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Doceniając aktywność Miasta Mińsk Mazowiecki na płaszczyźnie prowadzenia inwe-
stycji oraz rozwoju gospodarki, Ogólnopolski Dwutygodnik Budowlany „Profile” uho-
norował w dniu 12 września Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego Certyfikatem 
Lidera Aktywności Inwestycyjnej, podczas Targów Build Warsaw 2013 w Warszawie, 
za przedsiębiorczość i podejmowanie szeroko zakrojonych działań na rzecz rozwoju 
miasta. Gala wręczenia certyfikatów odbyła się na terenie Warszawskiego Centrum 
Wystawienniczo – Konferencyjnego EXPO XXI.
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2 września 2013 roku uczniowie miń-
skich szkół rozpoczęli kolejny rok na-
uki. Oficjalna inauguracja z udziałem 
Burmistrza Miasta – Pana Marcina Jaku-
bowskiego  odbyła się w Zespole Szkół 
Miejskich nr 1 przy ul. Kopernika.

 O godzinie 9.00 w hali wi-
dowiskowo – sportowej spotkali się 
uczniowie Szkoły Podstawowej nr 1 
im. Mikołaja Kopernika, natomiast 
o 11.00 uczniowie Gimnazjum Miej-
skiego nr 1 im. Gen. Władysława  
Andersa.
 Burmistrz Miasta i Dyrektor Szko-
ły  życzyli wszystkim uczniom wytrwałości 
w dążeniu do celu i wiary w swoje możli-
wości, nauczycielom satysfakcji z pracy,  
a rodzicom zadowolenia z sukcesów 
dzieci.
 Burmistrz Miasta wręczył 
uczniom czterech klas pierwszych SP1 
pamiątkowe tarcze oraz drobne upomin-
ki. Gimnazjaliści (pięć klas pierwszych) 
otrzymali szkolne legitymacje.
 Po akademii w SP1 Burmistrz 
Miasta, Dyrektor Szkoły oraz Radny Rady 
Miasta – Pan Grzegorz Cyran przecię-
li symboliczną wstęgę na placu zabaw, 
oficjalnie otwierając w ten sposób nowe 
bezpieczne miejsce rozrywki naszych mi-
lusińskich.

I. Dróżdż
fot. z arch. ZSM Nr1

Rok szkolny 2013/2014 rozpoczęty
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 W niedzielę, 1 września na 
dziedzińcu Miejskiego Domu Kultu-
ry odbył się V Letni Festiwal Orkiestr 
Dętych. Tradycyjnie, rozpoczęły go 
przemarsze paradne orkiestr ulicami 
miasta. Była to też pierwsza impreza, 
która odbyła się na wyremontowanym 
placu przed pałacem Dernałowiczów.

 W ramach festiwalu wystą-
piły 4 orkiestry: Zespołu Szkół Elek-
tronicznych z Bydgoszczy, Orkie-
stra Wieniawa, Orkiestra Krasocin  
i gospodarze. Orkiestra Dęta Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Całość zwieńczyło wspól-
ne wykonanie wszystkich orkiestr wraz  
z solistką Panią Olgą Wądołowską – ab-
solwentką Uniwersytetu Muzycznego im. 
F. Chopina w Warszawie i jednocześnie 
finalistką znanego programu Szansa na 
Sukces. W przerwach, pomiędzy wystę-
pami orkiestr zatańczył Dziecięcy Ze-
spół Taneczny ZEZ z Jastrzębia Zdroju, 
który tworzą dziewczynki w wieku 7-14 
lat. Orkiestry zaprezentowały znane  
i popularne utwory muzyki marszowej, 
sakralnej, filmowej i rozrywkowej.  
 
 Na zakończenie festi-
walu, wszystkie orkiestry (oko-
ło 200 muzyków) wystąpiły wspól-
nie wykonując nostalgiczne „The 
Glory of Love” a także wielki przebój  
z repertuaru Edyty Geppert „ Kocham cię 
życie”, który zaśpiewała Olga Wądołow-
ska. Imprezę poprowadził znany z radia  
i telewizji Andrzej Krusiewicz, zaś kie-
rownictwo artystyczne na całością objął 
Pan Marcin Ślązak.

 Organizatorem V Letniego  
Festiwalu Orkiestr Dętych było Mińskie 
Towarzystwo Muzyczne we współpracy  
z Miejskim Domem Kultury, przy wspar-
ciu Starostwa Powiatowego oraz Miasta 
Mińsk Mazowiecki.
 

MDK
fot. W. Ślązak

 

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła...”
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Iza Saganowska, fot. z arch. GM Nr2

31 sierpnia b.r. na boisku Orlik „Budow-
lanka” w Mińsku Mazowieckim miała 
miejsce inauguracja sezonu 2013/2014 
Mińskiej Ligi Mistrzów.

 Rozpoczęcie pierwszego, hi-
storycznego sezonu rozgrywek  miało 
miejsce na kompleksie boisk sporto-
wych Orlik przy Zespole Szkół nr 1 im. 
Kazimierza Wielkiego w Mińsku Mazo-
wieckim. W tym dniu zjechało się wie-
lu kibiców oraz piłkarzy, którzy po raz 
pierwszy zagrali w Mińskiej Lidze Mi-
strzów. Na inauguracji nie mogło zabra-
kło również wyjątkowych gości, takich 
jak Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski, 
Starosta Powiatu Antoni Jan Tarczyński  
a także Dyrektor ZS nr 1 w Mińsku Mazo-
wieckim Pani Małgorzata Beczek. 

 Każdy z honorowych gości po-
witał uczestników oraz  wszystkich przy-
byłych sympatyków piłki nożnej. Chwilę 
po wystąpieniu honorowych gości rozległ 
się pierwszy gwizdek sędziego zwiastują-
cy rozpoczęcie Mińskiej Ligi Mistrzów. Po 
pierwszej połowie meczu otwarcia po-
między Lokomotiv Mińsk Maz. a LZS Herku-
les Nowe Osiny, wspomniane osobistości 
mogły zaprezentować swoje umiejętno-
ści piłkarskie podczas konkursu karnych.  
W konkursie najlepszy okazał się być 
Burmistrz Miasta, który najcelniej strze-
lał w bramkę.

Wyniki meczów I kolejki:

HERKULES : LOKOMOTIV    9 : 5
(Markowicz 4, Majewski, Augustyniak, Orze-
łek, Beraś, Piekut – K. Krasuski 3, Ł. Krasuski, 
Halaburda)

MŁODE WILKI: NIEDZIAŁKA   1 : 8     
(Król – M. Brzost 3, A. Jackiewicz 2, Tarczyń-
ski, Bartnicki, Ł. Brzost)

SAMI SWOI : STS TEAM    6 : 9
(Klepacki 2, Krzyżanowski 2, Kosobudzki, 
Cykier – Zyglarski 4, Ambrosz 2, Dobosz 2, 
1- sam)

KORSARZE : KOMINKI KOM    5 : 0  w.o.

HUSARIA : PARTNER GRZEBOWILK   4 :13    
(Rzyszkiewicz 4, - R. Pszonka 4, Popis 3, 
Ćwiek 2, Ł. Wiącek, D. Pszonka, K. Wiącek, 
Waszelewski)

SBW : SILNA WOLA  3 : 2
(Peciak 2, Komosa – Rokicki, Ceregra)

CZARNA MAFIA: ZATORZE  5 : 8
(Ciach, Konsalik, Dyliński, Kublik, Szymański 
– Gagaska 3, K. Krzyżanowski 3, Gajowniczek, 
Prus

Klasyfikacja strzelców:

4 – Markowicz (Herkules), Zyglarski (STS 
TEAM), Rzyszkiewicz (Husaria) R. Pszonka 
(Grzebowilk)

3 – K. Krasuski (Lokomotiv), M. Brzost 
(Niedziałka) Popis (Grzebowilk) Gagaska i K. 
Krzyżanowski (Zatorze)    

Autor: Piotrula
fot. https://plus.google.com/ 

photos/114269199940816052590/ 
albums/5918392654195898865

Inauguracja Mińskiej Ligi Mistrzów I kolejka za nami

W sobotę, 21 września uczniowie i na-
uczyciele Gimnazjum Miejskiego nr 2 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowiec-
kim włączyli się w ogólnopolską akcję 
“SPRZĄTANIA ŚWIATA”. 
 Każda klasa miała swoją re-
prezentację na czele z wychowawcą  
i swój rewir do sprzątania. Najwięcej 
grup czyściło park, ale byli też tacy, któ-
rzy porządkowali miński cmentarz komu-
nalny i żydowski. Mimo kiepskiej pogody 
uczestników akcji nie zabrakło – wzięło  
w niej udział 160 uczniów i 23 nauczycie-
li. Niestety, nie zabrakło również śmie-
ci, którymi zapełnialiśmy kolejne worki.  
Aż marzy się świat, w którym takie akcje 
nie będą potrzebne. 

Posprzątane miasto
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Czytaliśmy Fredrę 11 godzin non stop!

