojowni na zamku 
w Liwie p. Roman Postek ufundował dla 
trzech najlepszych strzelców upominki 
rycerskie. Najlepszymi łucznikami okaza-
li się Grzegorz Cichocki, Piotr Gzylewski  
i Michał Gonta.

Podczas drugiego i trzeciego etapu jed-
nym z zadań było znalezienie zdjęć po-
jazdów, odgadnięcie ich, i  wpisanie mo-
delu do krzyżówki. Hasłem krzyżówki był 
SENDOMIERZ. Na zakończenie trzeciego 
etapu uczestnicy rajdu zwiedzili Muzeum 
Architektury Drewnianej w miejscowości 
Nowa Sucha.

W czwartym etapie zawodnicy mieli za 
zadanie ułożyć na czas puzzle z logiem 

III Rajd Po Ziemi Mińskiej Pojazdów Zabytkowych 
rajdu wykonane przez firmę Silva Design. 
W układaniu puzzli najszybszy okazał 
się Artur Węgler. Ostatni etap prowadził 
przez Grębków i Kałuszyn do Mińska Ma-
zowieckiego na pl. Kilińskiego gdzie na 
strudzonych uczestników czekał gorący 
posiłek przygotowany przez mińskich har-
cerzy, oraz  firmę MB-Instal.

Po posiłku przyszedł czas na zaprezento-
wanie przez uczestników swoich pięknie 
odrestaurowanych pojazdów, oraz wrę-
czenie nagród dla zwycięzców. Nagrody 
w tym roku ufundowali Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki p. Marcin Jakubowski, 
dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej p. Le-
szek Celej, oraz firmy Silva Design, MB-
Instal, Etigraf i Auto Serwis Jar-eco. Pu-
char Burmistrza za najładniejszy pojazd 
rajdu otrzymał Jarosław Zalewski wła-
ściciel Opla Rekorda P1 z 1960 roku. Pu-
char Dyrektora MZM za najstarszy pojazd 
odebrał Piotr Gzylewski kierowca Merce-
desa 170V kabriolet z 1936 roku. Nagrody 
zwycięzcom wręczył zastępca burmistrza  
p. Krzysztof Michalik.

Zwycięzcami w klasie samochodów zo-
stali:
PRE-1955 – Hipolit Rokicki jadący Willy-
sem MB z 1942 roku,
PRE-1970 – Jan Kasprzycki jadący Wart-
burgiem 353 z 1968 roku,
PRE-1985 – Bartłomiej Kossowski jadący 
Fiatem 125p z 1978 roku,
oraz w  klasie motocykli:
PRE-1955 - Daniel Gągol  jadący M72  
z 1948 roku,
PRE-1985 - Daniel Gryżewski  jadący 
Hondą CX500C z 1980 roku.

W. Urban
fot. z arch. UM 
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Już 28 czerwca rozpoczyna się naj-
większa impreza muzyczna w naszym 
mieście – Festiwal 4M – Mińsk Mazo-
wiecki Miasto Muzyki. Przez trzy dni na 
placu przed Miejską Biblioteką Publicz-
ną odbywać się będą liczne koncerty  
i konkursy muzyczne (w tym VII Rock In 
Mińsk Fest), a każdy dzień zakończony 
zostanie występem gwiazdy. 

28, 29 i 30 czerwca 2013 w Mińsku Mazo-
wieckim odbędzie się Festiwal 4M - Mińsk 
Mazowiecki Miasto Muzyki, organizowany 
wspólnie przez Stowarzyszenie Kulturalno 
- Oświatowe „Ścieżki Nieskończoności”, 
Stowarzyszenie Niezależna Inicjatywa 
Kulturalna, Mińskie Towarzystwo Muzycz-
ne oraz Miejski Dom Kultury. Wszystko 
przy wsparciu finansowym Miasta Mińsk 
Mazowiecki oraz sponsorów. W tym roku 
z racji remontu przed „Pałacem” festiwal 
zagości na placu przed Miejską Biblioteką 
Publiczną. 

- Organizując Festiwal 4M cały czas nie 
zdajemy sobie do końca sprawy, że two-
rzy się wspaniała historia naszego miasta. 
Wszystko dzięki synergii działań wielu or-
ganizacji, a ta zawsze ma ogromną war-
tość dodaną.  Jak widzę ilu ludzi czeka 
na ten festiwal od wielu miesięcy, to nie 
mogę do końca w to wszystko uwierzyć, 
że tak wielkie marzenia też mogą stać się 
realne.  Festiwal 4M powstał i powstaje 
dzięki pasji wielu ludzi kochających mu-
zykę. On nie jest po to by zarobić pienią-
dze, stać się sławnym, żeby mówiły o nas 
media, ale po to by zrobić coś dla idei 
i mieszkańcy Mińska to czują, przyjmu-
jąc ten festiwal bardzo  ciepło.  A tak na 

koniec – spróbujcie 
sobie wyobrazić, że 
nie ma 4M? Mam na-
dzieję, że to nigdy 
nie nastąpi – mówi 
Dariusz Kulma, pre-
zes Stowarzyszenia 
„Ścieżki Nieskoń-
czoności”. 

- Przy organizacji 
tej imprezy pracuje 
tyle osób, że cięż-
ko tu wymieniać 
kogoś indywidual-
nie. Moim zdaniem 
bardzo ważni są 
wolontariusze, któ-
rzy co roku angażu-
ją się w przygotowania. Bardzo dumny  
w tym roku jestem z nowej oprawy gra-
ficznej festiwalu 4M oraz Rock In Mińsk 
Fest, wszystko wygląda coraz bardziej 
profesjonalnie i zawodowo. Zapraszam 
na stronę festiwalu, tam znajdzie-
cie wszystkie informacje o gwiazdach  
i występach – mówi Kamil Kaźmierczak 
wiceprezes Stowarzyszenia „Niezależna 
Inicjatywa Kulturalna”.

Zatem zobaczmy co czeka nas w tym roku: 

Piątek poetycki!
Festiwal rozpoczyna się w piątkowy wie-
czór i będzie powrotem do korzeni czyli 
do klimatu koncertów z cyklu „Za ho-
ryzontem słów”, które stowarzyszenie 
Ścieżki Nieskończoności organizowało 
przez kilka lat.
- Będzie poetycko, literacko, autorsko, 
ale zarazem bardzo energetycznie, bo 

takie są zawsze wszyst-
kie koncerty Roberta Ka-
sprzyckiego oraz Grzego-
rza Turnaua, czyli naszych 
piątkowych gwiazd, którzy 
mają już stałe grono fanów 
w Mińsku – mówi Małgorza-
ta Zakrzewska ze Stowa-
rzyszenia „Ścieżki Nieskoń-
czoności”

Rekordowy RiM-
Fest!
Podobnie jak w ubiegłych 
latach sobota będzie roc-
kowa, bo po raz VII zagra 
Rock In Mińsk Fest. W tym 
roku do konkursu zgłosiła 
się rekordowa ilość zespo-
łów – aż 390 kapel zgłosiło 
chęć udziału w festiwalu.

- Taki wynik stawia nas  
w czołówce polskich festi-
wali muzyki amatorskiej  
i świadczy o zapotrzebo-

waniu na tego typu imprezy. Moim zda-
niem poziom zgłoszonych zespołów był 
bardzo wyrównany, wybranie finałowej 
piątki, która zagra dla Mińszczan z tak 
licznej grupy, było dużym wyzwaniem. 
Mam nadzieję, że lineup festiwalu zado-
woli publiczność. Jest dużo rocka, mamy 
nasze mińskie ciężko brzmiące zespoły, 
mamy też reggae w wykonaniu gwiazdy 
czyli Indios Bravos – mówi kierownik fe-
stiwalu Kamil Kaźmierczak, ze Stowarzy-
szenia Niezależna Inicjatywa Kulturalna. 

W Jury RiMFestu jak zawsze zasiądą cie-
kawe osobowości. Festiwal poprowadzi 
Piotr Kędzierski z Roxy FM (Ranne Kakao). 
Obok niego w skład Jury wejdą: szefowa 
najpopularniejszego portalu muzycznego 
Fabryki Zespołów – Małgorzata Kaczmarek 
oraz festiwalowy przyjaciel Olaf Derigla-
soff. Jury wybierze jednego zwycięzcę, 
który otrzyma 5 tysięcy złotych oraz za-
gra w niedzielę pełny koncert.
 

Niedziela z Brodką!
W niedzielę wielki finał muzycznych atrak-
cji! Wystąpi laureat sobotniego Rimfestu, 
następnie dwa zespoły mińskie, czyli 
Muzyka Końca Lata i Rozdwojenie Jaźni, 
którzy jak dobrze pójdzie będą promować 
swoją pierwszą płytę. Co jeszcze?

- Po raz pierwszy w Mińsku koncert Po-
luzjantów z Kubą Badachem - po trzech 
latach zgrywania terminów wreszcie się 
udało ich zaprosić. I gwiazda główna, na 
którą wiem, że czeka mnóstwo osób czyli 
Monika Brodka. To już trzeci Festiwal 4M 
i jak zawsze pełen wartościowej Muzyki. 
Myślę, że warto zajrzeć do nas każdego 
dnia i każdy znajdzie coś dla siebie – do-
daje Małgorzata Zakrzewska ze Stowarzy-
szenia „Ścieżki Nieskończoności”

Wstęp na wszystkie koncerty jest bez-
płatny!
Szczegółowy harmonogram dostępny 
pod adresem: www.festiwal4m.pl.

Festiwal 4M – Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki

fot Rafał Nowakowski
i z arch. Stowarzyszenia Kulturalno

-Oświatowego „Ścieżki Nieskończoności”
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WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WORKI NA ODPADY KOMUNALNE
 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że od środy 26 czerwca  
w siedzibie PGK dostępne będą worki na odpady selektywnie zbierane. 
 Wszyscy zainteresowani mieszkańcy Miasta mogą zgłaszać się po  
odbiór pakietów worków. Następne pakiety dostarczane będą do nieruchomości 
w trakcie odbioru odpadów.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Spółka z o.o.
ul. Tuwima 1, 05-300 Mińsk Mazowiecki, tel. 25 758 24 97,  tel./fax. 25 758 33 00

Szanowni Państwo,
 W wyniku przeprowadzonego przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych  
z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki w dniu 14.06.2013 r. została wybrana firma Zakład Usług Komunalnych 
„Błysk” Sp. z o.o. ul. Piastowa 2, 05-400 Otwock za kwotę 4 103 812,80 zł. Umowa z ww. firmą podpisana 
została w dniu 25.06.2013 r.
 Firma Błysk ma obowiązek przed przystąpieniem do odbioru odpadów poinformować wszystkich 
mieszkańców Miasta o terminach odbioru.
 Firma ma zapewnić mieszkańcom domów jednorodzinnych worki na segregowane odpady  
(za wyjątkiem zmieszanych), a we wspólnotach dzierżawę lub zakup kontenerów.

 Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski

ODPADY KOMUNALNE

Poniżej krótki opis firmy wraz z historią działalności.

Spółka BŁYSK

Zakład Usług Komunalnych BŁYSK jest dużym i profesjonalnym przedsiębiorstwem zajmującym się 
gospodarką odpadami w szerokim spektrum – od ich odbioru i transportu nowoczesnymi pojazdami 
specjalistycznymi, po utylizację i odzysk.

BŁYSK stoi zawsze w pierwszym szeregu w zakresie wprowadzania innowacji w gospodarce odpadami. Pracownicy nasi są 
systematycznie szkoleni, aby ich wiedza na temat zmian zachodzących w gospodarce odpadami była na bieżąco uzupełniana.  
W obecnej chwili jesteśmy jedyną grupą firm posiadającą prestiżowy Certyfikat Zarządzania Jakością ISO 9001/2000, który 
dopinguje nas do świadczenia usług na najwyższym poziomie.

Firma obsługuje łącznie ponad 150 tys. mieszkańców i około 2,5 tys. podmiotów gospodarczych z terenu wielu miast i gmin, w tym 
przede wszystkim: Otwock, Nowy Dwór Maz., Piaseczno, Garwolin, Karczew, Celestynów, południowe dzielnice Warszawy.

BŁYSK odzyskuje rocznie ponad 7 tys. ton surowców wtórnych. Firma jest spółką należącą do Grupy Tönsmeier, która świadczy 
usługi w zakresie gospodarki odpadami w Niemczech, Austrii, Holandii i na Litwie. Skuteczne 
rozwiązania zachodnich sąsiadów przenosimy na grunt polski, aby wraz z mieszkańcami dbać o 
dobro rodzimej przyrody.

Źródło: http://blysk.toensmeier.pl/index.php/blysk-o-nas-spolka-blysk/

Wiecej informacji na: 
http://www.minsk-maz.pl/237,gospodarka-komunalna.html

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

I N F O R M A C J A
               Zawiadamiam, że w dniu 7 czerwca 2013 r. ustaliłem, a w dniu 10 czerwca 2013 r. podałem do publicznej wiadomości 
wykaz obejmujący działkę gruntu Nr 869/20 o powierzchni 11 m2 , położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Juliana Tuwima, 
stanowiącą zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00048191/8 własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przewidzianą do sprzedaży  
w drodze bezprzetargowejomości przyległej, w celu poprawy warunków jej zagospodarowania.
         Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 
na okres od dnia 10 czerwca 2013 r.  do dnia 1 lipca 2013 r.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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W worki lub pojemniki NIEBIESKIE 
zbieramy

PAPIER 
I MAKULATURA

TU WRZUCAMY m.in.:
• opakowania z papieru lub tektury;
• gazety i czasopisma;
• katalogi, prospekty, foldery;
• papier szkolny i biurowy;
• książki i zeszyty;
• torebki papierowe;
• papier pakowy;
• tekturę.