 
W dniu 15 września na terenie na-
szego miasta i gminy Latowicz odbył 
się III Miński Zlot Pojazdów Zabytko-
wych „Warkot”.  Podczas rajdu miał 
miejsce „Bieg Białych Kołnierzyków”,  
w którym uczestniczyli przedstawiciele 
instytucji i urzędów z terenu naszego 
miasta. Odbyły się również  konkursy 
dla właścicieli pojazdów zabytkowych  
i motocyklistów m.in. na najładniejszy 
i na najstarszy pojazd czy konkurs ele-
gancji.

 Na zlocie zarejestrowało się 41 
zabytkowych motocykli i 117 aut, oprócz 
nich przyjechało ok. 20 motocykli, które 
nie spełniały kryterium wiekowego, nie 
miały 25 lat ale również uczestniczyły  
w zlocie. Były oczywiście pojazdy człon-
ków K.D.M. Magnet.

Klasyfikacja:
• najstarszy motocykl zlotu - BMW R35  

1938 r. Mundek Murasicki z Mrozów

• najstarsze auto - Ford A 1919 r. 
Krzysztof Redesiuk Siedlce

• najładniejszy polski motocykl - OSA 
M52 1965 r. Legionowo

W konkursie wolnej jazdy zwyciężył  Piotr 
Boruch na motocyklu WSK 125 M06 B3  
z 1977 r. z Radomia.
I miejsce w Konkursie Elegancji - Bartło-
miej Mucha, autem Renault Primaquatre 
1934 r. z Miętnego.
II miejsce w Konkursie Elegancji - Paweł 
Pawlak autem BMW Isetta 1960 r. z Rado-
mia.
III miejsce w Konkursie Elegancji - Konrad 
Góra atem Moskwicz 408 1967 r. z Raszyna.

Nagrodę za najwcześniejsze przybycie na 
zlot otrzymał Ryszard Wieczorek ze Sta-
nisławowa, auto Renault 4 z 1970 r., wy-
grał również klasyfikację na najciekawsze 
francuskie auto.
 Ok. 13:30 przyjechaliśmy do Je-
ruzala i po 40 minutowym pobycie wyru-
szyliśmy do Latowicza.

 W Latowiczu odbyły się konkursy 
sprawnościowe dla chętnych. Uczest-
niczyło w nich ok. 35 aut podzielonych 
na klasy wiekowe: pre 45, pre 65 i post 
65.Rozstrzygnięte zostały klasyfikacje 
na najciekawsze auto polskie - Mikrus z 
1958 r., najciekawsze brytyjskie auto - 
Jaguar MK IV z 1948 r., niemieckie DKW 
F8 z 1938 r., amerykańskie - Cadilac  
z 1960 r.

 Wójt Gminy Latowicz wręczył 
puchary dla najładniejszego motocykla 
- Junak M10 z 1960 r. Mateusza Zalew-
skiego i dla najładniejszego auta zlotu 
- BMW Isetta 1960 r.Pawła Pawlaka.

 Relacja ze zlotu WARKOT 2013

 Najlepiej warkoczącym au-
tem został  Lincoln Continental MK IV  
z 1975 r. Andrzeja Węgiełka a motocyklem 
Triumph z !966 r. Pawła Gazdy. Najcie-
kawszym autem ciężarowym była Skoda 
Liaz MT 704 z 1977 r. Tadeusza Wieczor-
ka. Przyznane zostały również nagrody 
dla amazonki zlotu - Izabela Zalewska na 
Junaku M10 z 1961 r., dla najliczniejszej 
grupy na zlocie dla MTZ Korba z Siedlec 
oraz za najciekawszą kreację zlotu dla 
Grzegorza Skupa z Sokołowa Podlaskiego 
Citroen 11B.

Piotr Wojdyga
fot. Tomasz Kurowski
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W sobotę 14 września na hali sportowej Gimnazjum Miejskiego nr 3 przy ul. Siennickiej pary taneczne z całej Polski 
rywalizowały w ramach Ogólnopolskiego Turnieju Tańca Towarzyskiego o „Pucharu Mazowsza”. Konkursową galę wie-
czorną prowadziła znana między innymi z programu „Taniec z Gwiazdami” Iwona Pavlović, organizatorem imprezy było 
Stowarzyszenie Ad Astra z Sulejówka. Impreza odbyła się pod honorowym patronatem Marszałka Województwa Mazo-
wieckiego, Starosty Mińskiego i Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

Wyniki turnieju i więcej informacji dostępnych jest na stronie: http://www.puchar-mazowsza.ad-astra.org.pl
 fot.: Leszek Siporski, minskmaz.com.

Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
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W dniu 24 września b.r. Burmistrz Miasta 
w towarzystwie Wójta Gminy Mińsk Ma-
zowiecki i zaproszonych gości dokonał 
otwarcia kolejnej inwestycji drogowej 
- ul. Chochołowskiej, zlokalizowanej na 
terenie Miasta i Gminy Mińsk Mazowiec-
ki. Była ona wspólną inwestycją Miasta  
i Gminy finansowaną  proporcjonalnie  
do powierzchni gruntów.

Przedsięwzięcie polegało na rozbudowie 
drogi gminnej ulicy Chochołowskiej wraz 
z odwodnieniem, w tym:  przebudowie 
kanalizacji deszczowej, przebudowie wo-
dociągu oraz budowie odcinka linii oświe-
tlenia ulicznego.
• Długość ulicy objętej rozbudową wy-

nosi około 700 m,
• kanalizacja deszczowa około 840 m,
• wodociąg około 740 m.
 

Chochołowska już otwarta

Pas drogowy  zajmuje powierzchnię:
•    na terenie miasta Mińsk Mazowiecki  

-  4 996 m2
•     na terenie gminy Mińsk Mazowiecki 

-    6 708 m2

Ogólny koszt inwestycji wyniósł – 2 909 
549,61 zł z czego  Miasto przekaza-
ło Gminie w formie dotacji kwotę 849 
979,31 zł celowej na pokrycie kosztów 
tej inwestycji.

Wykonawcą robót było Przedsiębiorstwo 
Budowy Dróg i Mostów Spółka z ograni-
czoną odpowiedzialnością, z siedzibą  
w Mińsku Mazowieckim, ul. Kolejowa 28. 
Umowa została zawarta w lipcu ubiegłego 
roku. Roboty zakończono w sierpniu bie-
żącego roku.

Wykonano  m.in.:
• jezdnię ulicy o nawierzchni utwar-

dzonej o szerokości od 5,5 do 6m,
• chodnik o szerokości  2,0 m,
• zjazdy,
• 54 miejsca parkingowe,
• kanalizację deszczową uwzględnia-

jącą przejęcie wód deszczowych  
z terenów przyległych .  Zastosowa-
no podczyszczanie ścieków deszczo-
wych z za pomocą osadnika i separa-
tora. Umocniono skarpy istniejącego 
wylotu do rzeki Srebrna

• odcinek nowej linii oświetlenia ulicz-
nego od strony ul. Sosnkowskiego – 
polegającą na budowie 5 szt.   stano-
wisk słupowych,

• przebudowę wodociągu DN 150 stal. 
na DN 150 (Dz 160 PE).             

(red)
fot. z arch. UM MM

Urząd Miasta informuje, że zakończo-
no termomodernizację Przedszkola 
Miejskiego Nr 3 przy ul. Konstytucji 3 
Maja 10 w Mińsku Mazowieckim. Ter-
momodernizacja dofinansowana zosta-
ła przez Wojewódzki Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w War-
szawie, w formie pożyczki, w kwocie 
118.165,89 zł. 

(red)
fot. z arch. PM Nr3

Zakończono termomodernizację PM Nr3 

Z ŻYCIA MIASTA
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5. Festiwal Himilsbacha już za nami. W cią-
gu pięciu dni imprezy poświęconej Jankowi 
mieliśmy okazję uczestniczyć w wielu ar-
tystycznych wydarzeniach. Rozpoczęliśmy 
w środę 4 września promocją książki Anny 
Poppek „Rejs na krzywy ryj...Jan Himilsbach 
i jego czasy”. Spotkanie odbyło się w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej. Przy świetnej 
scenografii autorka odpowiadała na pytania 
prowadzącego – Dariusza Mola. Publiczność 
mogła dowiedzieć się na jakie trudności na-
tknęła się pisarka, przy tworzeniu biografii 
człowieka o jednym z najbardziej tajemni-
czych życiorysów. Fragmenty biografii czytał 
Łukasz Borkowski. Po spotkaniu Pani Anna 
podpisywała książki oraz odpowiadała na py-
tania publiczności
 
Drugi dzień festiwalu to fantastyczne wspo-
mnienia przyjaciela Himilsbacha – Ernesta 
Brylla oraz Alicji Wancerz-Gluzy, pierwszej  
w Polsce himilsbacholożki, która miała okazję 
poznać osobiście Janka, podczas pisania pracy 
magisterskiej o Jego twórczości. Pan Ernest 
zasypał nas, dotąd nieznanymi, anegdotami 
o Himilsbachu, a cały wieczór minął w ciepłej 
atmosferze wspomnień. Po spotkaniu z pisa-
rzami, goście mogli obejrzeć wystawę foto-
grafii Zygmunta Rytki – z Jankiem w roli głów-
nej. Fotografie zostały zebrane w wydanym  
z okazji Festiwalu albumie pt.: „Himilsbach 
w fotografii Zygmunta Rytki”.   
 Dzień później – 6 września, na 
dziedzińcu MDK-u stanęło kino letnie. Na 
srebrnym ekranie odbyły się projekcje dwóch 
filmów, do których scenariusze napisał Hi-
milsbach: Party przy świecach oraz Zabawa 
w chowanego. Wieczór rozpoczął się spo-
tkaniem z legendarnym rejsowym kaowcem 
– Stanisławem Tymem. Satyryk opowiedział 
o kulisach powstawania Rejsu, o szczegółach 
pracy z Jankiem, oraz o relacjach łączących 
Himilsbacha z Maklakiewiczem. Mińszczanie 
mogli przysłuchiwać się rozmowie oraz oglą-
dać filmy z wygodnych leżaków.
 7 września Festiwal wyszedł  
w miasto – i to dosłownie. Punktualnie  
o 18:00 spod Miejskiego Domu Kultury har-
cerze mińskiego hufca ruszyli na miasto, 
„uzbrojeni” w szablony z cytatami z Himils-
bacha oraz farby, za pomocą których mińsz-
czanie mogli przenosić kultowe wypowiedzi 
literata na miejskie chodniki. Akcję „Cytuj 
Himilsbacha” poprzedził wirtualny happening 
literacki „Całe miasto pisze wiersze na cza-
cie”. Wszyscy chętni, logując się na stronie 
www.emultipoetry.eu, mogli tworzyć wiersz 
o Janku. Moderatorem czatu był poeta –  
Michał Zabłocki.
 Frekwencja na Finale Festiwalu – 
w niedzielę, przeszła najśmielsze oczekiwa-
nia organizatora – Miejskiego Domu Kultury. 
Scena, na której mogliśmy oglądać koncerty 
zespołów Alamo, Dr Misio, Strachy na Lachy 
oraz Maćka Maleńczuka, zaczęła powstawać 
już w sobotę wieczorem. W niedzielę od rana 
trwały próby kapel, zaś Finał na dobre wy-
startował o 16:30. Na pierwszy ogień poszła 

TEMAT NUMERU

Relacja z Festiwalu Himilsbacha
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mińska kapela Alamo. Muzycy zagrali świetny 
koncert, po którym rozpoczęła się część ofi-
cjalna – wręczenie nagród w plebiscycie na 
najlepszego aktora niezawodowego, organi-
zowanego wraz z TVP Warszawa – MONIDŁO, 
oraz w konkursie literackim KAFEL. MONIDŁO 
trafiło w ręce legendy polskiej piosenki roz-
rywkowej – Maryli Rodowicz, która osobiście 
odebrała nagrodę. KAFLE – statuetki autor-
stwa rektora warszawskiej ASP – prof. Adama 
Myjaka, wręczył laureatom przewodniczący 
jury – Ernest Bryll. Nagrody były przyznawa-
ne w dwóch kategoriach: poezja – zwycięzcą 
został Adam Bolesław Wierzbicki (godło: Salon 
Samotnika) oraz proza – tu bezkonkurencyj-
na była Katarzyna Anita Piotrowska (godło: 
atrament). Kapituła konkursu zapoznała się 
z ponad 130 pracami nadesłanymi z trzech 
różnych kontynentów. Relacja nadawana 
była na żywo w Kurierze Mazowieckim na 
antenie TVP Warszawa. Bezpośrednio po 
wręczeniu nagród na scenie pojawił się Dr 
Misio, urozmaicając Finał kapitalnymi nume-
rami, okraszonymi niebagatelnymi tekstami. 
Po Doktorze, koncert dała najbardziej zna-
na kapela z Piły – Strachy Na Lachy. Muzycy  
z Grabażem na czele zagrali prawie wszyst-
kie, najbardziej znane piosenki. Wisienką 
na Finałowym torcie okazał się Maciej Ma-
leńczuk, występujący z zespołem Psycho-
dancing. Kontrowersyjny muzyk uraczył 
mińszczan zarówno szlagierami, w swojej 
interpretacji, jak i autorskimi piosenkami. 
W trakcie Finału, oprócz koncertów, odbywał 
się Janowy Jarmark, na którym goście mogli 
zakupić lokalne rękodzieło, zjeść zmaczne, 
tradycyjne potrawy, oraz zakupić gadżety 
z Himilsbachem w roli głównej, w sklepiku 
MDK-u. Na jarmarku obecni byli także lokal-
ni artyści prezentujący swoje prace, a tak-
że Artur „Gepas” Gerlich, który, w trakcie 
pokazu sztuki tatuowania, wykonał tatuaż  
z wizerunkiem Himilsbacha.
 Tegoroczny Festiwal to z pewno-
ścią jedno z ważniejszych, kulturalnych wy-
darzeń w Mińsku. Organizator bardzo dzię-
kuje Patronowi Honorowemu – Burmistrzowi 
Miasta Mińsk Mazowiecki – Marcinowi Jaku-
bowskiemu, wszystkim partnerom Festiwalu, 
jego sponsorom oraz patronom medialnym. 
Dołożymy wszelkich starań, aby kolejna edy-
cja Festiwalu Himilsbacha, na którą już dziś 
serdecznie zapraszamy, utrzymała wysoki 
poziom ogólnopolskiego, kulturalnego wyda-
rzenia.

G. Wyganowski, MDK 
fot. z arch. UM MM
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MIEJSKIE
INWESTYCJE

TARGOWISKO MIEJSKIE

MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA

PARKINGI PRZY UL. SZCZECIŃSKIEJ

PLAC ZABAW W ZSM NR1
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PLAC PRZED MDK

PLAC STARY RYNEK

III SEGMENT BUDYNKU SOCJALNEGO

MIEJSKIE
INWESTYCJE

UL. CHOCHOŁOWSKA
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

Lista Partnerów, którzy przystąpili do Programu „Rodzinny Mińsk” i wspólnie  
z Samorządem Miasta Mińsk Mazowiecki realizują cele i wartości tego Programu. 

Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA MIARY % ZNIŻKI UWAGI

1 Przedszkole Prywatne 
„KRASNOLUDEK”

ul. Nadrzeczna 4/2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-714-327

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

50% zniżki Zniżka obliczana jest 
 od kwoty 350 zł 

2 Przedszkole Prywatne 
„KRASNALEK”

ul. Paderewskiego 8 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-714-327 
(25)759-10-56

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

50% zniżki Zniżka obliczana jest 
 od kwoty 350 zł 

3 Przedszkole Prywatne 
„MINI RAJ”

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

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

100% zniżki Zniżka dotyczy trzeciego  
i kolejnych dzieci 

4 Apteka ul. Konstytucji 3 Maja 2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-62-05

zakup leków 10% zniżki

5 „Szkoła Pływania 
Delfin”

ul. Wyszyńskiego 56 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
530-777-537 
www.delfin-club.pl

rekreacja  
– nauka  
i doskonalenie 
pływania

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

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

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

usługa medycz-
na

wizyta lekarska +

badanie USG

50% zniżki Zniżka przysługuje  
wszystkim członkom  
rodziny wielodzietnej

7 Euro – School Szkoła 
Języków Obcych

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

www.euroschool.edu.plwww.face-
book.com/euroschool.edu

1. Kursy języka 
angielskiego

2.Pozostałe 
kursy

opłata miesięczna

 
opłata miesięczna

1. 
25%zniżki – pierwsza osoba 
50% zniżki – druga osoba 
75% zniżki - trzecia osoba 
2. 
20% zniżki dla każdego członka 
rodziny wielodzietnej

8 Przedszkole Prywatne 
Montessori  
„DELFINEK”

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

usługa  
oświatowa 

czesne 25% zniżki

9 Poradnia Stomatolo-
giczna „STOMAX” 
lek. stom. Ewa Gusiew 
lek. stom. Małgorzata 
Kucharska

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

usługa  
stomatologiczna

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

10 Punkt Przedszkolny-
„PUCHATKOWO”

ul. J. Łupińskiego 2A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-27-62

www.przedszkole-puchatkowo.pl 
www.facebook.com/puchatkowo.
przedszkole

usługa  
oświatowa 

czesne 50% zniżki Zniżka obliczana jest  
od kwoty 350 zł

11 Salon Fryzjersko – 
Kosmetyczny 
„FRYZULA”

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

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

12 Prywatna Praktyka 
Lekarska 
Gabinet Ginekologicz-
no – Położniczy 
Małgorzata Szpetnar

ul. Cicha 15 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
503-385-875

usługa  
medyczna

wizyta lekarska 20% zniżki

13. AKS „SAMIR” 
Sławomir 
 Ambroszczyk

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

rekreacja – 
siłownia

10% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 1 miesiąc

15% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 3 miesiące

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

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

 (stan na 24 września 2013 roku)
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Szanowni Państwo,

Uznając za ważne działania na rzecz 
mińskich rodzin wielodzietnych, szcze-
gólnie w obliczu narastającego niżu 
demograficznego oraz mając na uwa-
dze wysiłek, jaki rodziny wielodzietne 
wkładają w wychowanie mieszkańców 
Mińska Mazowieckiego, w czerwcu b. r. 
Rada Miasta Mińsk Mazowiecki uchwaliła 
Program „Rodzinny Mińsk”. 