TU NIE WRZUCAMY !!!
• papieru powlekanego folią i kalki
• opakowań kartonowych po mleku
  i napojach;
• artykułów i papierów higienicznych 
np. wacików, pieluch jednorazowych, 
podpasek;
• worków po nawozach, cemencie 
i innych materiałach budowlanych;
• zabrudzonego i tłustego papieru;
• tapet.

PAMIĘTAJ !!!
• usuń elementy metalowe i części plasti-
kowe np. zszywki, spinacze;
• wyrzucaj opakowania papierowe i tek-
turowe bez zawartości.

W worki lub pojemniki ZIELONE zbiera-
my

SZKŁO

TU WRZUCAMY m.in.:
• butelki i słoiki szklane po napojach 
i żywności;
• butelki po napojach alkoholowych;
• szklane opakowania po kosmetykach.

TU NIE WRZUCAMY !!!
• szkła stołowego – żaroodpornego;
• ceramiki, doniczek;
• żarówek i świetlówek;
• szkła kryształowego;
• reflektorów;
• termometrów i strzykawek;
• monitorów i lamp telewizyjnych;
• szyb okiennych i zbrojonych;
• szyb samochodowych;
• luster i  witraży;
• porcelany i fajansu.

PAMIĘTAJ !!!
• nie tłucz szkła przed wrzuceniem 
do worka lub pojemnika;
• wrzucaj opakowania szklane 
bez zawartości.

W worki lub pojemniki ŻÓŁTE zbieramy

TWORZYWA SZTUCZNE
TU WRZUCAMY m.in.:
• butelki po napojach;
•opakowania po chemii gospodarczej, ko-
smetykach (np. szamponach, proszkach, 
płynach do mycia itp.);
• opakowania po produktach spożyw-
czych;
• plastikowe zakrętki;
• plastikowe torebki, worki, reklamówki 
i inne folie;ww
• plastikowe koszyczki po owocach 
i innych produktach;
• styropian.

TU NIE WRZUCAMY !!!
• butelek i pojemników po smarach, ole-
jach silnikowych, farbach i lakierach oraz 
płynach chłodniczych;
• pojemników i opakowań po środkach 
ochrony roślin;
• opakowań po lekach;
• strzykawek, wenflonów i innych artyku-
łów medycznych;
• zużytego sprzętu elektrycznego i elek-
tronicznego.

PAMIĘTAJ !!!
• zgnieć butelki przed wrzuceniem;
• wrzucaj opakowania z tworzyw sztucz-
nych bez zawartości.

JAK PRAWIDŁOWO SEGREGOWAĆ ODPADY KOMUNALNE ?

W worki lub pojemniki BRĄZOWE 
zbieramy 

ODPADY ULEGAJĄCE 
BIODEGRADACJI

TU WRZUCAMY m.in.:
• obierki i resztki owoców oraz warzyw;
• fusy po kawie i herbacie;
• łupiny z orzechów i skorupki jaj;
• resztki żywności z wyłączeniem kości;

TU NIE WRZUCAMY !!!
• skórek owoców południowych 
np. cytrusów i bananów;
• popiołu;
• odchodów zwierzęcych;
• niedopałków papierosów.

PAMIĘTAJ !!!
• odpady wyrzucaj bezpośrednio do wor-
ka lub pojemnika, bez używania dodatko-
wych worków foliowych i reklamówek.

W worki lub pojemniki CZARNE zbieramy

POZOSTAŁE 
NIESEGREGOWANE 

ODPADY
TU WRZUCAMY m.in.:
pozostałe odpady komunalne, których 
nie można już poddać dalszej segregacji 
np.: 
• odpady z folii, plastików i szkła zabru-
dzone lub z zawartością;
• zużytą odzież i zużyte obuwie;
• porcelanę i fajans;
• artykuły i papiery higieniczne np. waci-
ki, pieluchy jednorazowe, podpaski;
• skórki owoców południowych np. cytru-
sów i bananów 
• itp.

PAMIĘTAJ !!!
„segreguj odpady 
– to się wszystkim opłaca”

W worki lub pojemniki BIAŁE zbieramy

METALE
TU WRZUCAMY m.in.:
• puszki po napojach;
• puszki po konserwach;
• drobny złom żelazny i metale koloro-
we;
• kapsle.
TU NIE WRZUCAMY !!!
• opakowań po aerozolach;
• puszek po farbach;
• baterii.
PAMIĘTAJ !!!
• zgnieć aluminiowe puszki przed wrzu-
ceniem;
• wrzucaj opakowania metalowe bez za-
wartości.

W worki lub pojemniki BIAŁE zbieramy

OPAKOWANIA 
WIELOMATERIAŁOWE

TU WRZUCAMY m.in.:
• kartony po mleku, śmietanie;
• kartony po sokach, napojach
TU NIE WRZUCAMY !!!
• plastikowych zakrętek
PAMIĘTAJ !!!
• zgnieć opakowanie kartonowe przed 
wrzuceniem;
• wrzucaj opakowania kartonowe bez za-
wartości.

Pozostałe odpady dla każdej frakcji zbieranej odrębnie należy zbierać w worku 
lub pojemniku koloru białego z napisem określającym rodzaj odpadów 
np.
1. Metale 
2. Opakowania wielomateriałowe
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Co słychać w inwestycjach miejskich?

• Trwają roboty drogowe na ulicach: Leśnej, Chochołowskiej, Dźwigowej i Rudzkiego.

• Zakończono remont nawierzchni drogi wewnętrznej i utwardzenia terenu na nieruchomości położonej przy ul. Mio-
dowej 3 i Miodowej 4.

• Rozpoczęto prace polegające na wykonaniu nowej nawierzchni w sięgaczu od ul. Kopernika.

• Wykonano oświetlenie skweru im. Prezydenta Ryszarda Kaczorowskiego.  W najbliższym czasie planowana jest do-
budowa oświetlenia ulicznego w ulicach Warszawskie Przedmieście na odcinku od ul. Marii Dąbrowskiej do drogi na 
Stanisławów oraz w ul. Warszawskiej od ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich do wschodniej granicy miasta.

• Trwa remont targowiska miejskiego, budowa III segmentów budynku komunalnego przy ul. Chełmońskiego 75 oraz 
przebudowa placu przy Miejskim Domu Kultury wraz z budową oświetlenia i fontanny.

• W trakcie realizacji jest rozbudowa Miejskiej Szkoły Artystycznej wraz z budową Sali koncertowej. Rozebrano część 
budynku . Wykonywane są roboty ziemne i fundamentowe.

•  Na ukończeniu są prace związane  z termomodernizacją Przedszkola Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 Maja 10.

• Już wkrótce rozpocznie się rozbudowa budynku administracyjno- socjalnego z zapleczem sanitarnym i technicznym 
przy ul. Sportowej 1, budowa punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych przy ul. Przemysłowej oraz dosto-
sowanie budynku Szkoły Podstawowej Nr 6 do wymagań przepisów ppoż.

• W przygotowaniu są postępowania na udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na 
przebudowę kanalizacji deszczowej i sanitarnej  w ul. Gen. K. Sosnkowskiego , budowę monitoringu dla ulic Błonie, 
Rodziny Nalazków, Dąbrówki, Stary Rynek, oraz na budowę ogrodzenia targowiska miejskiego.

fot. Paweł Fabiszewski
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8 czerwca 2013 r. w podwarszawskich 
Ząbkach odbył się VIII Festiwal Muzyki 
Chóralnej „Mater Misericordiae” zorga-
nizowany przez Towarzystwo Ars Anti-
qua oraz Federację Caecilianum. 

Szanowne Jury w składzie Zbigniew Sza-
blewski, Katarzyna Sokołowska, Dariusz 
Zimnicki oceniało zgłoszone zespoły. 
Wśród dwudziestu pięciu zespołów byli 
też przedstawiciele Mińska Mazowiec-
kiego: Chór Kameralny Mińskiego Towa-
rzystwa Muzycznego oraz Oktet Wokalny 
Manufaktura Dźwięku. Oba zespoły poka-
zały, że ciężka praca jaką wykonują pod-
czas prób oraz zaufanie włodarzy miasta, 
którzy od początku istnienia obu zespołów 
wspierają mecenatem ich działalność, nie 
idzie na marne. 

Oktet Wokalny Manufaktura Dźwięku 
zdobył trzecie miejsce oraz złoty dyplom 
(84 pkt), a Chór Kameralny  srebrny dy-
plom (79 pkt - 1 punktu zabrakło do zło-
ta). Tak duży sukces na ogólnopolskim 
konkursie chóralnym (wszakże występo-
wały zespoły min. z Warszawy, Poznania, 
Białegostoku i Częstochowy) zespołów 
z Mińska świadczy o tym, że w naszym 
mieście jest uzdolniona młodzież, która 
garnie się do efektywnego (co słychać na 
koncertach obu zespołów w naszym mie-
ście) oraz kulturalnego spędzania wolne-
go czasu i czego efekty są nagradzane na 
takich, jak ten konkursach.  Nie pozo-
staje nic innego, jak tylko członkom obu 
zespołów przyklasnąć, dalej wspierać  
i życzyć rozwoju muzycznego oraz kolej-
nych sukcesów.

Rafał Ostrowski
sekretarz MTM

fot. Leszek Siporski
minskmaz.com

   

„Mater Misericordiae”
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Dzień Dziecka 
w MDK
 

Wesoło, balonowo, kolorowo
 Miała znowu być zabawa na pla-
cu zabaw, i znowu zabawa przeniosła się 
do pałacu Dernałowiczów. Ale i tym razem 
kapryśna aura nie zdołała nikomu popsuć 
humorów w Dniu Dziecka zorganizowa-
nym przez Miejski Dom Kultury w Mińsku 
Mazowieckim. A w tym wyjątkowym dniu 
przybyły do nas tłumnie całe rodziny.
 Było mnóstwo zabawy, konkur-
sów i radości. Artyści Teatru Forma za-
dbali o to, by żadne dziecko się nie nu-
dziło. Było mnóstwo animacji i zabaw, 
pokaz skręcania balonów przez clowna  
i mega baniek mydlanych oraz dyskoteka 
z kaczorem. Dzieci brały udział w kon-
kursach, m.in. przeciąganiu liny, torze 
przeszkód, tańcu z balonami, zabawach 
przy udziale hula hop, skakanek i ring 
oraz wielu innych. Uczestnicy konkursów 
otrzymali upominki ufundowane przez 
Miejski Dom Kultury.
 W amfiteatrze dzieci mogły sko-
rzystać z „zor-balla”, czyli staczania się  
w ogromnej dmuchanej kuli. Kolejka 

„Parkuj z książką”
 Miejski Dom Kultury w Mińsku 
Mazowieckim wraz z początkiem wakacji 
inauguruje akcję „Parkuj z książką”. W par-
ku miejskim – przy tarasie oraz przy placu 
zabaw ustawimy regały z książkami. Każdy 
gość może sięgnąć po jedną z nich, zabrać 
ze sobą na czas spaceru, zaszyć się w par-
kowych alejkach i zagłębić w lekturze.
 Akcję rozpoczynamy 4 lipca  
o godzinie 19. Gościem specjalnym inau-
guracji akcji będzie Małgorzata Kalicińska, 
fragmenty prozy autorki serii Rozlewisko 
przeczyta Joanna Dukaczewska.
 Mamy nadzieję, że nasz księgo-
zbiór umili odwiedzającym pobyt w parku. 
Zachęcamy do swobodnego korzystania  
z umieszczonych na regale książek, wę-
drowania z nimi po parku, pogrążania się 
w lekturze. Po zakończeniu czytania prosi-
my o odstawienie tomu na półkę, tak aby 
kolejni parkujący mieli możliwość skorzy-
stania z zaparkowanych książek. Mamy 
nadzieję, że akcja zyska stałych  uczestni-
ków, a może nawet cichych współtwórców, 
którzy będą przynosili i stawiali na regale 
własne, przeczytane już książki. Zachęca-
my rodziców i dzieci do włączenia się do 
akcji. Regał przy placu zabaw ustawiony 
będzie z myślą o literaturze dla najmłod-
szych czytelników.

Akcja potrwa do 1 września 2013 r.

chętnych do tej nie lada atrakcji stała 
jeszcze długo po zakończeniu zabawy w 
pałacu. Maluchy mogły pojeździć na ku-
cyku oraz posilić się swoimi ulubionymi 
smakołykami – watą cukrową i popcor-
nem.

 Trzygodzinny program artystycz-
ny skończył się zdecydowanie zbyt szyb-
ko. Ale radość malująca się na dziecię-
cych buziach świadczyła o tym, że Dzień 
Dziecka w MDK na pewno się udał. 