 Program dotyczy mińskich ro-
dzin wielodzietnych z trojgiem lub więk-
szą liczbą dzieci  w wieku do 18 lub 24 
lat (jeżeli dziecko jeszcze uczy się lub 
studiuje).
 Miasto Mińsk Mazowiecki oferu-
je tym rodzinom ulgi w wysokości 50% do 

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI DO PRZEDSIĘBIORCÓW

cen biletów wstępu na imprezy i zajęcia 
organizowane przez Miejski Dom Kultu-
ry, Muzeum Ziemi Mińskiej oraz Miejską 
Bibliotekę Publiczną, 50% ulgi do cen bi-
letów wstępu na basen  i lodowisko Miej-
skiego Ośrodka Sportu i Rekreacji, 25% 
ulgi w opłacie za świadczenia miejskich 
(samorządowych) przedszkoli w zakresie 
przekraczającym podstawę programową 
oraz dopłatę do opłat za gospodarowanie 
odpadami komunalnymi.
 Zwracam się do Państwa z pro-
pozycją przystąpienia do Programu „Ro-
dzinny Mińsk” i zaoferowania zniżek na 
swoje produkty i usługi. Przystępując do 
Programu w szczególności Państwo zy-
skacie:
• stworzycie pozytywny wizerunek swojej 
firmy jako przyjaznej rodzinie,

• zyskacie nowych, stałych klientów,
• prawo do informowania o swoim part-
nerstwie i o zakresie zadeklarowanych ulg 
we własnych materiałach informacyjnych 
i promocyjnych, a także w miejscach pro-
wadzenia działalności,
• na stronie internetowej Miasta Mińsk 
Mazowiecki, w gazecie samorządowej 
MIM oraz w materiałach informacyjnych 
dotyczących tego Programu zostanie za-
mieszczona informacja o Państwa part-
nerstwie w Programie „Rodzinny Mińsk”.
 Państwa udział w Programie 
przyczyni się do wzmocnienia rodzi-
ny wielodzietnej oraz wpłynie na pro-
rodzinny wizerunek mińskiego biznesu 
oraz Mińska Mazowieckiego. Partnerstwo  
w Programie to nie tylko wspieranie ro-
dzin wielodzietnych, ale również uzasad-
niona ekonomicznie decyzja biznesowa.
 Aby stać się partnerem należy 
wypełnić i dostarczyć do Urzędu Miasta 
przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku 
Mazowieckim deklarację przystąpienia do 
Programu „Rodzinny Mińsk”. Deklaracja 
dostępna jest na stronie internetowej: 
www.minsk-maz.pl.
 Członkowie Rodzin upraw-
nieni do korzystania z Programu „Ro-
dzinny Mińsk” będą posiadali imien-
ną Mińską Kartę Dużej Rodziny  
z unikalnym numerem i okresem ważno-
ści. Karty te okazane wraz z dokumentem 
potwierdzającym tożsamość (dokument 
ze zdjęciem) będą uprawniały do ko-
rzystania z ulg w miejskich instytucjach 
oraz u tych przedsiębiorców, którzy złożą 
deklarację przystąpienia do Programu. 
Każdy przedsiębiorca będący partnerem 
Programu otrzyma wzór karty oraz infor-
mację o aktualnej liczbie wydanych kart.
 Liczę, że przyjmą Państwo  
z aprobatą propozycję udziału w Progra-
mie na rzecz mieszkańców Miasta Mińsk 
Mazowiecki.
 Szczegółowe informacje można 
uzyskać pod numerem telefonu: 25 759 
53 33, mailowo: sandra.galazka@ummin-
skmaz.pl oraz w Urzędzie Miasta przy  
ul. Konstytucji 3 Maja 1 w Mińsku Mazo-
wieckim pokój 215.
 Program „Rodzinny Mińsk” do-
stępny jest na stronie internetowej: 

www.minsk-maz.pl

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA MIARY % ZNIŻKI UWAGI

1 Przedszkole Prywatne 
„KRASNOLUDEK”

ul. Nadrzeczna 4/2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-714-327

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

50% zniżki Zniżka obliczana jest 
 od kwoty 350 zł 

2 Przedszkole Prywatne 
„KRASNALEK”

ul. Paderewskiego 8 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-714-327 
(25)759-10-56

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

50% zniżki Zniżka obliczana jest 
 od kwoty 350 zł 

3 Przedszkole Prywatne 
„MINI RAJ”

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

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

100% zniżki Zniżka dotyczy trzeciego  
i kolejnych dzieci 

4 Apteka ul. Konstytucji 3 Maja 2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-62-05

zakup leków 10% zniżki

5 „Szkoła Pływania 
Delfin”

ul. Wyszyńskiego 56 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
530-777-537 
www.delfin-club.pl

rekreacja  
– nauka  
i doskonalenie 
pływania

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

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

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

usługa medycz-
na

wizyta lekarska +

badanie USG

50% zniżki Zniżka przysługuje  
wszystkim członkom  
rodziny wielodzietnej

7 Euro – School Szkoła 
Języków Obcych

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

www.euroschool.edu.plwww.face-
book.com/euroschool.edu

1. Kursy języka 
angielskiego

2.Pozostałe 
kursy

opłata miesięczna

 
opłata miesięczna

1. 
25%zniżki – pierwsza osoba 
50% zniżki – druga osoba 
75% zniżki - trzecia osoba 
2. 
20% zniżki dla każdego członka 
rodziny wielodzietnej

8 Przedszkole Prywatne 
Montessori  
„DELFINEK”

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

usługa  
oświatowa 

czesne 25% zniżki

9 Poradnia Stomatolo-
giczna „STOMAX” 
lek. stom. Ewa Gusiew 
lek. stom. Małgorzata 
Kucharska

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

usługa  
stomatologiczna

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

10 Punkt Przedszkolny-
„PUCHATKOWO”

ul. J. Łupińskiego 2A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-27-62

www.przedszkole-puchatkowo.pl 
www.facebook.com/puchatkowo.
przedszkole

usługa  
oświatowa 

czesne 50% zniżki Zniżka obliczana jest  
od kwoty 350 zł

11 Salon Fryzjersko – 
Kosmetyczny 
„FRYZULA”

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

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

12 Prywatna Praktyka 
Lekarska 
Gabinet Ginekologicz-
no – Położniczy 
Małgorzata Szpetnar

ul. Cicha 15 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
503-385-875

usługa  
medyczna

wizyta lekarska 20% zniżki

13. AKS „SAMIR” 
Sławomir 
 Ambroszczyk

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

rekreacja – 
siłownia

10% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 1 miesiąc

15% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 3 miesiące

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

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

 (stan na 24 września 2013 roku)

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki zaprasza inne podmioty  
do przystąpienia do Programu „Rodzinny Mińsk”
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ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. (25) 759 53 00, 11 - centrala, 
fax: (25) 758 40 25

boi@umminskmaz.pl, 
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minskmaz.bip-gov.info.pl 
www.minsk-maz.pl

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

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM; Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Adres Gazety: 05-300 Mińsk Mazowiecki,  
ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  (25) 759  53 31, fax  (025) 758 40 25, e-mail:info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. 
Fot. z archiwum Urzędu Miasta, Tomasz Kowalczyk. Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 
05-074 Halinów,  tel. (22) 760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODDANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że istnieje możliwość nieodpłatnego oddania wyse-
gregowanych ze strumienia odpadów komunalnych niepotrzebnych, przeterminowanych leków w aptekach 
przy ulicy Siennickiej 1 i Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim oraz w budynku biurowym Przedsiębiorstwa 
Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. przy ulicy Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim.

Informujemy, że usterki dotyczące oświetlenia drogowego na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki 
można zgłaszać do Urzędu Miasta pod nr tel. 25 759 53 54

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ  
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SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO
 Dowody osobiste wydane w 2003 roku tracą ważność w tym roku. Podobnie tracą ważność dowody osobiste wydane 
osobom niepełnoletnim w 2008 roku.

 Dowody osobiste są wydawane osobom pełnoletnim na okres 10 lat. Natomiast dowody osobiste dla osób które nie 
ukończyły 18 roku życia ważne są 5 lat od daty wydania. Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić samemu. 
Data, do kiedy dokument pozostaje ważny jest określona w prawym dolnym rogu dowodu osobistego, pod informacją  o serii 
i numerze.

Wniosek o wymianę dowodu osobistego trzeba złożyć w swoim urzędzie 30 dni przed upływem 
terminu jego ważności.

Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć następujące dokumenty:
-      odpis skrócony aktu urodzenia - w przypadku osób, które nie zawierały małżeństwa;
-      odpis skrócony aktu małżeństwa;
-      dwie wyraźne i jednakowe fotografie o wymiarach 35 x 45 mm, od-
zwierciedlające aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przed-
stawiające tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami w taki sposób, aby ukazywały głowę  
w pozycji lewego półprofilu i z widocznym lewym uchem, z zachowaniem równomiernego oświetlenia twarzy.

Do wniosku o ponowne wydanie dowodu osobistego nie załącza się odpisu aktu stanu cywilnego, jeżeli dane zawarte w dowo-
dzie osobistym nie uległy zmianie, a w dokumentacji dowodowej znajdują się te odpisy lub dokumenty te zostały sporządzone  
w urzędzie stanu cywilnego miejsca, w którym osoba ubiega się o wydanie dowodu osobistego.

Obecnie dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.

Nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza naszej tożsamości i obywatelstwa. Nie załatwimy 
żadnych spraw w urzędzie czy na poczcie,  możemy mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego czy dokonaniem zakupu 
ratalnego. Nieważny dowód osobisty nie uprawnia również do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej.

Jednocześnie informuję, że dowód osobisty wydany osobie, która w dniu składania wniosku ukończyła 65 rok życia, jest ważny 
na czas nieoznaczony.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 roku o ewidencji ludności i dowodach osobistych (Dz.U.z 2006r., Nr 139, poz. 993 ze zm.).

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 lutego 2009 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz trybu postępowania w sprawach wydawania 
dowodów osobistych, ich unieważniania, wymiany, zwrotu lub utraty (Dz.U. z 2009r., Nr 47, poz. 384 ze zm.).

 Ułatwienia w realizacji obowiązku meldunkowego dla obywateli polskich i cudzoziemców
 
 Ustawą z dnia 7 grudnia 2012 roku o zmianie ustawy o ewidencji ludności i dowodach osobistych oraz niektórych in-
nych ustaw (Dz.U. z 2012 r., poz. 1407) z dniem 31 grudnia 2012 roku  wprowadzono szereg ułatwień w realizacji obowiązku 
meldunkowego obejmujących między innymi:
1. zniesienie obowiązku zameldowania obywateli polskich, obywateli UE, obywateli państw EFTA-stron EOG oraz obywateli 
Konfederacji Szwajcarskiej na pobyt czasowy nie przekraczający trzech miesięcy;
2. wydłużenie terminu na realizację obowiązku meldunkowego z 4 do 30 dni oraz zniesienie sankcji karnych dla obywateli 
polskich, obywateli UE, obywateli EFTA - stron EOG oraz obywateli Konfederacji Szwajcarskiej za niedopełnienie obowiązku 
meldunkowego;
3. wprowadzenie możliwości dopełnienia obowiązku meldunkowego przez ustanowionego pełnomocnika;
4. wprowadzenie możliwości automatycznego wymeldowania przy zameldowaniu w nowym miejscu;
5. odstąpienie od konieczności zgłaszania przy dopełnianiu obowiązku meldunkowego informacji o wykształceniu, obowiązku 
wojskowym oraz przedkładania wojskowego dokumentu osobistego;
6. wydłużenie okresów wyjazdów zagranicznych podlegających zgłoszeniu w organie ewidencji ludności z 3 do 6 miesięcy;
7. likwidację obowiązku meldunkowego wczasowiczów i turystów;
8. likwidację obowiązku właścicieli, dozorców, administratorów nieruchomości oraz zakładów pracy do weryfikowania wypeł-
niania obowiązku meldunkowego przez mieszkańców lub pracowników.
 

                                                                                               Kierownik
                                                                              Wydziału Spraw Obywatelskich
                                                                               mgr inż. Magdalena Zagórska

WYDZIAŁ SPRAW OBYWATELSKICH  
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Uchwały podjęte na XXXIV sesji Rady Miasta w dniu 23 września 2013 r.
(Uchwały od Nr XXXIV/317/13 do Nr XXXIV/328/13):

1) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych 
    i kanalizacyjnych Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim na lata 2011-2016,
2) uchwała w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej sprzedawanej na poprawę warunków 
    zagospodarowania nieruchomości przyległej,
3) uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
    nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mikołaja Kopernika,
4) uchwała w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
    nieruchomości miejskiej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego,
5) uchwała  w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
    nieruchomości miejskiej położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Zachodniej,
6) uchwała w sprawie ustawienia obelisku – popiersia Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie Ryszarda 
    Kaczorowskiego,
7) uchwała w sprawie przystąpienia do realizacji projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki  
w ramach Priorytetu IX Rozwój wykształcenia i kompetencji  w regionie, Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych 
i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty, Poddziałanie 9.1.2 Wyrównywanie 
szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyj-
nych pt. „Indywidualizacja nauczania w klasach I i III w Szkole Podstawowej Nr 4 w Mińsku Mazowieckim”,
8) uchwała w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej 
    w Mińsku Mazowieckim.
9) uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej przeprowadzenie kontroli doraźnej,
10)  uchwała w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2013,
11)  uchwała w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2013-2028,
12)  uchwała w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania Planu gospodarki niskoemisyjnej.

Z PRAC RADY MIASTA

Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał, znajdują się do wglądu na stronie internetowej 
BIP  Urzędu Miasta www.minskmaz.bip-gov.info.pl oraz w Biurze Rady Miasta p. 115 w Urzędzie Miasta.

Na stronie internetowej Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów
http://rpo.mazowia.eu/listy-rankingowe/lista-rankingowa-projektow-pozytywnie-zweryfikowanych-pod-wzgledem-oceny-

wykonalnosci-merytorycznej-horyzontalnej-i-szczegolowej-oraz-strategicznej-
zlozonych-w-ramach-konkursu-otwartego-bez-preselekcji.html
ukazała się informacja o dofinansowaniu Inwestycji planowanych do realizacji w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego Priorytet 
IV „Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka” Działanie 4.2 „Ochrona po-
wierzchni ziemi”. W ramach tego działania Miasto Mińsk Mazowiecki ubiegało się o 
dofinansowanie Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych. Na pod-
stawie decyzji Zarządu Województwa Mazowieckiego Miasto otrzyma 992 545,43 PLN 
dofinansowania. Dzięki temu ogólny koszt funkcjonowania systemu odbioru odpadów 
znacznie się zmniejszy, co znacząco wpłynie na koszty odbioru odpadów ponoszone 
przez mieszkańców naszego Miasta. (red.)

Dofinansowanie Budowy Punktu Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych

Najbliższa Sesja 
Rady Miasta 

Mińsk Mazowiecki 
planowana jest na 

28 października 2013 roku
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     Wakacyjne Warsztaty Muzyczne dla 
młodzieży, które zorganizowało Mińskie 
Towarzystwo Muzyczne, były próbą zainte-
resowania młodych ludzi muzyką ambitną. 
Skierowane do osób bez wykształcenia mu-
zycznego, a chcących poznać bliżej świat 
dźwięków, zarówno od strony wykonawczej 
jak i teoretycznej. Wielu młodych ludzi słu-
cha muzyki, niewielu jednak sięga po am-
bitne formy. Dlaczego? Powodów jest wiele. 
Jednym z nich jest brak znajomości muzyki 
poważnej oraz wszechobecne przekona-
nie, że jest ona trudna, nudna i niemodna. 
Wchodząc coraz głębiej w świat dźwięków 
muzyki poważnej, poznając jej struktury  
i formy, obcując ze świetnymi wykonaniami, 
okazuje się że jest zupełnie inaczej. Muzyka 
poważna, i to zarówno dawna, klasyczna jak 
i współczesna, potrafi oddziaływać na duszę 
człowieka w tak silny sposób jak żadna inna 
ze sztuk. Pobudza takie emocje i uczucia 
jakie nigdy nie były i nie będą dostępne po-
wierzchownej muzyce popularnej. 
 