A. Boruta
fot. z arch. MDK
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Muzeum Ziemi Mińskiej 
Muzeum Ziemi Mińskiej w maju

Przyroda przy Okrzei.
 Początek maja w willi hrabiny 
Łubieńskiej to przede wszystkim wysta-
wa „Wildlife Photographer of the Year”, 
stanowiąca plon dorocznego konkursu or-
ganizowanego od blisko pół wieku przez 
BBC Wildlife Magazine oraz Muzeum Hi-
storii Naturalnej w Londynie. Nie pierw-
szy to już raz, gdy wchodzące w jej skład 
fotosy goszczą w murach MZM. Jednak 
dotychczas były to ekspozycje przekrojo-
we i mocno niepełne. Tym razem dzięki 
bydgoskiej agencji Zegart Jerzego Zegar-
lińskiego odwiedzający mogli podziwiać 
całą setkę prac wyróżnionych i nagro-
dzonych w ubiegłym roku. W tym aż dwie 
autorstwa polskich fotografików. I w tym 
przypadku „aż” bynajmniej nie stanowi 
przesady, jeśli wziąć poprawkę na fakt, 
że do konkursu zgłoszonych zostało blisko 
50 tys. fotogramów wykonanych przez 
prawie 4 i pół tys. autorów z 98 krajów.
 Co w istocie oglądamy na tych 
kadrach? Czy aby na pewno po prostu 
naturę uchwyconą in statu nascendi?  
A może tak naprawdę – jak podczas wer-
nisażu 6 maja mówił Zegarliński – ich te-
matem jest to, jak my, ludzie, postrzega-
my świat wokół nas, jak go przez swoje 
zmysły przetwarzamy i interpretujemy. 
Zorza polarna, krokodyl wyłaniający się 
z jakby nierzeczywistej mgły, skolonizo-
wany przez mchy wrak samochodu, który 
zaczął przypominać ropuchę – to wszyst-
ko jest tyleż uchwyceniem rzeczywisto-
ści, co jej twórczą przeróbką. Bo liczy 
się kąt ustawienia obiektywu, natężenie 
światła, cierpliwość, ale również i siatka 
skojarzeń, jakie dany obraz budzi u pa-
trzącego.
 Każdy eksponat został dodatko-
wo opatrzony tabliczką, na której, obok 
nazwiska autora i kategorii, zamieszczo-

no krótką historię powstawania zdjęcia. 
A niekiedy są to opowieści fascynujące. 
Jak choćby przygoda 11-letniego Joshui 
Brucha z Wielkiej Brytanii, który ekspe-
rymentując z pożyczonym od taty obiek-
tywem, zrobił niesamowite zbliżenie ko-
mara pożywiającego się na jego skórze. 
Ile go to cudo kosztowało, możemy się co 
najwyżej domyślać.
 Wystawa jest czynna do 29 
maja. Zaś o jej ogromnej popularności 
niech świadczy fakt, że – jak na swej 
stronie internetowej podaje agencja Ze-
gart – już od chwili otwarcia, tj. 3 maja, 
do wernisażu odwiedziło ją niemal tysiąc 
osób. Wystawie towarzyszy też konkurs 
fotograficzny, którego celem jest uka-
zanie piękna przyrody Ziemi Mińskiej. 
Można się do niego zgłaszać do marca 
przyszłego roku. Regulamin dostępny na 
stronie ulani-minzkmaz.home.pl.
 Życie złowione soczewką obiek-
tywu to nie jedyny kontakt z przyrodą, 
jaki mińszczanom w maju zaoferowało 

MZM. Wcześniej w dniu, w którym od-
był się wernisaż, na dziedzińcu willi przy 
Okrzei dzięki firmie EKWOS zagościł zwie-
rzyniec. Ściągnął ok. sześciuset dzieci  
z mińskich przedszkoli. Zabawa była 
przednia.

Nocna kultura.
 Tegoroczna edycja akcji Noc Mu-
zeów była pierwszą nad rzeką Srebrną, 
kiedy wszystkie mińskie instytucje kultu-
ralne połączyły siły we wspólnym działa-
niu. Do mnogości atrakcji, by wymienić 
m.in. wieczorne podziwianie prac Włady-
sława Hasiora w galerii MDK i projekcję 
filmu „Samsara” w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, muzeum przy ul. Okrzei doło-
żyło pokaz pięciu niesamowitych obrazów 
Zdzisława Beksińskiego pochodzących  
z prywatnej kolekcji Jerzego Satanow-
skiego. W muzealnych murach rozbrzmiał 
ponadto koncert młodej warszawskiej 
sopranistki, Doroty Szczepańskiej. Go-
ście wysłuchali jej interpretacji pieśni 
Edwarda Griega, Manuela De Falla i Ivora 
Gurneya.
 Swój akcent, już na samo zwień-
czenie sobotnich artystycznych przeżyć, 
dorzuciło Muzeum 7 Pułku Ułanów Lu-
belskich. Grupa rekonstrukcji historycz-
nej Towarzystwa Pamięci 7 Pułku dała 
wieczorny, a właściwie już nocny pokaz 
musztry. Członkowie grupy opowiada-
li o ułańskich zwyczajach i pokazywali 
wojskowe wyposażenie. Po raz kolejny 
ożyło również – znane już miłośnikom 
lokalnej historii – zabytkowe działko 
przeciwpancerne Bofors 36. Taki natłok 
wrażeń wielu uczestników przyprawił  
o głód. By go zaspokoić, mogli sobie upiec 
w ognisku kiełbaski.

Marcin Królik
fot. z arch. MZM

fot. Jasper Doest - Holandia
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Tańcząca Eurydyka
Do niedawna Anna German była postacią 
nieco zapomnianą, jednak serial tele-
wizyjny o jej fascynującym i tragicznym 
życiu sprawił, że jej piosenki powró-
ciły do radia, wznawiane są jej płyty,  
a w wydawnictwie Marginesy powsta-
ła także biografia artystki.  14 maja 
spotkaliśmy się w bibliotece z jej au-
torką Mariolą Pryzwan.  Z  zawodu bi-
bliotekarka, (pracuje w Pedagogicznej  
Bibliotece Wojewódzkiej w Warszawie) 
z zamiłowania  biografka Anny German, 
która  w książce „Tańcząca Eurydyka. 
Anna German we wspomnieniach” ze-
brała wspomnienia bliskich, przyjaciół 
i współpracowników,  którzy znali Ger-
man, zarówno na scenie, jak i prywat-
nie. Niespodzianką podczas spotkania 
był radiowy wywiad z Anną German,  
w którym to ona wspominała swoją 
mamę i babcię.

Noc muzeów
Jako instytucja kultury postanowiliśmy 
włączyć się w tym roku w tradycyjną już 
Noc muzeów organizowaną w naszym 
mieście.  Chociaż zaczynaliśmy o 18ej, 
w tajemniczy sposób bibliotekę spowi-
ły ciemności, świeciły tylko nasze białe 
sznurowadła i zęby.  W takich warunkach 
nie mogliśmy zaproponować naszym go-
ściom  żadnej lektury, dlatego też zapro-
siliśmy ich na pokaz wyjątkowego filmu 
„Samsara” autorstwa Rona Fricke z muzy-
ką m.in. Lisy Gerrard z Dead Can Dance. 
Były piękne widoki, zadziwiająca techno-
logia, wojna i pokój, bieda i bogactwo, 
wspaniała muzyka i wiele refleksji nad 
kondycją naszej cywilizacji.

Na ośnieżonych szczytach
21 maja, w cyklu Biblioteka Podróży,   
z czytelnikami spotkał się Wojciech Le-
wandowski , geograf (geoekolog), pra-
cownik naukowy Wydziału Geografii  
i Studiów Regionalnych Uniwersytetu War-
szawskiego, uczestnik wielu ekspedycji 
alpinistycznych i naukowych. Jeśli jednak 
ktoś spodziewał się nudnego wykładu, to 
został zaskoczony i porwany opowieścią  
o fascynacji naszego gościa górami Ame-
ryki Łacińskiej. Autor książki „Przez  pu-
stynie na ośnieżone szczyty” pokazał 
malownicze slajdy ze swoich wypraw,  
a przyszłym podróżnikom dał wiele cen-
nych rad.  Jego podróż na najwyższe 
szczyty wszystkich krajów tego kontynen-
tu prowadziła nie tylko przez pustynie, 
ale też, tropikalne lasy, wulkany i tętnią-
ce życiem miasta. Z humorem opowiadał 
o trudach wędrówki, o  ulubionych tuka-
nach i andyjskich zwyczajach.
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Nasze święto
Dla bibliotekarza świętem jest każdy 
dzień spędzony wśród książek, jednak tra-
dycyjnie raz w roku, spotykamy się w gro-
nie wszystkich bibliotekarzy z powiatu by 
wymienić  się wrażeniami, pogratulować 
sukcesów, świętować jubileusze i upa-
miętnić pierwsze mińskie bibliotekarki. 
 W tym roku nasze spotkanie 24 
maja uświetnił wykład Lilli Kłos, nauczy-
cielki historii i autorki książek o naszym 
mieście i regionie, a także wizyta Joanny 
Pasztaleniec-Jarzyńskiej, Przewodniczą-
cej Zarządu Okręgu Mazowieckiego Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich, człon-
ka Zarządu Głównego i Skarbnika SBP. 
Była to także okazja do wręczenia wyjąt-
kowego medalu Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich „W dowód uznania”, który 
otrzymała Wiesława Leszczyńska-Buczek 
z Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Mazo-

wiecki z siedzibą w Stojadłach. Jubileusz 
30 lat pracy obchodziła Bożena Szczęsna, 
Starszy Kustosz w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Mińsku Mazowieckim, a Anna 
Andrzejkiewicz, Dyrektor Biblioteki Pu-
blicznej w Kałuszynie i Agnieszka Wielgo, 
Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej  
w Dębem Wielkim świętowały 25-lecie 
pracy w zawodzie bibliotekarza. 

Odjazdowi bibliotekarze
Jak się okazuje, nie samymi książkami 
żyje bibliotekarz… 26 maja, w ramach 
ogólnopolskiej akcji rowerowej w rajdzie 
zorganizowanym przez mińskie koło Sto-
warzyszenia Bibliotekarzy Polskich oraz 
biblioteki w Mińsku i Cegłowie wzięło 
udział 60 osób. Ubranych w pomarań-
czowe kamizelki bibliotekarzy wspiera-
li czytelnicy i sympatycy książek, za co 

serdecznie im dziękujemy. Wycieczka 
rowerowa, urozmaicona spotkaniem  
z wójtem Cegłowa – Marcinem Uchmanem 
oraz leśniczym Henrykiem Witkowskim  
z Leśnictwa Mienia zakończyła się  wi-
zytą w gościnnej bibliotece w Cegłowie. 
Gdzie po krótkim, ale ulewnym deszczu 
rowerzyści mogli się ogrzać, posilić słyn-
ną sójka mazowiecką, posłuchać  wierszy 
i obejrzeć Cegłów na dawnej fotografii. 
Rajd tak bardzo się wszystkim podobał, 
że już planujemy  trasę na przyszły rok.

„Tutto bene” i „Prymuska”
Wkrótce wakacje, czas więc kompleto-
wać lektury na letni relaks. Pomagają w 
tym nasze spotkania autorskie, tak jak 
to 4 czerwca z Manulą Kalicką i Zbignie-
wem Zawadzkim, którzy napisali kry-
minał  „Tutto bene” z włoską kuchnią w 
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tle.  Wbrew tytułowi, nie wszystko jest 
dobrze, bo jak to w kryminale muszą być 
jakieś zbrodnie,  poszlaki, wątpliwości. 
Ale jest tam także humor, charyzmatycz-
ny komisarz, wątek miłosny, no i oczywi-
ście włoskie smaki. W sam raz na leniwą 
sjestę pod gruszą.
 A dla młodzieży, chociaż nie 
tylko, proponujemy „Prymuskę” Ewy 
Bagłaj, która odwiedziła naszą bibliote-
kę 13 czerwca i spotkała się z uczniami 
mińskich szkół. Ewa Bagłaj sama nazywa 
siebie „koniarą”, bo jej życie od zawsze 
krąży wokół koni. Jeździ amatorsko, ko-
cha te zwierzęta, broni ich praw pracując 
dla Fundacji Viva! - Akcja dla Zwierząt  
i przede wszystkim znajduje dla nich 
miejsce w swoich książkach. Młodzież z 
zainteresowaniem słuchała opowieści o 
jej doświadczeniach w pracy wolonta-
riuszki, o rodzinnych relacjach bohate-
rów książki, o rozterkach młodej Brosz-
ki, o pięknie Podlasia i miłości do koni. 
Młodzi goście zadawali autorce pytania, 
dzielili się własnymi  poglądami. To spo-
tkanie było dla nas okazją do poznania 
naszych młodych czytelników, a dla mło-
dzieży, być może inspiracją na czas wa-
kacji. Dziękujemy nauczycielkom, które 
pomimo intensywnej pracy związanej  
z końcem roku szkolnego przyszły do nas 
ze swoimi uczniami. Dziękujemy także 
pani Łucji ze sklepu jeździeckiego „W 
siodle”, która udostępniła nam elementy 
scenografii,  byśmy mogli choć trochę po-
czuć klimat stadniny i zapach siana.

Cała Polska czyta dzie-
ciom, i my też czytamy
W ramach tegorocznej akcji „Cała Pol-
ska czyta dzieciom”, oddział dla dzieci 
przygotował trzydniowy cykl czytania. 

Na śniada-
nie czytał 
Dariusz Mól, 
redaktor na-
czelny tygodni-
ka „Strefa Mińsk” 
a  na trawie, a do-
kładniej na placu za-
baw w mińskim parku 
czytały dzieciom Ania 
Kołowska i Kasia Chojnac-
ka z oddziału dla dzieci. 
W oddziale dla dzieci podsu-
mowano także obchody roku 
Juliana Tuwima, na które skła-
dały się: konkurs plastyczny „Ma-
giczny świat wierszy Juliana Tuwi-
ma”,  promocja książki  Agnieszki 
Frączek „Rany Julek! O tym jak Julian 
Tuwim został poetą” oraz insceniza-
cja wiersza „Rzepka” przez uczniów 
klasy  I z SP2 dla ich kolegów  
z przedszkola „Płomyczek”.