 Warsztaty muzyczne skierowa-
ne były do młodzieży chcącej rozwijać swo-
je umiejętności muzyczne, poparte wiedzą  
z teorii muzyki. Były udaną  próbą wprowa-
dzenia młodych ludzi w świat muzyki poprzez 
ich czynne uczestniczenie w przygotowywaniu 
koncertu finałowego, poprzedzone przystępną 
dawką teorii oraz możliwością uczestniczenia  
i wysłuchania „na żywo” koncertów pedagogów.
 Zajęcia warsztatowe trwały przez 
tydzień – od 14 do 20 lipca – w Domu Pracy 
Twórczej oraz Miejskim Domu Kultury. Od rana 
do godzin popołudniowych, w trybie zbioro-
wym oraz indywidualnym (nauka czytania nut, 
historii muzyki, emisji głosu, teorii muzyki 
itp.) liczna, bo 27 osobowa grupa młodzieży 
przyswajała wiedzę teoretyczną i ćwiczyła 
wokalnie. Wieczorami zaś,   w sali kameralnej 
MDK, odbywały się koncerty wykładowców pro-
wadzących warsztaty. 
 16 lipca wystąpiła Anna Fijałkowska 
(mezzosopran) – ukończyła Państwową Szko-
łę Muzyczną II st. im J. Elsnera w Warszawie  
w klasie organów prof. Romana Szlaużysa (dy-
plom 2004 r.), oraz Państwową Szkołę Muzycz-
ną II st. im F. Chopina w klasie śpiewu solowego 
prof. Jadwigi Rappé (dyplom z wyróżnieniem 
2010 r.). W 2008 roku uzyskała dyplom Akade-
mii Muzycznej im. F. Chopina w Warszawie, na 
wydziale Edukacji Muzycznej, specjalność Mu-
zyka Kościelna (organy – klasa prof. Jarosława 
Malanowicza, dyrygentura – klasa prof. Kata-
rzyny Sokołowskiej). W 2012 ukończyła studia 
pierwszego stopnia na Wydziale Wokalnym 
UMFC w Warszawie w klasie prof. Jadwigi Rap-
pé. Obecnie umiejętności wokalne doskonali  
w klasie śpiewu dr Artura Stefanowicza. 
 Współpracowała z zespołami zajmu-
jącymi się stylowym wykonawstwem muzyki 
dawnej: La Tempesta, Sine Nomine, Ars Anti-
qua, Mulierum Schola Gregorianum Clamave-
runt Iusti. 
 W roku 2012 została finalistką ogól-
nopolskiego Konkursu dla Młodych Wykonaw-
ców Muzyki XX i XXI wieku. Brała udział w kur-
sach mistrzowskich prowadzonych przez Anitę 
Garanča, Urszulę Kryger oraz Agnieszkę Rehlis. 
W latach 2009 – 2011 prowadziła zajęcia z emi-
sji głosu mówionego na Uniwersytecie Kardy-
nała Stefana Wyszyńskiego.

 17 lipca: Dawid Dubec (baryton) 
– ukończył Uniwersytet Muzyczny Fryderyka 
Chopina w Warszawie na Wydziale Instrumen-
talno- Pedagogicznym w Białymstoku, specjal-
ność dyrygentura chóralna(dyplom 2011). Od 
roku 2010 rozwija swoje umiejętności wokalne 
na Wydziale Wokalno-Aktorskim UMFC w War-
szawie, w klasie śpiewu solowego ad. dr Anny 
Radziejewskiej. Pracował w Operze i Filhar-
monii Podlaskiej, oraz Filharmonii Narodowej 
w charakterze artysty chóru. Współpracował 
z różnymi białostockimi chórami, takimi jak: 
Cantica  Cantamu, „Aksion” Młodzieżowy Chór 
Parafii św. Mikołaja Cudotwórcy, czy też Chór 
Duchowieństwa i Laikatu Diecezji Białostocko- 
Gdańskiej. W latach 2007-2012 prowadził Chór 
Cerkwi Św. Serafima z Sarowa w Białymstoku,  
z którym dokonał nagrania płyty „Święta Litur-
gia św. Jana Chryzostoma” (w języku polskim). 
W 2011 roku (w ramach współpracy z INSTY-
TUTEM OPERY warszawskich uczelni artystycz-
nych) zadebiutował na scenie Teatru Collegium 
Nobilium kreując postać Guida w spektaklu pt. 
„I pellegrini al Sepolcro di Nostro Si gnore” 
do muzyki J.A Hassego. Współpraca z INSTY-
TUTEM OPERY zaowocowała następnymi rola-
mi: Neptun w operze„The Tempest”  Henrego 
Purcella (2012), Liberto oraz Littore w operze 
„L’incoronazione di Poppea” Claudio Monte-
verdiego(2013). W maju 2013 roku, w ramach 
programu Scena Młodych Warszawskiej Opery 
Kameralnej (premiera programu) wystąpił jako 
Sierżant Belcore w operze „L’elisir d’amore ” 
Gaetano Donizettiego.
 15 lipca: Emil Ławecki – naukę śpie-
wu rozpoczął w Miejskiej Szkole Artystycznej 
w Mińsku Mazowieckim, w klasie kameralistyki 
wokalnej Pawła Hruszwickiego. Kontynuował 
w Państwowej Szkole Muzycznej w Warsza-
wie u Leszka Świdzińskiego. W 2013 ukończył 
studia pierwszego stopnia na Wydziale Wo-
kalnym Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka 
Chopina w Warszawie, w klasie prof. Ryszarda 
Karczykowskiego. Doskonalił swoje umiejęt-
ności na kursach interpretacji wokalnej m. in.  
w Dusznikach u prof. Piotra Łykowskiego oraz 
w Radziejowicach u prof. Ryszarda Karczykow-
skiego. Brał udział w inscenizacjach opero-

wych „Ciotunia” Mirosławy Florczak do tekstu 
Aleksandra Fredry oraz „Spiskowcy” Francisz-
ka Szuberta kreując w nich pierwszoplanowe 
role. W maju 2012 roku zadebiutował w Te-
atrze Wielkim, w operze „Sen nocy letniej” 
Benjamina Brittena. Współpracuje również  
z wieloma zespołami wokalnymi czy kame-
ralnymi chórami: Chór Akademii Leona Koź-
mińskiego, Chór Kameralny MTM, zespół Ars 
Antiqua, zespól  Ars Chori, i inne. Wykonuje    
w nich partie chóralne i solowe, odnosząc wie-
le sukcesów na konkursach i festiwalach, za-
równo    w kraju jak i za granicą, ale przede 
wszystkim dając dziesiątki koncertów z muzy-
ką wokalną różnych epok. Jest założycielem  
i dyrygentem Oktetu wokalnego „Manufaktura 
dźwięku”.
 Kolejną nitką działalności muzycznej 
jest organizowanie koncertów oraz propago-
wanie „sztuki wysokiej”, a przede wszystkim 
muzyki wokalnej na terenie Mińska Mazowiec-
kiego. Jest członkiem Mińskiego Towarzystwa 
Muzycznego, a od pięciu lat zasiada w zarzą-
dzie towarzystwa, gdzie aktywnie działa na 
rzecz podnoszenia poziomu kultury muzycznej 
w regionie.
      Na zakończenie warsztatów,  
w dniu 20 lipca, wykonano wspólny koncert 
podsumowujący intensywną tygodniową pracę,  
w którym uczestników warsztatów wspomo-
gli członkowie oktetu wokalnego Manufaktura 
Dźwięku. Licznie przybyli rodzice i słuchacze 
wysoko ocenili świeżo zdobyte umiejętności 
wokalne wykonawców, nagradzając ich trud 
rzęsistymi oklaskami. Szczególnie gorące, za-
służone brawa i podziękowania zabrzmiały dla 
wykładowców – Anny Fijałkowskiej, Dawida 
Dubeca i Emila Ławeckiego. Wszyscy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy oraz promocyjne upo-
minki. Nasze miasto wzbogaciło się o liczną 
grupę świadomych odbiorców muzyki, a przede 
wszystkim, mamy nadzieję, również przyszłych 
twórców w zespołach wokalnych czy chóral-
nych.
 Kierujemy słowa podziękowania dla 
dyrektora Miejskiego Domu Kultury, Pana Pio-
tra Siły za wsparcie organizacyjne warsztatów.

MTM
fot.  Emil Ławecki

Wakacyjne Warsztaty Muzyczne
KULTURA
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

KULTURA

Rejs na krzywy ryj…

 Tak, właśnie taki rejs odbył się 
w naszej bibliotece w ramach V Festi-
walu Jana Himilsbacha. 4 września , na 
pokładzie łodzi znalazła się Anna Pop-
pek, autorka biografii Jana Himilsbacha 
„Rejs na krzywy ryj… czyli Jan Himilsbach  
i jego czasy”, wydawca Grzegorz Ciepły  
z Vis- a-vis/etiuda oraz prowadzący Da-
riusz Mól. Rejs pontonem zaliczył Łukasz 
Borkowski, który czytał fragmenty książki 
. Niespodziewanym gościem, ale przyję-
tym z sympatią i zainteresowaniem, był 
pan Jerzy Jarosz, mińszczanin od wielu lat 
mieszkający w Londynie, który znał Jana 
Himilsbacha i powiedział o nim dużo cie-
płych słów. Spotkanie po raz kolejny po-
kazało, że postać autora „Monidła”, choć 
dla niektórych kontrowersyjna, to jednak  
przyciąga mińską publiczność .

Czytaliśmy 11 godzin 
non stop!!!

 7 września, 
dyrektor Miejskiej 
Biblioteki Publicz-
nej, Elżbieta Sie-
radzińska rozpo-
częła Narodowe 
Czytanie utworów 
Aleksandra Fre-
dy punktualnie 
o godzinie 10.00 
wierszem dla naj-
młodszych „Małpa  
w kąpieli”. 
To ogólnopolskie  
p r z e d s i ę w z i ę -
cie, które już po 
raz drugi zachę-
ca Polaków do 
wspólnego czy-

tania rodzimej literatury, spotkało się 
z żywym zainteresowaniem mińszczan. 
Szczególnie, że dodatkowym wyzwaniem 
dla czytających 
było ustanowienie 
rekordu Guinnes-
sa w narodowym 
czytaniu non stop. 
Zebraliśmy już 
d o k u m e n t a c j ę  
z wydarzenia  
i czekamy na kwa-
lifikację. 
 R a z e m  
w Narodowym 
Czytaniu z biblio-
teką wzięło udział 
100 osób czytają-
cych. Byli z nami 
między innymi: 
Burmistrza Mar-
cin Jakubowski, który objął honorowy 
patronat nad wydarzeniem, przedstawi-

ciele Rady Miasta: 
Izabella Rombel, 
Aleksandra Wicik, 
Zygmunt Tkaczyk, 
Andrzej Kuć, Je-
rzy Gryz, Kazi-
mierz Markow-
ski, Michał Góras  
i Waldemar Mi-
recki. Specjalnie 
na narodowe czy-
tanie przyjechał 
aktor Paweł Króli-
kowski. Wystąpiła 
także grupa te-
atralna „Bakcyl”  
z Zespołu Szkół 

Ekonomicznych w Mińsku (pod opie-
ką Roberta Łubkowskiego), nauczyciele  
i uczniowie klasy IIe  z Gimnazjum Miej-
skiego nr 2 z dyrektorem Grzegorzem 
Wyszogrodzkim oraz reprezentacja szkół 
salezjańskich. Czytały z nami zaprzyjaź-
nione instytucje kultury i ich dyrektorzy: 
Leszek Celej z Muzeum Ziemi Mińskiej  
i Piotr Siła z Miejskiego Domu Kultury, Bi-
blioteka Pedagogiczna, a także pan Jerzy 
Maciejewski z Uniwersytetu III wieku.
 W ciągu 11 godzin przeczytali-
śmy większość utworów Aleksandra Fre-
dry. Największą popularnością cieszyły się 
wiersze dla dzieci oraz „Zemsta”.  
 Dziękujemy wszystkim uczest-
nikom, publiczności, zarówno tej przed 
biblioteką, jak i tej przed komputerami, 
która dzięki portalowi minskmaz.com 
mogła śledzić maraton czytania on-line, 
za to że byliście z nami. Były to niezapo-
mniane chwile z książką i mińszczanami.

Na szlaku 
z buddyjskim mnichem

 9 września w cyklu „Biblioteka 
Podróży”  spotkaliśmy się z Krzysztofem 
Renikiem, wybitnym znawcą Indii, dzien-
nikarzem  Polskiego Radia, autorem ksią-
żek „Śladem Bharaty”, „Kathakali, sztuka 
indyjskiego teatru” i niedawno wydanego 
„Dziennika buddyjskiej pielgrzymki”.  Au-
tor pracował jako korespondent PR w Ira-
ku, w Indiach i Azji Południowej. Obecnie 
jest dziennikarzem Naczelnej Redakcji 
Publicystyki Międzynarodowej w Polskim 
Radiu. 
 Jego niezwykła opowieść  
o wspólnym pielgrzymowaniu z Taszim   
do buddyjskich świątyń zrobiła wrażenie 

WRZESIEŃ W BIBLIOTECE
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na czytelnikach. Szczególnie ciekawe 
były refleksje autora na temat rytuałów 
i okazywania religijności, które jego zda-
niem mimo różnic kulturowych i cywiliza-
cyjnych są podobne w buddyzmie tybe-
tańskim i chrześcijaństwie.
 Spotkaniu towarzyszyła wystawa 
zdjęć „Ludzie bez adresu” Elżbiety Dziuk, 
o mieszkańcach Ladakhu, krainy skąd wy-
wodzi się Taszi, bohater książki.

W świecie wyobraźni

 We wrześniu nie zapomnieliśmy 
także o najmłodszych. To dla nich i ich 
rodziców odbywa się w bibliotece Festi-
wal Bajki. To nowa inicjatywa na terenie 
Mińska Mazowieckiego, efekt współpra-
cy Stowarzyszenia Inspiracja Edukacja  
i Miejskiej Biblioteki Publicznej. Naszym 
celem jest powrót do tradycyjnych war-
tości, zaproszenie do spędzania czasu  
z dziećmi aktywnie, twórczo i kolektyw-
nie, w rodzinie bądź grupie rówieśników.
 Przygodę z bajką rozpoczęło 
przedstawienie „Tancereczka i kominiar-
czyk” w wykonaniu Luby Zarembińskiej  
z Teatru Stacja Szamocin. Dzięki codzien-
nym drobiazgom stworzyła ona niezwykły 
świat, a dzieci patrzyły jak zaczarowane. 
Zachęcane przez panią Lubę wchodziły na 
scenę i same wymyślały bajkę.
 Festiwal trwa od 14 września 
do 26 października, dzieci wraz z rodzi-
cami mogą uczestniczyć w bezpłatnych 
warsztatach teatralnych, tanecznych  
i plastycznych poświęconych książkom, 
bajkom i ich bohaterom.
 Już tradycyjnie, jesienią, Od-
dział dla dzieci realizuje akcję ”Od  
„0”do biblioteki”. Zapraszamy rodziców 
wszystkich maluchów urodzonych w la-

tach 2010-2013 
do zapisania ich 
pociech w na-
szym oddziale. 
Na każdego no-
wego członka bi-
bliotecznej spo-
łeczności  czeka 
w prezencie 
pierwsza książka.
 21 września 
s p o t y k a l i ś m y  
się w bibliotece  
z komiksem „Bra-
ma Czasu”. To 
pierwszy komiks 
o Mińsku Mazo-
wieckim, inspiro-

wany historią i architekturą naszego mia-
sta. Podczas spotkania z autorami można 
było obejrzeć rysowane ręcznie kadry, 
posłuchać opowieści o mieście i słynnych 
postaciach z nim związanych. Atrakcją 
dla wielbicieli komiksu była prezentacja 
kolekcji  Mariusza Kozery, (właściciela  
największej kolekcji komiksów w wo-
jewództwie) oraz Michała Culka (portal 
nostalgia.pl). Nie zabrakło także muzyki  
i słodkości.
 W tym samy dniu inaugurowa-
liśmy program ratowania mińskich kasz-
tanów. Więcej o idei i możliwościach ra-
towania tych pięknych drzew na naszej 
stronie. Zachęcamy szkoły, firmy, instytu-
cje i mieszkańców do adoptowania cho-
rych kasztanowców, opiekowania się nimi 

i zamieszczania informacji na mapie mia-
sta, która stoi w holu biblioteki.
 Akcja ratowania kasztanów jest 
zwiastunem programu jaki biblioteka 
chciałaby zaproponować mieszkańcom, 
instytucjom i firmom w naszym mieście 
„ZIELONO Mińsk”. Jako wielbiciele ksią-
żek, czego dowodzą nasze biblioteczne 
statystyki, mińszczanie z pewnością ko-
chają także drzewa i chcielibyśmy ich 
zaangażować w program zazieleniania 
miasta.

Zapowiedzi…

15 października zapraszamy na spotkanie 
z nominowaną do tegorocznej nagrody 
literackiej Nike, Joanną Bator, pisarką, 
publicystką, felietonistką „Gazety Wy-
borczej”.  

19 października  wraz ze stowarzysze-
niem Mińska Gildia Fantastyki rozpocznie-
my nowy cykl „Fantastyczna biblioteka”. 
Zapraszamy.

Elżbieta Sieradzińska
fot. z arch. MBP

WRZESIEŃ W BIBLIOTECE



22 MIM wrzesień 2013www.minsk-maz.pl

Z IMPREZ MDK
KULTURA

SZYBKIE I OSTRE GRANIE
 Pod takim tytułem w niedzielę, 
15 września odbył się koncert czterech 
metalowych zespołów FireGarden, Dark-
past, Martyrdoom oraz Rusted Brain. Cięż-
kie brzmienie gitar, mocny bas wzmoc-
niony dynamiczną perkusją, a wszystko 
okraszone zdecydowanym wokalem – ty-
powe bardzo metalowe dźwięki zgroma-
dziły liczną publiczność. 