Zapowiedzi…
Zapraszamy na „Lato w biblio-
tece”: Oddział dla dzieci przy-
gotował niesamowitą „Podróż 
po Polsce za jeden uśmiech”. 
Dzięki książkom, multime-
dialnym pokazom oraz 
zabawom w każdy waka-
cyjny wtorek odwiedzimy  
z Wami najpiękniejsze 
i najciekawsze polskie 
miasta.
Młodzież i dzieci, któ-
re wyjadą, choćby 
na kilka dni, zapra-
szamy do udziału  
w konkursie 
„Pocztówka z wa-
kacji”. Wszystkie 

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
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pozdrowienia nadesłane dla biblioteki na 
pocztówkach wezmą udział w losowaniu 
nagród. Więcej o konkursie na naszej 
stronie www.mbpmm.pl.
Podczas wakacji działała będzie także na-
sza kinoteka - w każdy czwartek o godzi-
nie 10.00 i 14.00 będą pokazywane filmy 
dla dzieci i młodzieży.
A dorosłych czytelników zapraszamy na 
organizowany przez Mińskie Towarzystwo 
Muzyczne cykl koncertów „Letni festiwal 
a r tys tów lokalnych”. Piątek 12 
lipca, 19 lipca, 26 lipca oraz 

2 sierpnia o godzinie 
19.00 w sali konfe-

rencyjnej biblio-
teki.

Magda Mól
fot. z arch. 

MBP
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MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA
Konkurs muzyki filmowej w MSA
Pod koniec kwietnia na lekcjach teorii został przeprowadzony konkurs muzyki filmowej’ Dziewięciu Wspaniałych’. Konkurs o  charak-
terze autorskim zorganizowała i przygotowała Pani Anna Mazaj, nauczyciel MSA. Jego treść oraz zakres wiadomości  została dobrana 
na podstawie materiałów z biblioteki Gazety Wyborczej. Nadrzędnym celem konkursu było zapoznanie się uczniów z dziewięcioma 
sylwetkami polskich kompozytorów muzyki filmowej. Przy okazji również mogli poznać szerszy kontekst pracy nad tworzywem kompo-
zytorskim oraz zagłębić się w tajniki współpracy kompozytorów z reżyserami danych obrazów filmowych. Przede wszystkim chodziło 
jednak o kontakt nie tyle z teoretyczną wiedzą, ile z żywą materią dźwiękową , którą uczniowie mogli przyswajać podczas przygoto-
wań do konkursu, słuchając  interesujących 
przykładów tematów muzycznych z filmów.   

Oto nasi laureaci:
W kategorii klas III Działu Nauczania Po-
czątkowego:
I miejsce - Juliusz Kopciński
II miejsce - Julia Karwowska
III miejsce - Kacper Miszkurka
W kategorii klas IV Działu Muzycznego:
I miejsce - Artur Kłoczewiak
II miejsce - Rafał Smoliński
w kategorii klas najstarszych:
I miejsce - Martyna Kłoczewiak
w kategorii klas I (młodzieżowych) miejsc 
nie przyznano.

Uczennica Martyna Kłoczewiak  uzyska-
ła 83 na 84 możliwe punkty, w związku  
z czym otrzymała możliwość reprezentowania MSA na Ogólnopolskim Konkursie Teoretycznym z wiadomości o życiu i twórczości 
polskich kompozytorów muzyki filmowej. Wszystkim laureatom gratulujemy i oczekujemy na kolejne takie wydarzenie w przyszłym 
roku szkolnym !!!

KULTURA

Z inicjatywy Dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Pomocy Społecznej w Mińsku Mazo-
wieckim oraz Pana Sławomira Domań-
skiego, Dyrektora Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Dąbrówki, w ramach współpra-
cy pokoleń oraz w celu podkreślenia 
znaczenia seniorów w życiu lokalnym, 
odbyło się 18 czerwca br. w Szkole Pod-
stawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 
Mazowieckim wydarzenie teatralno-
muzyczne „Spotkanie pokoleń”.

Impreza, na którą zostali zaproszeni  
Seniorzy z naszego miasta jest jednym  
z pierwszych wydarzeń zwracających 
uwagę naszej społeczności na obecność  
i problemy osób starszych w naszym ży-
ciu, ich  integrację, spotkanie z dziećmi, 
kadrą pedagogiczną i pracownikami Miej-
skiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 Otwierając spotkanie Pan Dyrek-
tor Sławomir Domański oraz Pani Elżbieta 
Kowalik-Wirowska, Dyrektor Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku Ma-
zowieckim powitali serdecznie zgroma-
dzonych licznie gości i młodzież, a życząc 
wszystkim udanej zabawy wyrazili na-
dzieję, aby wydarzenie było wstępem do 
głębszej oraz szerszej integracji Seniorów 
z naszego Miasta.  

Piotr Tomaszewski 
fot. z arch. MOPS

 Następnie odbyła się część ar-
tystyczna, którą rozpoczął pokaz zespołu 
teatralnego „Dzieci Dąbrówki” pt. „Wilk 
i zając, czyli każdy może się dogadać”. 
Wystąpiły także dzieci 
z Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca 
„Dąbrówka” oraz wolontariusze Szko-
ły Podstawowej nr 2 w przedstawieniu 
„Czerwony Kapturek szuka Księcia”.   
 Po otrzymaniu symbolicznych 
upominków od dzieci Seniorzy oraz ze-

brani goście udali się na poczęstunek do 
szkolnej stołówki.
 W czasie rozmów z dziećmi Se-
niorzy wspominali swoje młodzieńcze 
oraz szkolne lata, na myśl o których za-
kręciła się niejedna łza… . Spotkanie 
przebiegało w szczerej, znakomitej at-
mosferze. 

SPOTKANIE POKOLEŃ Z MOPS w „Dąbrówce”

Jagoda Jabłonowska 
fot. z arch. MSA
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 W tegorocznym VI Powiatowym 
Konkursie Wiedzy dla Uczniów Szkół 
Podstawowych OMNIBUS 2013 wzięło 
udział liczne grono uczniów z 26 szkół z 
powiatu mińskiego.  

 Turniej wiedzy odbył się 4 
czerwca (klasy IV – VI) i 5 czerwca (klasy 
I – III) w sali gimnastycznej Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim. 
Punktualnie o 9.00 wicedyrektor szkoły, 
pani Ewa Żak serdecznie przywitała przy-
byłych gości, podziękowała za to, że tak 
wiele szkół zechciało przyjąć zaproszenie 
do rywalizacji w konkursie oraz życzy-
ła uczniom powodzenia podczas zmagań 
o tytuł OMNIBUSA 2013. Organizatorki 
-  pani Małgorzata Nowicka, pani Bożena 
Polkowska, pani Małgorzata Szczęsna oraz 
pani Agnieszka Wodzińska dla uczestni-
ków rywalizacji o miano OMNIBUSA 2013 
z klas IV – VI przygotowały trzy rundy py-
tań  z różnych dziedzin wiedzy. I runda 
polegała na udzieleniu odpowiedzi na 
losowo przypadające uczestnikom rywa-
lizacji pytania, podobnie jak w znanym 
teleturnieju „Jeden z dziesięciu”. W tej 
rywalizacji jednak żaden uczestnik nie 
odpadał z turnieju, lecz gromadził punkty 
i przechodził do kolejnej rundy. W run-
dzie II asystenci z klasy VA losowali 10 
pytań spośród dziedzin takich jak: język 
polski, historia, przyroda, sport, sztuka, 
matematyka, przysłowia, „kot w butach” 
oraz Julian Tuwim. Tym razem wszyscy 
zawodnicy odpowiadali pisemnie na te 
same pytania. III runda pytań to przygo-
towane na prezentacji kategorie: miasta, 
ubiory, drzewa, narzędzia, znane osoby 
oraz flagi. Tu czekało na uczestników tur-
nieju 5 pytań losowanych przez młodych 
asystentów.  Tym razem także wszyscy 

uczniowie odpowiadali pisemnie na te 
same pytania.
 Do każdej rundy przechodzili 
wszyscy zawodnicy, otrzymując po jed-
nym punkcie za każdą prawidłową od-
powiedź. Najlepszym okazał się ten, kto 
zgromadził największą ilość punktów na 
swoim koncie. Uczestnikom konkursu, 
podobnie jak w poprzednim roku, punk-
ty przyznawało jury wyłonione na drodze 
losowania spośród opiekunów przybyłych 
wraz ze swoimi wychowankami do Szko-
ły Podstawowej nr 1. Przewodniczyła 
mu pani wicedyrektor Ewa Żak. Po każ-
dej rundzie jurorzy informowali uczniów 
o aktualnych wynikach rywalizacji. Po 
przeprowadzeniu zaplanowanych trzech 
rund i podliczeniu wyników okazało się, 
że rywalizacja została rozstrzygnięta bez 
dogrywki. Najwięcej punktów na swym 
koncie zgromadził uczeń Szkoły Podsta-
wowej w Wiciejowie Jan Kudlak  i tym 
samym zdobył tytuł OMINBUSA 2013, dru-
gie miejsce zajęli ex equo Alicja Betlej 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim oraz Rafał Klimek ze Szkoły 
Podstawowej w Rudzie, a trzecie miejsce 
ex equo przypadło Radosławowi Duszyń-
skiemu ze szkoły Podstawowej w Dębem 
Małym, Marii Paszkowskiej ze Szkoły Pod-
stawowej w Mariance, Karolowi Rogali ze 
Szkoły Podstawowej w Cygance i Maciejo-
wi Tenderendzie ze Szkoły Podstawowej 
w Kałuszynie.
 Po zaciętej rywalizacji nastąpiła 
krótka przerwa, podczas której organiza-
torzy przygotowali dyplomy dla zwycięz-
ców, a zawodnicy i ich opiekunowie mo-
gli zregenerować swoje siły, spożywając 
przygotowane ciasteczka, pączki, soki.
 Nieco inaczej wyglądał przebieg 
rywalizacji wśród uczniów klas młod-
szych. Koordynatorki tej części konkursu, 

OMNIBUS 2013 
w Koperniku

panie Elżbieta Gajda, Beata Sasin – Kiel-
czyk oraz Sylwia Ptaszyńska, przygotowa-
ły dla uczestników turnieju pisemny test 
składający się z kilkudziesięciu pytań, na 
które uczniowie mieli za zadanie odpo-
wiedzieć w ciągu 45 minut. Po upływie 
wyznaczonego czasu organizatorki spraw-
dziły test, natomiast uczestnicy konkur-
su zaproszeni zostali na krótką przerwę 
i słodki poczęstunek. Test, niestety, nie 
wyłonił zwycięzców, dlatego najlepsi za-
wodnicy przystąpili do dogrywki. Ta do-
piero pozwoliła na rozstrzygnięcie kon-
kursu. I tak tytuł OMNIBUSA 2013 wśród 
uczniów klas I – III zdobył Gabriel Gryglas 
ze Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku, 
II miejsce zajął Hubert Bajszczak ze Szko-
ły Podstawowej w Cygance, na trzecim 
uplasowali się ex equo   Kacper Szczęsny 
ze Szkoły Podstawowej w Starej Niedział-
ce oraz Kacper Kowalczyk ze Szkoły Pod-
stawowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim.
 Po przerwie nastąpił najważ-
niejszy moment, czyli wręczenie statuet-
ki zdobywcy tytułu OMNIBUS 2013, dyplo-
mów i nagród dla najlepszych uczestników 
konkursu, dyplomów za udział i drobnych 
upominków uczestnikom rywalizacji oraz 
podziękowań ich opiekunom. W ty miej-
scu organizatorzy konkursu pragną ser-
decznie podziękować Panu Tomaszowi 
Paudynie, dyrektorowi Studium Języków 
Obcych w Mińsku Mazowieckim, który, jak 
co roku, hojnie wspiera przedsięwzięcia 
podejmowane przez nauczycieli Szkoły 
Podstawowej nr 1. 

 Opracowała Małgorzata Szczęsna
nauczycielka Szkoły Podstawowej nr 1

w Mińsku Mazowieckim
fot. z arch. szkoły

OŚWIATA
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 4 czerwca 2013 roku Szkoła Pod-
stawowa nr 6 w Mińsku Mazowieckim bardzo 
uroczyście świętowała Dzień swojego Patro-
na Henryka Sienkiewicza. Widać było, że to 
szczególny dzień w życiu szkoły, bo wszyscy 
uczniowie przyszli tego dnia w galowych, od-
świętnych strojach. Choć uroczysty apel odbył 
się w samo południe podniosła atmosfera tego 
dnia towarzyszyła wszystkim już od rana… 
 Uroczystość rozpoczęła się wprowa-
dzeniem sztandaru szkoły. Wszyscy zgroma-
dzeni odśpiewali hymn szkoły. Następnie głos 
zabrała pani Dyrektor Anna Zalewska, która 
przypomniała uczniom historię nadania szkole 
imienia Henryka Sienkiewicza. Podkreśliła, że 
patron szkolny to ktoś, kto wskazuje drogę, 
pomaga, prowadzi… Jak się za chwilę okazało, 
uczniowie „Szósteczki” znają świetnie swoje-
go patrona. Rozdano, bowiem nagrody za we-
wnątrzszkolny konkurs polonistyczny „Zagadki 
o życiu i twórczości Henryka Sienkiewicza” 
- edycja 2013. Nagrodzeni zostali: Czarek Li-
piński z klasy Vd (I miejsce), Mikołaj Wąsowski  
z klasy Va (II miejsce), uczennice Kamila Sałata 
z klasy VIb oraz Weronika Wąż z klasy Va dosta-
ły wyróżnienia.

 Po części 
oficjalnej nastąpi-
ła część artystyczna. 
Sceną szkolną zawład-
nęli młodzi aktorzy  
z klasy Va, Vc, Vd, 
IIIa, IIIb, którzy pod 
kierunkiem pań: Agaty 
Cecotki, Grety Bal-
taziuk-Gałązki, Elizy 
Lalak, Beaty Kupiec 
wprowadzili wszyst-
kich zgromadzonych  
w świat sienkiewi-
czowski. Była powaga, 
trochę humoru – zawsze potrzebnego, ognisty 
taniec Murzynek (przygotowany przez panią 
Sylwię Gugałę), szlagiery muzyczne związane 
z ekranizacjami powieści sienkiewiczowskich, 
odśpiewane przez uczniów: „Rzeka marzeń”, 
„Dumka” - muzycznie dopracowane przez pa-
nią Małgorzatę Domeradzką, a także dwa frag-
menty filmów: „W pustyni i w puszczy” oraz 
„Krzyżacy”. Inscenizacji towarzyszyła sceno-
grafia przygotowana przez panią Małgorzatę 
Tomkiewicz, Janinę Piekut, Agnieszkę Książek 
oraz Aleksandrę Mikulską.

 Na koniec, uczestnik-nasz repre-
zentant na Zlocie Szkół Sienkiewiczowskich  
w Gnieźnie 2013 – Dominik Korgul przeczytał 
reportaż z tegorocznego spotkania szkół sien-
kiewiczowskich, a pani Emilia Padzik wyświe-
tliła prezentację zdjęć.
 Dzień Patrona Szkoły Podstawowej 
nr 6 w Mińsku Mazowiecki im. Henryka Sien-
kiewicza 2013, przeszedł do szkolnej historii, 
a nasz Patron mówiąc słowami Pani Dyrektor 
Zalewskiej „pewnie patrzył na nas z góry i cie-
szył się razem z nami …”, niechaj mińską „szó-
steczkę” prowadzi dalej…

Tekst: Greta Baltaziuk –Gałązka

Niedzielę 9 czerwca nasi ucznio-
wie spędzili wyjątkowo – tego dnia  
w naszej szkole został zorganizowa-
ny coroczny Festyn Rodzinny. Jest to 
impreza, która ma na celu integrację 
całej społeczności szkolnej: nauczycie-
li, rodziców, uczniów, ich rodzeństwa  
i przyjaciół, a także wszelkich osób spo-
za placówki, które chcą w sympatyczny 
i atrakcyjny sposób spędzić dzień.

Od pierwszej chwili wśród uczestników 
spotkania zapanowała radosna atmosfe-
ra, co z pewnością było zasługą świetne-
go przygotowania i gościnności organiza-
torów. Na barwnej scenie mieszczącej się 
w centralnym punkcie placu przez cztery 
godziny trwania imprezy mogliśmy podzi-
wiać program artystyczny poprowadzony 
przez absolwentów „szóstki” – Natalię 
Cecotkę oraz Patrycję Majszyk: były to 
zarówno grupowe występy taneczne, so-
lowe utwory wokalne jak i krótkie formy 
teatralne. Szczególną uwagę uczestni-
ków przykuła pantomima w wykonaniu 
uczniów klasy III d pod opieką pani Hanny 
Gorzałki i Agnieszki Książek pt. „Rzepka”. 
 Poza występami na scenie, na 
zgromadzonych gości czekało całe mnó-
stwo atrakcji: malowanie twarzy, pokazy 
taekwondo prowadzone przez instruktora 
sztuk walki - pana Jacka Łuniewskiego, 
występy gimnastyczek, kiermasz książek, 
przejażdżka na kucyku, loteria fantowa, 
zdjęcia z pluszowym smokiem oraz wy-
stawa prac plastycznych. Ogromną po-
pularnością cieszył się zorbing – zabawa 
polegająca na poruszaniu się wewnątrz 

4-metrowej kuli sferycznej wypełnio-
nej powietrzem. Fani sportu również 
mogli znaleźć coś dla siebie: pan Seba-
stian Reczek oraz pani Beata Kowalczyk 
prowadzili rozgrywki sportowe na boisku 
szkolnym, a na najmłodszych uczestników 
czekała ogromna trampolina. Do organi-
zacji festynu włączyli się również rodzi-
ce naszych uczniów. Pan Jarosław Kurek 
zaprezentował własnoręcznie wykonaną 
makietę przedstawiającą bitwę pod Wa-
terloo  i wozy bojowe, natomiast pani 
Zatorska i pani Szafraniak zamieniły się 
na chwilę w projektantki mody i przygo-
towały przepiękną garderobę dla lalek, 
którą uczestnicy mogli później kupić na 
kiermaszu. Na tak dużej imprezie nie 
mogło oczywiście zabraknąć apetycznych 
przekąsek i tu też mieliśmy wielki wybór: 

Festyn Rodzinny w „Szóstce”

począwszy od tradycyjnej grochówki, po-
przez aromatyczne dania z grilla, a na 
ciastach, lodach i wacie cukrowej koń-
cząc.
 Mimo, że świetną zabawę prze-
rwał w połowie ulewny deszcz, nasi go-
ście nie stracili dobrego humoru, a cała 
impreza szybko została przeniesiona na 
salę gimnastyczną. Uczestnicy spotkania 
do ostatniej minuty cieszyli się przygo-
towanymi atrakcjami i wspólnie spędza-
nym czasem. Tegoroczny Festyn Rodzinny 
na pewno zapisze się w naszej pamięci 
jako dzień wesoły, kolorowy i pełen nie-
spodzianek i sprawi, że z przyjemnością 
weźmiemy w nim udział kolejnej wiosny.

Emilia Padzik
fot. z arch. SP nr6

Dzień Patrona
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5 czerwca 2013 roku na deskach Sceny 
Teatralnej Miasta Siedlce odbył się finał 
XXX Konkursu Recytatorskiego dla Dzie-
ci im. Kornela Makuszyńskiego. 
 Konkurs ten obejmuje swoim 
zasięgiem cały teren byłego woj. siedlec-
kiego. Podczas tegorocznej jubileuszo-
wej edycji konkursu, zaprezentowali się 
zwycięzcy wyłonieni w drodze eliminacji 
szkolnych, gminnych, miejskich i powia-
towych regionu siedleckiego, spośród 
których jury wyłoniło najlepszych re-
cytatorów ze szkół podstawowych. Ko-
misja po wysłuchaniu 19 recytatorów z 
klas I – III postanowiła nagrodzić między 
innymi Michalinę Ciechańską ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 
Mazowieckim, a spośród 22 finalistów w 
kategorii klas IV - VI jury nagrodziło Mar-
tę Obłozę – również uczennicę Dąbrówki. 
Obydwie dziewczynki są niezwykle uta-
lentowane, o czym świadczy szereg ich 
osiągnięć. 
 Michalina Ciechańska jest 
uczennicą klasy 2 e i już od najmłodszych 
lat wykazywała się niezwykłym talentem 
recytatorskim. Należy też dodać, że od 

„ Magdeburczyk, mińszczanin,   dwa kamraty  
i do zabawy, i do pracy”
     W dniach 02-08 czerwca Zespół Szkół 
Zawodowych nr 2 w Mińsku Mazowieckim, po-
pularnie zwany „Mechanikiem”, gościł w swych 
murach długo oczekiwanych gości z Magde-
burga. Do Mińska zawitało bowiem 10 uczniów  
i dwoje nauczycieli z placówki kształcenia zawo-
dowego BbS1 „Eike von Repgow”, aby wspólnie 
z uczniami „Mechanika” realizować kolejny etap 
międzynarodowego edukacyjnego projektu za-
wodowego w ramach międzynarodowej organi-
zacji „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzieży”.
    Pierwsze, od marca, spotkanie było 
niezwykle serdeczne -spotkali się przecież do-
brzy znajomi, przyjaciele, którzy spędzili ze 
sobą wiele godzin przy pracy nad projektem i na 
wspólnej zabawie. Program czerwcowej wizyty 
był niezwykle bogaty. Wprawdzie celem głów-
nym przyjazdu młodzieży z Magdeburga była 
realizacja kolejnego etapu projektu, jednak- 
nie ma co ukrywać- spotkanie dało  młodzieży 
niemieckiej okazje  poznania naszego miasta  
i stolicy Polski, dało okazję do wspólnej zabawy 
i zacieśniania więzów.
   W pierwszym dniu pobytu młodzież 
z Magdeburga poznała Mińsk Mazowiecki, gości-
ła w Miejskim Domu Kultury, zwiedziła muzea. 
Uczniowie Zespołu pokazali kolegom szkołę, 
zapoznali z warunkami i metodami pracy w na-
szej placówce. Przyznać należy, że goście byli 
zachwyceni wyposażeniem pracowni, warunka-
mi pracy i odpoczynku, a wyrazem uznania było 
stwierdzenia, które padło z ust opiekunów mło-
dzieży pani Sylwii Ast i Ralfa Germana  To wprost 
amerykańska szkoła”- oj, ciepło zrobiło się nam 
na sercach - wysiłek, praca nie poszły na marne 
i mamy z czego być dumni.
   Dwa dni poświęcone były na 
pracę nad projektem. Uczniowie pod 
okiem nauczycieli gromadzili materiały  

pierwszej klasy zwycięża w wielu kon-
kursach recytatorskich. W finale Kon-
kursu Recytatorskiego dla Dzieci im. 
Kornela Makuszyńskiego jest po raz dru-
gi, i po raz drugi znalazła się w gronie 
zwycięzców. W tym roku recytowała: 
utwór Jana Brzechwy Wrona i ser i frag-
ment prozy z książki Alana Alexandra 
Milne’a Nowe przygody Kubusia Puchat-
ka.
 Marta Obłoza z kl. 5 e to już 
prawdziwa rekordzistka. Jej niezwy-
kłą wrażliwością zachwycają się juro-
rzy wielu konkursów recytatorskich. Od 
początku swojej edukacji zdobywała 
nagrody między innymi w Warszawskiej 
Syrence, Konkursie Recytatorskim im. 
Michaliny Chełmońskiej - Szczepan-
kowskiej, a ostatnio także w Konkursie 
Polskiej Poezji i Prozy oraz Integracyj-
nym Konkursie Gawędy „O Czym Szu-
mią Mazowieckie Wierzby”. W tym roku 
w Konkursie Recytatorskim dla Dzieci 
im. Kornela Makuszyńskiego wystąpiła 
z utworem Juliana Tuwima Ptasie radio 
oraz fragmentem książki Agnieszki Kac-
przyk Polowanie na niebieskie migdały.

W Konkursie Recytatorskim dla Dzieci im. 
Kornela Makuszyńskiego uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 
Mazowieckim biorą udział od wielu lat. 
Od sześciu lat w przygotowaniach młod-
szych dzieci do konkursu bierze udział 
pani Urszula Rutkowska – logopeda szkol-
ny. Trzeba też dodać, że właśnie od tego 
momentu  co roku Dąbrówka  ma swoich 
reprezentantów w finale. 
 Naszym wspaniałym zwycięż-
czyniom gratulujemy i mamy nadzieję, 
że kolejnych edycjach konkursu również 
zachwycą widownię i jurorów.

SP Nr2
fort. z arch. szkoły

Mistrzynie recytacji

i swoje pomysły przekuwali 
w czyn- przygotowywali pre-
zentacje. Efekty swojej pra-
cy zaprezentowali w piątek 
07 czerwca opiekunom i zna-
mienitym gościom: Staroście 
Mińskiemu Panu Antoniemu 
Janowi Tarczyńskiemu i Wi-
cestaroście Panu Krzysztofo-
wi Płochockiemu. 
   Dwa dni prze-
znaczono na zwiedza-
nie Warszawy. Wtorko-
wy poranek młodzież 
spędziła na Politechnice 
Warszawskiej. Najpierw 
uczestnicy projektu wzięli udział  
w zajęciach laboratoryjnych, potem zwiedzili 
gmach główny Politechniki i muzeum. Kolejnym 
etapem na szlaku naszych wędrówek był Zamek 
Królewski, pałac w Wilanowie oraz Centrum 
Nauki „Kopernik”. Niemieccy przyjaciele mieli 
także okazję błądzić uliczkami Starego Miasta, 
podziwiać panoramę Warszawy z tarasu wido-
kowego Pałacu Kultury i Nauki, zobaczyć modną 
warszawską galerię handlową „Złote Tarasy”. 
Mimo napiętego programu, codziennie znajdo-
wano czas na wspólną zabawę i bliższe poznanie 
się. Były zatem szaleństwa w mińskim basenie, 
rozegrano mecz piłki siatkowej i nożnej, rywa-
lizowano w grach multimedialnych,  wspólnie 
grillowano i grano w kręgle. 
    Kiedy twórczo i miło spędza się czas, 
mija on szybko i przychodzi moment pożegna-
nia. Była to niezwykle wzruszająca chwila: mag-
deburscy goście otrzymali piękne zdjęcia oraz 
płyty, na których zarejestrowano chwile wspól-
nej pracy i zabawy, padło wiele ciepłych słów i 
zapewnień, że niedługo znowu młodzież z Mag-
deburga zagości w Mińsku. 
    Czas na podsumowanie efektów ko-

lejnego etapu współpracy. 
Oczywiście niewątpliwym efektem jest wspól-
na praca nad projektem, która pozwoliła nie 
tylko na wymianę wiedzy i pomysłów, ale także 
wzbogaciła zasób informacji  polskich i niemiec-
kich uczniów o gospodarce krajów, zasadach jej 
funkcjonowania, poszerzyła wiedzę z zakresu 
przedsiębiorczości. Uczniowie zatem bez lęku 
i kompleksów mogą patrzeć na siebie jako na 
przyszłych pracowników i przedsiębiorców na 
rynku europejskim. 
 Innym, nie mniej ważnym efektem 
współpracy, jest doskonalenie sprawności języ-
kowej. Zajęcia odbywały się w języku angiel-
skim, ale polska młodzież „szlifowała” również 
znajomość języka niemieckiego, a młodzi Niem-
cy poznali wiele słów i zwrotów polskich. 
 No i jeszcze efekt niewymierny:  bycie razem 
bez kompleksów, bez barier, szczere budowanie 
więzi,  przyjaźni.
 Kolejny polsko-niemiecki tydzień to 
czas dobrego, twórczego, ale także radosnego 
spotkania. Nie było to jednak spotkanie ostat-
nie- już zaplanowano kolejne wizyty i zbudowa-
no plan dalszych wspólnych działań.

Mariola Piwek

PROGRAM „SZKOŁA w EUROPIE”
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„Mama, Tata i Ja”- czyli Dzień Rodziny 
w grupie „Zuchy”- oddział „0” w Przed-
szkolu Miejskim nr 2 w Mińsku Mazo-
wieckim.
 W środę 4 czerwca przedszko-
laki z oddziału „0” -„Zuchy”, obchodzi-
ły Dzień Rodziny. Impreza rozpoczęła się 
występem dzieci, które z pomocą nauczy-
cielek p. Justyny Kaczorek i p. Agniesz-
ki Wysockiej, przygotowały inscenizację 
bajki „Królewna Śnieżka i siedmiu krasno-
ludków”.
 Po występie dzieci, przyszedł 
czas na wielką niespodziankę. Nietypowy 
prezent z okazji Dnia Dziecka sprawili Ro-
dzice. Przygotowali przedstawienie o lo-
sach Kopciuszka i sami wcielili się w rolę 
aktorów. 
 To pierwsze takie przedstawie-
nie w przedszkolu w wykonaniu Rodziców. 
Wielotygodniowe przygotowania – podział 
ról, nauka tekstu na pamięć, dialogi, mu-
zyka, rekwizyty, stroje, dekoracje i licz-
ne próby przyniosły zamierzone efekty. 
Oczekiwaniu na premierę towarzyszyła 
trema, a za kulisami emocje godne naj-
większych aktorów w najznamienitszych 
teatrach. 
 Na widowni zasiadły Pani Dy-
rektor, nauczycielki, dzieci i ich Rodzi-
ce. Gdy na scenie pojawili się „aktorzy” 
przebrani w bajkowe stroje, publiczność 
była zachwycona. Przedszkolaki z wielkim 
zaciekawieniem przyglądały się grze ak-
torskiej swoich Rodziców, którzy z lekko-
ścią i poczuciem humoru potrafili zapre-
zentować swoje umiejętności na scenie.  

Dzień Rodziny w Przedszkolu Nr2

 Rodzice zachwycili grą aktorską 
na miarę prawdziwych artystów.
 Głównymi inicjatorkami pomy-
słu, aby zaangażować Rodziców w zaba-
wę w teatr były nauczycielki p. Justyna 
Kaczorek i p. Agnieszka Wysocka.
 Pani Dyrektor podziękowała 
wszystkim, którzy brali udział  w przed-
sięwzięciu za zaangażowanie, kreatyw-
ność i piękną współpracę. 
 Mamy nadzieję, że ta jednora-
zowa akcja stanie się tradycją naszego 
Przedszkola. To ogromna radość dla dzie-
ci, kiedy mogą zobaczyć swoich Rodziców 
na scenie. 

 To pierwsza edycja wystawiania 
bajki Rodzice – dzieciom i miejmy nadzie-
ję, że nie ostatnia!

W przedstawieniu wzięli udział :
p. Agnieszka Jackiewicz -Kopciuszek 
p. Marta  Patoka - Macocha 
p. Barbara  Reda i p. Magdalena Kruk - 
Córki 
p. Justyna Dębska - Sarnicka -Wróżka
p. Monika Waszelewska – Kot -  Królowa
p. Stanisław Zając - Książę
Wszystkim bardzo serdecznie dziękujemy.

Przedszkole Miejskie Nr2

Prawdę tę odkryli w poniedziałek 17 
czerwca, uczniowie Szkoły podstawo-
wej nr 5 im. Józefa Wybickiego w Miń-
sku Mazowieckim, którzy wzięli udział 
w żywej lekcji historii. 

Historycznych atrakcji dostarczyli im 
ułani z VII Pułku Ułanów Lubelskich i 
oraz uczestnicy grupy rekonstrukcyjnej. 
Wszyscy uczniowie klas IV-VI mogli posłu-
chać niezwykle interesującego wykładu 
dotyczącego historii Polski, roli ułanów  
w walkach narodowo- wyzwoleńczych 
oraz spróbować żołnierskiego życia. Ułani 
nie przyjechali, bowiem tylko na wykład, 
przywieźli ze sobą konia, armatę i karabi-
ny. Każdy uczestnik spotkania mógł dzięki 
temu poznać bliżej ciężką dolę polskiego 
żołnierza, ciągnąc armatę czy dźwigając 
karabin. Ogromnym zainteresowaniem 
cieszył się przepiękny koń, który często 
bierze udział w walkach rekonstrukcyj-
nych. Najwięcej emocji wzbudzała jed-

nak musztra wojskowa. 
„ Lekcja była bardzo 
ciekawa. Bawiłem się  
w żołnierza”- powie-
dział jeden z uczniów 
klasy IVd. Uczniowie byli 
zachwyceni pomysłem 
dyrekcji Szkoły Podsta-
wowej nr.5. „Teraz kie-
dy wakacje za pasem  
i szkoła jest mało atrak-
cyjna, taka lekcja to 
prawdziwa frajda”- wy-
znała jedna z dziew-
cząt. Dyrekcja i ucznio-
wie Szkoły Podstawowej  
nr 5 składają serdeczne 
podziękowania VII Puł-
kowi Ułanów Lubelskich 
za dostarczenie  mło-
dzieży ogromnej ilości 
wiedzy i emocji.

SP nr5
fot. z arch. szkoły

Jak nauka to tylko 
w …plenerze
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W niedzielę 9 czerwca na ulicach Mińska Ma-
zowieckiego gościliśmy V Memoriał Feliksa 
Rawskiego tradycyjnie rozgrywany w formie 
kolarskiego kryterium ulicznego. Z uwagi na 
obfite opady deszczu i związane z tym na-
stępstwa - impreza do ostatniej chwili stała 
pod znakiem zapytania. Głównym proble-
mem było oczywiście bezpieczeństwo za-
wodników którzy jak zawsze chcą się ścigać 
w każdą pogodę. O godzinie 16:30 na asfal-
tową nawierzchnie znanej z poprzednich lat 
„mińskiej pętli” spadały ostatnie już krople 
deszczu. Na pierwszy ogień poszły katego-
ria dzieci 8-12 i 13-14 lat. Tutaj wygrywa-
li: Maciej Proniewicz, przed Kubą Soszką  
i Dawidem Rosochackim oraz Przemek No-
wak przed Izą Wiercioch. Mimo ciężkich 
warunków pogodowych dzieciaki poradzi-
ły sobie fantastycznie pokazując rodzicom  
i widzom że nie przypadkowo trafiły do tej 
jednej z trudniejszych dyscyplin sporto-
wych.
 Po zakończeniu zmagań najmłod-
szych cyklistów deszcz całkowicie ustał  
a przed coraz liczniejszą publicznością za-
prezentowała się efektownie Orkiestra Dęta 
z Liwu częstując gości imprezy kilkoma zna-
nymi tematami muzycznymi. Kiedy jeszcze 
rozbrzmiewała muzyka organizatorzy szyko-
wali już kolejną odsłonę kolarskiego święta 
w Mińsku. Rozpoczęły się Drugie Mistrzo-
stwa Mińska Mazowieckiego w jeździe rowe-
rem po 10-metrowej szynie kolejowej. Kon-
kurencja ta jest pewnym ukłonem w stronę 
Feliksa Rawskiego - patrona mińskich cykli-
stów. Ponoć słynny mińszczanin wygrał nie-
gdyś zakład przejeżdżając na „kolarzówce” 
odcinek 10-metrowej szyny kolejowej. Kon-
kurencja ta cieszyła się niebywałym zainte-
resowaniem bowiem nagroda 2000 zł ufun-
dowana przez Muzeum Ziemi Mińskiej - była 
bardzo motywująca. Nic dziwnego że na tą 
chwilę do centrum miasta przybyli rowero-
wi specjaliści od dyscyplin grawitacyjnych 

którzy są fachowcami 
od takich sztuczek. 
Przed nietypową pró-
bą stawali też zwykli 
„niedzielni rowerzyści” 
którzy bez kompleksów 
włączali się do zabawy. 
Wysoka nagroda skusi-
ła też samych kolarzy 
wyczynowych którzy  
rozgrzewali się przed 
kolejnymi wyścigami. 
Właśnie nieoczekiwa-
nie jeden z kolarzy 
Warszawskiej Legii któ-
ry dość przypadkowo 
podjął się takiej próby 
zaliczył pełne 10 me-
trów w najkrótszym 
czasie i po kilku sekun-
dach był najszczęśliw-
szym ze wszystkich kolarzy zebranych przed 
frontem mińskiego magistratu. Było na co 
popatrzeć !!
 Wreszcie nadszedł czas na długo 
oczekiwane wyścigi kolarzy wyczynowych. 
Na starcie stanęły kategorie ELITA (17-29 lat) 
oraz MASTERS I (30-39 lat). Już od pierw-
szego okrążenia było jasne że kolarze Legii 
będą chcieli zrewanżować się za wczoraj-
szy wyścig w Mrozach. To oni jechali bardzo 
agresywnie i montowali wiele akcji skutecz-
nie likwidowanych przez Warszawski Klub 
Kolarski oraz nasz miński V-MAX. W połowie 
rywalizacji atmosfera w peletonie mocno 
się zaogniła. Dała o sobie znać adrenalina 
i doszło do kilku incydentów. Na dodatek 
ciągle mokra nawierzchnia spowodowała że 
mińskie ciasne ronda stały się jeszcze bar-
dziej niebezpieczne. Na jednej z ostatnich 
rund upadek zalicza Dominik Jastrzębski  
z V-MAXU co wprowadza kolejne zamiesze-
nie i „rozsypuje stawkę” Wtedy właśnie 
mińszczanie postawili wszystko na jedną 

kartę. Do przodu strzelili 
Adam Borkowski a za nim 
Darek Kołakowski (V-MAX) 
zostawiając trzecie miej-
sce dla zawodnika Legii.  
W kategorii Mastersów 
wygrał natomiast do-
świadczony Andrzej Mich-
niak z Warszawskiego 
Klubu Kolarskiego przed 
Pawłem Szulimem z Klu-
bu Kolarskiego „Cyklon” 
z Sulejówka oraz Rafa-
łem Sabakiem z V-MAXU. 
W wyścigu kategorii MA-
STERS (40-49 - 50-59) 
który wystartował jako 
kolejny, mieliśmy już ty-

V Memoriał 
Feliksa Rawskiego

powe „kolarskie szachy” Sporo czarowania 
i prób zmęczenia rywali. Próby śmiałych 
solowych akcji nie miały żadnych szans  
i były natychmiast likwidowane przez czuj-
ną grupę. Widać było efekty zmęczenia 
sobotnim etapem w Mrozach. Wszystko 
więc rozstrzygnęło się na ostatnich 300 me-
trach widowiskowym finiszem z peletonu. 
Trener mińskiej grupy Jacek Tomkiewicz 
drugi raz z rzędu pokazał plecy rywalom.  
O „pół roweru” za nim na mecie był Tomasz 
Czyżkowski z Otwocka i Damian Makowski  
z Rudy Śląskiej. Na koniec niedzielnego ko-
larskiego święta zobaczyliśmy jeszcze w ak-
cji chłopców poniżej lat 18. W tej kategorii 
na podium stanęli kolejno Dominik Jarosz  
z Grodziszcza, Dominik Murasicki z Cegłowa 
i Karol Górski z Mrozów.
 Cenne nagrody rzeczowe oraz 
puchary dla zwycięzców ufundowało Mia-
sto Mińsk Mazowiecki i Powiat Miński dzięki 
którym imprezy organizowane przez Mo-
siR, Klub V-MAX i Muzeum Ziemi Mińskiej 
mogą wyglądać jeszcze okazalej. Cieszy 
fakt, że miński Klub V-MAX działający pod 
sportowym mecenatem Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji oraz przy wsparciu 
wielu lokalnych sponsorów w tak szybkim 
czasie osiągnął tak wiele. Rywalizuje z mię-
dzynarodowym peletonem zawodowym, 
szkoli i wychowuje kolarską młodzież oraz 
organizuje coraz większe liczne przedsię-
wzięcia w mieście oraz powiecie mińskim.  
Następna część kolarskich fajerwerków 
- już 30.06,2013 r. w Dębe Wielkim gdzie  
w ramach Ligi Masters Cup 2013 rozegrany 
zostanie Puchar Wójta Gminy Dębe Wielkie.
Wszystkie informacje o wyścigach, zawod-
nikach oraz galerie zdjęć i filmy - dostepne 
na www.vmaxkolarze.pl
 

Jacek Tomkiewicz
fot. z arch.  V-MAX
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 W dniach 7 – 10 czerwca Kamil Ku-
czerenko, Grzegorz Książek, Mateusz Bednar-
czyk, Maciej Bogusz, Łukasz Laskowski, Ma-
teusz Dziugieł, Mateusz Wawrzeńczak, Łukasz 
Sadura, Daniel Wiącek, Daniel Trojanowski, 
Kamil Maciejewski pod opieką nauczyciela wy-
chowania fizycznego – pani Agnieszki Chrościc-
kiej wzięli udział, w ramach programu Edukacja 
pod Żaglami, w rejsie jachtami żaglowymi na 
jeziorach Mazurskich. Oto jak relacjonują swoją 
przygodę z Błękitną Szkołą:
 7 czerwca rano wyjechaliśmy z desz-
czowego Mińska do Giżycka. Na miejsce dotar-
liśmy około godziny 14, przywitała nas piękna 
pogoda, słońce i sternicy jachtów. Po obiedzie, 
który uczniowie sami przygotowywali na pokła-
dach wyruszyliśmy w rejs. Wiatr nam sprzyjał, 
choć był silny. W drodze do Składowa musieli-
śmy położyć maszty, aby przejść pod mostem. 
Pojawiła się świetna okazja do przećwiczenia 
umiejętności pracy zespołowej. Załogi doskona-
le zdały egzamin.
 Składowo to malownicza i cicha 
przystań, gdzie zajęliśmy się przygotowaniem 
kolacji. Zmęczenie po podróży dawało o sobie 
znać, zatem do koi spać! Komary tylko na to 
czekały. Rano wyruszyliśmy na jezioro Mamry 
w kierunku Kietlic. Flauta totalna, ale słońce 
super. Opalaliśmy się i leniuchowaliśmy w stylu 
vamos a la playa. Obiadek zjedliśmy na kotwi-
cy między wysepkami i znowu pół godzinki dla 
słoninki. Opaleni na czerwony brąz wreszcie do-
tarliśmy na miejsce, aby przy ognisku walczyć z 
komarami i kiełbasą. Tak posileni wyruszyliśmy 
na dyskotekę, w celu trenowania umiejętności 
społecznych.  Pani profesor  w stylu Military Po-
lice pilnowała porządku i bezpieczeństwa całej 
grupy. Oczywiście nic się nie stało. Młodzież 
była bardzo rozsądna i obowiązkowa, ale troski 
nigdy dość.

 Rano obudziła nas straszna burza 
z piorunami.  Uaktywnił się Mazurski system 
alarmowy. Mieliśmy  okazję zobaczyć jak działa 
na własne oczy. Koło południa wyruszyliśmy w 
stronę Giżycka. W drodze wpłynęliśmy do ma-
lowniczej zatoczki na jeziorze Kisajno i znowu 
obiadek na kotwicy  a la playa. Około godz. 17 
dopłynęliśmy do mariny Stranda, skąd wyrusza-
liśmy w nasz rejs. Na miejscu jeszcze meczyk 
w siatkówkę, potem bilard, prysznic i spanie – 
komary nadal nie mogą spać  Ostatniego dnia 
od rana przywitał nas deszcz, ale kiedy wyjeż-
dżaliśmy,  żegnało nas mazurskie słońce. Zmę-

MECHANIK NA FALI 
– EDUKACJA POD ŻAGLAMI

czeni  ale szczęśliwi dotarliśmy późną nocą do 
domów. No cóż, jutro na ósmą rano do szkoły.
W Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy od 8 lat realizujemy pro-
gram edukacji pod żaglami. W tym roku, w rej-
sie część młodzieży została wytypowana przez 
Radę Pedagogiczną do udziału w rejsie w na-
grodę za bardzo dobre wyniki w nauce, otrzy-
mując dofinansowanie Rady Rodziców. To na 
pewno dobra inwestycja.

Agnieszka Chrościcka z załogą
fot. z arch. ZSZ Nr2

Mazowiecka Liga Karate
 
 W ramach Okręgowego Związku Karate Kyokusin miński klub zainaugurował Mazowiec-
ką Ligę Karate dla dzieci. 16.06.2013r. w Halinowie odbył się turniej z udziałem  96 zawodników 
z 13 klubów zrzeszonych w OZKK województwa mazowieckiego. W rywalizacji wzięły udział 
dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Byli to reprezentanci poszczególnych klubów karate z całego 
Mazowsza. Organizatorzy zapewnili widzom prawdziwie sportowe emocje. Impreza rozpoczęła 
się o godz. 10.00 walkami eliminacyjnymi oraz konkurencjami kata. Młodzi adepci sztuki karate 
walczyli z ogromnym poświęceniem i zaangażowaniem. Około godz. 13.00, po walkach elimi-
nacyjnych, nastąpiły walki półfinałowe i emocjonujące finały. Okazało się, że mińscy karatecy 
doskonale poradzili sobie z dużą konkurencją innych klubów. W sumie MKKK zajął drugie miejsce 
drużynowo, zaraz za warszawskim Klubem Sportów Walki, a nasi karatecy zdobyli 13 medali,  
w tym pięć złotych, jeden srebrny i siedem brązowych.

A oto nasi zwycięzcy:
W konkurencji kata: 1.miejsce Olaf Gawłowski 
W konkurencji kumite: 1. miejsce i złoty medal: Nina Bartnicka, Alicja Śliwińska, Aleksandra 
Słodownik,  Patryk Kaczorowski,  2. miejsce – srebrny medal:  Kacper Floriańczyk, 3. miejsce  
i brązowy medal: Kacper Kamiński, Bartek Parol, Kacper Matosek, Filip Majewski, Kamil Ćwiek, 
Liwia Jabłońska, Sandra Kosiec;

 W przerwie rozgrywek turniejowych publiczność miała okazję obejrzeć kaskaderskie 
niemal popisy akrobatyczne członków MKKK trenujących w sekcji gimnastycznej. Piotr Jagiełło 
i Piotr Krasuski swymi saltami, rundakami i fiflakami wzbudzili zachwyt i aplauz licznie zgroma-
dzonej publiczności. Następne starty ligowe naszych karateków już w październiku – liczymy na 
kolejne sukcesy. Zarząd Mińsko Mazowieckiego Klubu karate Kyokushinkai dziękuje wszystkim 
Rodzicom i Karatekom za zaangażowanie. Bogaty fotoreportaż można obejrzeć na stronie klubu: 
www.mkkk.pl 

Tomasz Bartnicki
fot. z arch MKK
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 8 i 9 czerwca 2013 roku na sali sportowej przy 
ulicy Kopernika 9 w Mińsku Mazowieckim od-
był się „I Międzynarodowy Turniej Koszykówki 
chłopców rocznika 2000 i młodszych o Puchar 
Burmistrza Mińska Mazowieckiego – Pana Mar-
cina Jakubowskiego”. Organizatorem imprezy 
był Uczniowski Klub Sportowy PROBASKET.
 
W turnieju wzięło udział sześć drużyn: Telsze Li-
twa, La Basket Warszawa, UKS Dwójka Wołomin, 
ZS Mrozy, UKS 16 Warszawa i gospodarz turnieju 
UKS PROBASKET. Dużym wydarzeniem było po-
jawienie się gości z Litwy z zaprzyjaźnionego z 
Mińskiem Mazowieckim miasta Telsze. Wysoki 
poziom sportowy gwarantowała również ekipa 
La Basket Warszawa, jedna z najlepszych w War-
szawie w swojej kategorii wiekowej.
 
Drużyny podzielone zostały na dwie grupy, każda 
składająca się z trzech ekip, z których do półfina-
łów i walki o medale awansowały po dwie najlep-
sze. Rozstawienie wyglądało następująco:
 
Grupa 1: Telsze Litwa, ZS Mrozy, UKS PROBA-
SKET
Grupa 2: La Basket Warszawa, UKS Dwójka Woło-
min, UKS 16 Warszawa
Pierwszy dzień turnieju pokazał, że nie przez 
przypadek drużyny La Basket Warszawa i Telsze 
Litwa uchodziły za faworytów do zwycięstwa w 
całym turnieju. Obie drużyny swoje mecze wy-
grywały bardzo wysoko, zajmując pewne pierw-
sze miejsca w grupach.
 
Drużyna gości z Litwy prezentowała bardzo przy-
jemny dla oka styl, oparty na szybkiej i zespo-
łowej grze, a także na indywidualnych popisach 
poszczególnych zawodników. Szczególnie podo-
bać mógł się filigranowy zawodnik - Lukas Ronkys 
(najlepszy strzelec turnieju), olśniewający pu-
bliczność swoimi umiejętnościami technicznymi, 
doskonałymi wejściami pod kosz oraz celnymi 
rzutami za 3 punkty. Litwini wygrali w grupie oba 
swoje mecze z drużyną z Mrozów oraz z gospoda-
rzami turnieju UKS PROBASKET. Najbardziej za-
cięty pojedynek o drugie, premiowane wejściem 
do półfinału miejsce wygrała miejscowa ekipa 
PROBASKET-u wynikiem 49:40. Drużynie z Mro-
zów pozostawała więc tylko walka o 5 miejsce.
 
W grupie B drużyna La Basket Warszawa swoją 
zorganizowaną i opartą w dużej mierze na wy-
sokich zawodnikach podkoszowych w pokonanym 

polu pozostawiła drużyny z UKS Dwójka Wołomin 
oraz UKS 16 Warszawa. UKS Dwójka Wołomin 
natomiast, w meczu o drugie miejsce w grupie 
pokonał ekipę UKS 16 Warszawa 48:23.
 

Dzień drugi turnieju rozpoczął się od dwóch pół-
finałów. W pierwszym z nich spotkała się druży-
na Telszy z chłopcami z Wołomina. Zagraniczni 
goście nie pozostawili żadnych złudzeń kto jest 
lepszy i pewnie zanotowali zwycięstwo 53:12. Li-
twini znów pokazali koszykówkę na europejskim 
poziomie, prezentując kilka bardzo efektownych 
akcji, wzbudzających aplauz zgromadzonej pu-
bliczności.
 
W drugim półfinale spotkały się drużyny La Ba-
sket oraz UKS PROBASKET. Skazani na pożarcie 
młodzi koszykarze z Mińska Mazowieckiego o 
mały włos nie sprawili największej niespodzian-
ki dwudniowego turnieju. Mecz rozpoczął się od 
prowadzenia La Basket 10:0, ale niezłomność 
mińskich zawodników spowodowała, że do po-
łowy to UKS PROBASKET wygrywał sensacyjnie 
20:17. Po zakończeniu 3 kwarty było również 
dobrze, ponieważ cały czas to mińszczanie pro-
wadzili, choć już tylko jednym punktem 34:33. 
Niestety w czwartej kwarcie za przewinienia 
musieli opuścić plac gry najlepsi zawodnicy UKS 
PROBASKET – Bartek Jaworski i Karol Górski i 
mecz ułożył się już po myśli gości. Ostatecznie 
mińszczanie przegrali półfinał 36:57, ale był to 
zdecydowanie najlepszy pojedynek ekipy gospo-
darzy. Wiadomo również już było, że w wielkim 
finale spotkają się faworyci, drużyny Telszy z Li-
twy i La Basket z Warszawy.
 
„Na pewno zwycięstwo dałoby więcej satysfak-
cji, ale jestem bardzo dumny z moich chłopców 
za ten mecz oraz cały turniej. Pokazali charak-
ter, wolę walki i nieprzeciętne umiejętności. 
Widzę, że treningi dają już pozytywne efekty i 
to może tylko cieszyć” – powiedział po meczu 
trener grupy – Tomasz Wicik.
 
Zanim rozegrano finał drużyny rozegrały jeszcze 
mecze o 5 oraz o 3 miejsce. W meczu o 5 miejsce 
ekipa z Mrozów nie dała szans UKS 16 Warszawa, 
wygrywając 46:20. W meczu o 3 miejsce chłopcy 
z Mińska Mazowieckiego spotkali się z zespołem 
UKS Dwójka Wołomin. Zacięty pojedynek roz-
strzygnęli ostatecznie na swoją korzyść miejsco-
wi i to UKS PROBASKET zajął trzecie miejsce w 
turnieju. Drużyna z Wołomina pokazała się także 
z dobrej strony, długo nie dając za wygraną.
 
Wielki finał to pokaz koszykówki na naprawdę 
wysokim poziomie. Silna fizycznie drużyna La 
Basket w pierwszej kwarcie wypracowała sobie 
prowadzenie, którego już nie oddała do końca 
pojedynku. Zmęczeni litewscy koszykarze pró-
bowali odwracać losy meczu na swoją korzyść 
choćby rzutami dystansowymi, ale niestety sku-
teczność tych rzutów nie była już tak wysoka jak 
dzień wcześniej. Tymczasem dobrze zorganizo-
wani warszawiacy, grający konsekwentnie w ata-
ku stale powiększali swoją przewagę ostatecznie 
wygrywając mecz 54:41 i wygrywając „I Między-
narodowy Turniej Koszykówki chłopców rocznika 
2000 i młodszych o Puchar Burmistrza Mińska 
Mazowieckiego”.
 
„Przywieźliśmy do Mińska Mazowieckiego ka-
wałek koszykarskiej Europy, widzieliśmy tutaj 
zawody na naprawdę wysokim poziomie. Takie 

Koszykarska Europa w Mińsku Mazowieckim
drużyny jak Telsza Litwa czy La Basket Warsza-
wa to gwarancja widowiska na najwyższym po-
ziomie. Po raz pierwszy młodzi chłopcy z Miń-
ska Mazowieckiego mieli okazję bezpośrednio 
rywalizować z tak mocnymi ekipami i widać, że 
dzięki ciężkiej pracy wkładanej na treningach 
nie mamy powodów do wstydu. Pokazaliśmy się 
z bardzo dobrej strony i myślę, że możemy być 
dumni z kierunku w jakim idziemy. A klub UKS 
PROBASKET Mińsk Mazowiecki nie jest napewno 
anonimowy w środowisku koszykarskim i dosko-
nale promuje miasto poza jego granicami” – do-
dał prezes klubu Sylwester Oszako.
 
Ostateczna klasyfikacja zawodów wyglądała na-
stępująco:
 
1 miejsce: La Basket Warszawa
2 miejsce: Telsiai Litwa
3 miejsce: UKS PROBASKET
4 miejsce: UKS Dwójka Wołomin
5 miejsce: ZS Mrozy
6 miejsce: UKS 16 Warszawa
 
Trenerzy drużyn głosowali także na najlepszych 
zawodników. I tak w najlepszej piątce turnieju 
znalazł się:
 
Krzysztof Kubecki - La Basket Warszawa
Łukasz Domaradzki - La Basket Warszawa
Lukas Ronkys - Telsiai Litwa
Karol Górski - UKS PROBASKET
Maciej Bartosiewicz - UKS 2 Wołomin
 
Najlepszym obrońcą został:
Osvaldas Mosejukas - Telsiai Litwa
 
Najlepszy strzelec turnieju:
Lukas Ronkys - Telsiai Litwa
 
Na najlepszego zawodnika 
– MVP turnieju wybrano:
Mateusza Waszczyszyna - La Basket Warszawa
 
Uczniowski Klub Sportowy PROBASKET  jako 
organizator turnieju - pragnie serdecznie po-
dziękować wszystkim obecnym na turnieju dru-
żynom, kibicom, sponsorom za pomoc w zorga-
nizowaniu imprezy.
 
Szczególne podziękowania należą się Burmi-
strzowi Miasta – Panu Marcinowi Jakubowskiemu, 
MOSiR-owi za współorganizację turnieju, firmom 
Partner i Sport Grupa, a także: SK Bankowi, pie-
karni Gromulski, Akpol, szkole jazdy LUZZ, Im-
pet, Kamar, Armet, Wenus, Fostertravel, Superis.
 
Szczególne podziękowania kierujemy do przyja-
ciół z Litwy za wzięcie udziału w imprezie.
 

tekst: UKS Probasket
foto: T. Markowski, R. Zieliński, UKS Probasket
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55 lat to 
wiek, kie-
dy nikt za-
pewne nie 
podważyłby 
kompetencji 
doświadcze-
nia człowie-
ka, a jeśli ta 
liczba do-

tyczy instytucji? Bowiem od 55 lat 
Ochotnicze Hufce Pracy zajmują się 
młodzieżą zagrożoną wykluczeniem 
społecznym i patologią- kształcą, 
wychowują i pomagają odnaleźć 
swoje miejsce w życiu i społeczeń-
stwie. Hufiec Pracy w Mińsku Ma-
zowieckim istnieje od 1990 roku.  
W tym okresie szeregi naszej jed-
nostki zasiliło blisko półtora tysiąca 
osób. W ramach działań naszego huf-
ca młodzież może ukończyć gimna-
zjum.
 Wówczas 3 dni w tygodniu 
uczęszcza na zajęcia dydaktyczne, a  w 
pozostałe dni odbywa praktyczną naukę 
zawodu. Nauka zawodu trwa dwa lub trzy 
lata. Propagujemy także realizację obo-
wiązku szkolnego dla absolwentów gimna-
zjum w formie rzemieślniczej nauki zawo-
du. Oferujemy praktyki na terenie miasta 
i Powiatu Mińskiego w zawodach-piekarz , 
mechanik pojazdów samochodowych ,sto-
larz, fryzjer, sprzedawca, wędliniarz, cu-
kiernik,  blacharz samochodowy, murarz-
tynkarz, kucharz , lakiernik samochodowy, 
wulkanizator, ślusarz.
 Warto wkroczyć w progi 7-19 HP, 
gdyż zapewniamy naszym uczestnikom 
zarówno fachową opiekę pedagogiczną w 
trakcie zajęć dydaktycznych, praktycznej 
nauki zawodu jak również po zajęciach. 
Młodzież w ramach działania świetlicy 
środowiskowej OHP objęta jest specjali-
stycznymi działaniami edukacyjno – kom-
pensacyjnymi, które dają jej możliwość 
wyrównywania braków i zaległości w na-
uce oraz niwelują wszelkie dysfunkcje. 
 Wyjeżdżamy, zwiedzamy, posze-
rzamy horyzonty, uczymy innego  spojrze-
nia na otaczającą nas rzeczywistość.
 Wśród młodzieży, rodziców, pe-
dagogów i nauczycieli z terenu miasta  
i powiatu cieszymy się pozytywną opinią, 
na którą nieprzerwanie i nieustannie pra-
cujemy. 
 Kadra hufca to zgrany zespół 
ludzi, dla których dobro naszych uczest-
ników jest celem nadrzędnym. A mimo 
dość sędziwego wieku tryskamy energią 
i tężyzną fizyczną, co pokazała ostatnia 
olimpiada sportowa.12 czerwca w ramach 
programu K-O „Zdrowy duch, w zdrowym 
ciele” do mińskiego Hufca Pracy zawitał 
duch sportu. Uczestnicy 7-19 HP wzię-
li udział  w zorganizowanej przez kadrę 
jednostki VI Olimpiadzie Sportowej i VI 

Mistrzostwach Gry w Piłkę Nożną. Impreza 
odbyła się na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim, 
a honorowy patronat nad zawodami, jak 
co roku objęła Miejska Komisja Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych z jej prze-
wodniczącą Jadwigą Frelak na czele. Dzię-
ki funduszom z MKPA drużyna, która zajęła 
I miejsce otrzymała w nagrodę markowe 
sportowe koszulki.
 Uczestnicy rywalizowali w takich 
konkurencjach jak: przeciąganie liny, bieg 
na skrzynkach, tor przeszkód, bieg na nar-
tach, bieg z noszami. Sportowe zmagania 
czekały też na młodych  piłkarzy, dla któ-
rych zorganizowano Mistrzostwa Gry w Pił-
kę Nożną.
 W trakcie tych wszystkich rozgry-
wek ci, którzy opadli z sił, mogli posilić się 
smacznymi kiełbaskami z grilla, zasponso-
rowanymi przez pana Jana Komudę oraz 
Polish Farm Meat - Zakłady Mięsne Stani-
sławów. Na deser natomiast, dzięki Piekar-
ni – Cukierni pana Sławomira Gromulskie-
go, młodzież mogła skosztować pysznych 
drożdżówek. 
- W przygotowanie zawodów oraz poczę-
stunku czynnie włączyła się nasza Rada 
Młodzieży – z dumą opowiada kadra 7-19 
HP. - Jej członkowie dzielnie piekli wędlinę 
na grillu i „dokarmiali” kolegów - zawod-
ników.
 Olimpiadę wygrała drużyna zło-
żona z reprezentantów klasy III k i III j 
w składzie: Marcin Anusz, Patryk Krasny, 
Rafał Uchmański, Damian Zawadzki, Da-
riusz Krupa, Karol Kąca, Izabela Pustota  
i Piotr Noskowicz. Drugie miejsce zaję-
ła klasa III h w składzie: Piotr Jaworski, 
Dawid Walczak, Grzegorz Rodkiewicz, Da-
mian Bątruk, Damian Kuśmierczyk, Mikołaj 
Sobiepanek, Piotr Sęktas i Sebastian Ba-
kuła. Natomiast miejsce trzecie na podium 
przypadło II j czyli Mariuszowi Myce, Łu-
kaszowi Wasilewskiemu, Marcinowi Mor-
telowi, Szymonowi Wielgo, Sebastianowi 

Kowalczykowi, Damianowi Bajkowi, Grze-
gorzowi Calińskiemu i Kamilowi Biernac-
kiemu. 
 W trakcie Olimpiady najwięcej 
emocji i salw śmiechu dostarczyły młodzie-
ży: bieg z nartami, bieg po skrzynkach oraz  
bieg z noszami. Zwycięscy otrzymali pa-
miątkowe medale współfinansowane przez 
MWK OHP oraz firmę Państwa Agnieszki 
i Jarosława Kurków – „Pieczątki i trofea 
sportowe” oraz nagrody ufundowane przez 
sponsorów: p. Pawła Rybackiego właścicie-
la hurtowni sportowej - www.hurtsport.pl, 
firmę „Scroll – Robert Gawron”, Prezesa To-
warzystwa Przyjaciół Mińska Mazowieckie-
go p. Tomasza Adamczyka oraz  nauczycieli 
wychowania fizycznego z Gimnazjum Miej-
skiego Nr 2: p. Dawida Matwieja i p.Kamila 
Chłopika, a także przez wychowawcę hufca 
Piotra Nowickiego.
 55 lat istnienia Ochotniczych 
Hufców Pracy to dowód na to, że jest to że 
instytucja wychodzi naprzeciw potrzebom 
i oczekiwaniom społeczeństwa, przez cały 
czas stara się także ewaluować i dostoso-
wywać do przemian społecznych. Także 
nasz hufiec działający na terenie Mińska 
Mazowieckiego i powiatu mińskiego stara 
się sprostać potrzebom młodzieży, która 
ze względów rodzinnych i  społecznych 
nie jest w stanie sprostać wymaganiom 
edukacyjnym w standardowych placów-
kach. Bazujemy na doświadczeniu i wy-
kwalifikowanej kadrze, postaramy pomoc 
się każdemu kto zgłosi się do naszej pla-
cówki.  Serdecznie zapraszamy wszystkich 
do naszej  siedziby przy ul. Budowlanej 4 
i do skorzystania z naszej oferty. Informu-
jemy, że cały czas prowadzimy rekrutację  
i mamy wolne miejsca dla młodzieży  
w wieku 15 – 18 lat, która pragnie konty-
nuować naukę w I, II lub III klasie gim-
nazjum i jednocześnie uczyć się  zawodu. 
Tel. 25 758 24 26.

Autor tekstu - Kadra OHP 
w Mińsku Mazowieckim

„W mińskim hufcu-  jubileusz 55 lat  OHP  - na sportowo”

SPORT

SP nr 5, fot. z arch szkoły
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Burmistrz Miasta  lub Zastępca Burmistrza przyjmują interesantów
w każdą środę w godz. 12.00-17.00. 

W każdą pierwszą środę miesiąca przyjmowani są interesanci  
w sprawach związanych z gospodarką mieszkaniową.

Przetestowali 
gimnazjalistów

Reprezentacja gimnazjum wchodzące-
go w skład Gimnazjum i Liceum Ogól-
nokształcącego im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Mińsku Mazowieckim zajęła 
pierwsze miejsce w tegorocznej edycji 
Gimnazjalnego Konkursu Historycznego 
„Z dziejów Mińska Mazowieckiego”. 

W składzie zwycięskiej drużyny znaleźli 
się Ewelina Jastrzębska, Arkadiusz Kró-
likowski i Maciej Wąsowski. Opiekunem 
zespołu była nauczycielka historii Mał-
gorzata Kiełczykowska. Drugie miejsce  
w rywalizacji przeprowadzonej 10 
czerwca w gościnnej sali konferen-
cyjnej Urzędu Miasta Mińska Mazo-
wieckiego wywalczyli przedstawiciele 
Gimnazjum Miejskiego nr 2 im. Jana 
Pawła II, zaś na trzecim uplasowali się 
uczniowie Gimnazjum Miejskiego nr 1 
im. gen. Władysława Andersa. Wszy-
scy uczestnicy wydarzenia otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i atrakcyjne na-

grody rzeczowe. Triumfatorzy konkur-
su otrzymali również okazały puchar.     

Warto podkreślić, że finał przedsięwzię-
cia, zorganizowanego przez Towarzystwo 
Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, składał 
się z dwóch etapów. Pierwszy z nich pole-
gał na rozwiązaniu pisemnego testu, na-
stępnie na uczniów czekała ustna odsłona 
zmagań. Nad prawidłowym przebiegiem 
rozgrywki czuwało rzetelne jury złożo-
ne z Wojciecha Bednarczyka (przewod-
niczący), Małgorzaty Przybysz i Michała 
Culka. Gimnazjalny konkurs historyczny 
był współfinansowany ze środków przy-
znanych TPMM przez Miasto Mińsk Mazo-
wiecki.    

Nie sforsowali Bugu

Wysoki poziom wody utrzymujący się na 
Bugu nie pozwolił uczestnikom sobot-
niej, 15 czerwca, wycieczki Towarzystwa 
Przyjaciół Mińska Mazowieckiego poko-
nać rzeki za pomocą promu pływającego  
w sezonie z Kamieńczyka do Brańsz-

czyka. Pomimo tego 
osoby biorące udział  
w wyjeździe odwie-
dziły obie te miejsco-
wości. 

W pierwszej z nich 
wycieczkowicze od-
wiedzili muzeum regionalne prowadzone 
przez Henryka Słowikowskiego, obejrzeli 
Pomnik Flisaka i dotarli nad brzeg Bugu. 
Pobyt w Brańszczyku sprowadził się na-
tomiast do wspólnego ogniska, tańców, 
gier i zabaw sportowych oraz refleksji 
dotyczących objazdu. Istotną treść roz-
mów stanowiły wspominki z odwiedzo-
nych miejscowości. W zestawie tym, 
poza Kamieńczykiem i Brańszczykiem, 
znalazły się także Dobre (społeczne mu-
zeum Konstantego Laszczki), Korytnica 
(kościół i cmentarz parafialny), Starawieś 
(pałac – centrum szkoleniowo – wypoczyn-
kowe Narodowego Banku Polskiego), Pa-
plin (otoczenie modrzewiowego dworu), 
Gwizdały (muzeum gwizdków) i Loretto 
(sanktuarium). Autokarowym wędrowcom 
chętnie przybliżyli miejscowe atrakcje 

Jadwiga Grzenda 
(Towarzystwo Przy-
jaciół Ziemi Do-
brzańskiej), Andrzej 
Kruszewski (Towa-
rzystwo Przyjaciół 
Ziemi Korytnickiej), 
Ewa Grzeszek (Towa-
rzystwo Miłośników 
Ziemi Węgrowskiej), 
Janina Toczyłowska 
(właścicielka dworu 
w Paplinie), Roman 
Kuzelyak (nauczyciel 
ze szkoły w Gwizda-
łach) i wspomniany 
już Henryk Słowi-
kowski. 

Dziękujemy !!!

Tomasz Adamczak
fot. z arch. TPMM  
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URZĄD MIASTA  MIŃSK MAZOWIECKI
Godziny pracy Urzędu Miasta: 
poniedziałki, wtorki i czwartki 

w godz. od 8.00 do 16.00, 
w środy w godz. od 8.00 do 17.00 
w piątki w godz. od 8.00 do 15.00 
Kasa Urzędu Miasta czynna jest:
w poniedziałki, wtorki i czwartki 

w godz. od 8.00 do 15.15 
w środy w godz. od 8.00 do 16.15 
w piątki w godz. od 8.00 do 14.15