U PIOTRA S.
 Tak jak niegdyś Piotr Skrzynecki, 
tak 12 września Piotr Siła, dyrektor MDK 
dźwiękiem dzwonka przywitał gości na 
inauguracji nowego sezonu artystyczne-
go. A pretekstem do tego wydarzenia była 
przypadająca tego dnia rocznica urodzin 
Piotra Skrzyneckiego. 
 - Piotr Skrzynecki, postać legen-
da, reżyser, animator, działacz kultury, 
pierwszy i dożywotni dyrektor najdłużej 
działającego w Europie kabaretu Piwnica 
pod Baranami. Choć zmarł w 1987 r., jest 
obecny w dziełach, które po sobie pozo-
stawił. Jest także w Mińsku, bowiem od 
21 lat jest honorowym obywatelem na-
szego miasta. A jego urodziny świętujemy  
z pieśniarką, która swoim lirycznym gło-
sem i grą na gitarze wzrusza i bawi piw-
niczną publiczność od wielu lat - Tamarą 
Kalinowską - wyjaśnił Piotr Siła. 
 - Piotr Skrzynecki na początku 
mojej drogi w Piwnicy powiedział, abym 
obserwowała świat i tajemnice, które nim 
rządzą, obserwowała ludzi i przekładała 
to na język muzyki. Ta rada jest dla mnie 
inspiracją, dzięki niej tworzę piosenki. 
Śpiewam o tym, co mnie boli i wzrusza. 
Mam nadzieję, że publiczność poczuje 
emocje, o których śpiewam - powiedziała 
Tamara Kalinowska. 
 Po koncercie publiczność prze-
szła do Pokoju Piotra S., który stworzono 
w pałacu. - Chciałbym, aby w naszym mie-
ście powstawały miejsca symbolizujące 
osoby z nim związane. Stąd właśnie po-
mysł stworzenia pokoju Piotra S. Będzie to 
miejsce spotkań, pracy czy po prostu po-
siedzenia z książką. Zapraszam tu wszyst-
kich mieszkańców Mińska - tymi słowami 
Piotr Siła wspólnie z Tamarą Kalinowską 
otworzył drzwi do pokoju Piotra S. 

TUWIM  NA DOBRY POCZĄTEK
 Przedstawieniem „Tuwim dla 
dzieci” zainaugurowaliśmy nowy sezon 
artystyczny skierowany do najmłod-
szych miłośników sztuki. Grzegorz Gierak  
i Grzegorz Grzywacz – aktorzy Teatru Kró-
lewskiego Pałacu w Wilanowie – zamienili 
wiersze Tuwima w teatr. Dzieci zobaczy-
ły lokomotywę, słonia Trąbalskiego, Pana 
Hilarego, Zosię Samosię i Grzesia Kłam-
czucha. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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Muzeum Ziemi Mińskiej 

Stracić, by zyskać.

 Jak to głosi mądrość ludowa: coś 
tracisz, a coś innego zyskujesz. Na skutek 
inicjatywy części Radnych Rady Miasta Mu-
zeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich utraciło 
swoją nazwę. Od teraz poprawna forma 
zapisu to Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 
7 Pułku Ułanów Lubelskich. Co prawda  
w mowie potocznej uzus na ogół zwycię-
ża z urzędniczymi dekretami, niemniej 
nazewnictwo oficjalne – na tablicach  
i we wszelkich publikatorach – jest w trak-
cie korekty. Ale za to ogród willi doktora  
Huberta przy Sosnkowskiego wypięknieje. 
W ramach zagospodarowania ma w nim 
stanąć trzynaście postumentów z popier-
siami dowódców pułku – pierwszych sześć 
być może na najbliższe święto niepodle-
głości, pozostałe na święto pułku na prze-
łomie marca i kwietnia. Oby tylko wiosna 
się znów nie ociągała.
 Warto na marginesie nadmienić, 
że projekt zostanie w całości zrealizowany 
z pieniędzy sponsorskich.
 Po stronie plusów trzeba też za-
pisać ukonstytuowanie się Rady Muzeum. 
Na jej czele stanął Zenon Duszczyk – czło-
nek Towarzystwa Pamięci 7 Pułku oraz 
działającej przy nim grupy rekonstrukcyj-
nej – zastępcą zaś jest Janusz Kuligowski 
– wieloletni prezes Towarzystwa Przyjaciół 
Mińska Mazowieckiego.
 A z wydarzeń bieżących…

Życie odzyskane w sztuce.

 Wspólnym wysiłkiem MZM, MDK 
i PTTK O/Mińsk Mazowiecki mieszkańcom 
powiatu mińskiego zostaje przedstawiony 
nowy artysta. Jest nim Krzysztof Jago-
dziński, którego prace można od 3 do 30 
września oglądać w dwóch instytucjach: 
w Pałacu instalacje przestrzenne, które 
Jagodziński wykonuje z materiałów po-
zyskiwanych drogą recyclingu, a w willi 
hrabiny Łubieńskiej – niezwykle kolorowe 
i kipiące ekspresją malarstwo. Ponadto 
na bazie twórczości Jagodzińskiego MZM 
i PTTK O/Mińsk Mazowiecki wydały ksią-
żeczkę z kolorowankami dla dzieci. Zresz-
tą środowiska dziecięce i młodzieżowe 
są artyście w szczególny sposób bliskie. 
Współpracuje z nimi, między innymi or-
ganizując warsztaty.
 Godne uwagi są też okoliczności, 
w jakich narodziła się sztuka Krzyszto-
fa Jagodzińskiego. Przez wiele lat był on 
człowiekiem bardzo aktywnym fizycznie. 
Należał do Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Zycie złamała mu choroba, przez którą był 
zmuszony przenieść się na wózek inwalidz-
ki. Wraz z tym przyszło poczucie bezna-
dziei, dotarcia do ściany, no i oczywiście 
pytania – przede wszystkim o to, co dalej 
ze sobą robić.
 Pomysł na to, by wytchnienia  
i dalszego sensu poszukiwać poprzez sztu-
kę, pojawił się nagle. Po części pomogło 
wsparcie dobrych ludzi, a zwłaszcza Joan-
ny Janickiej z mińskiego oddziału PTTK.
 Dalszym artystycznym poszuki-
waniom Krzysztofa Jagodzińskiego będzie-
my się bacznie przyglądać? Czy z okresu 
dziecięctwa wystrzeli w artystyczną doro-
słość?

Warkot i kołnierzyki.

 Ostatnie pogodowe podrygi lata – 
szczodre i łaskawe – wyprowadziły na ulice 
Mińska miłośników starych pojazdów. 15 
września odbył się III Zlot Pojazdów Za-
bytkowych „Warkot”, współorganizowany 
przez Klub Dawnych Motocykli „Magnet” 
oraz Muzeum Ziemi Mińskiej. Na pierw-
szym zlocie stawiło się ok. pięćdziesięciu 
maszyn – w tym roku było ich ponad sto,  
i to samych samochodów, nie licząc mo-
tocykli.
 Już tradycyjnie impreza rozpo-
częła się w Mińsku, zaś jej dalszymi etapa-
mi był przejazd przez kilka miejscowości 
powiatu, finał z kolei nastąpił w Latowi-
czu. Po drodze uczestnicy odwiedzili Ce-
głów i Kuflew. Dłuższy postój był natomiast 
w Jeruzalu, gdzie kilku fanów motoryzacji 
poczuło się cokolwiek zawiedzionych, że 
zabrakło dla nich serialowego mamrota.

 Były imponujące popisy sprawno-
ści samochodów i motocykli, huk silników 
i zapach palonych gum. A to wszystko przy 
gromkich aplauzach licznie zgromadzo-
nej publiczności, którą z sentymentem  
i niekłamanym podziwem zachwycała się 
dokonaniami motoryzacji oraz czułością,  
z jaka w formie utrzymują je ich właścicie-
le. Kryterium dopuszczenia był minimalny 
wiek 25 lat, a wśród obfotografowywanych 
i adorowanych pojazdów znalazły się takie 
perełki jak m.in. Ford A z 1919 roku (naj-
starsze auto na zlocie), Moskwicz, Lincoln 
Continental, czy stary, dobry Junak i WSK.
 Lecz Warkot to tak naprawdę 
dwa w jednym. Oprócz rewii motoryza-
cyjnych cacek mińszczanie obejrzeli II 
Bieg Białych Kołnierzyków, w którym –  
w pełnym garniturowym rynsztunku – 
udział wzięli przedstawiciele różnych in-
stytucji, lokalnych firm oraz klubów spor-
towych.
 Zwycięzcy zostali uhonorowani 
puchar ami i medalami. Pierwsze miej-
sce w sztafecie kobiet zajęła reprezenta-
cja Akademii Sztuk Walki, a wśród męż-
czyzn – Miński Klub Biegacza „Dreptak”. 
W grupie mieszanej laur przypadł Studium 
Języków Obcych. Z kolei drużyna Urzędu 
Miasta wywalczyła puchar dla najlepiej 
ubranych białych kołnierzyków.
 Wsparcie biegowi zapewnił  
MOSiR. Ale największe dzięki należą się 
jego pomysłodawcy – Jerzemu Nurkowi.
 Aktualnie Muzeum Ziemi Mińskiej 
zaprasza do oglądania wystawy (do końca 
października) pt. „Megality - kamienne  
giganty”.

opracowanie Marcin Królik
fot. z arch. UM MM

MZM u schyłku lata
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Wrzesień to w każdej placówce oświa-
towej czas szczególnie wytężonej pra-
cy związanej z organizacją nowego roku 
szkolnego. Jednakże planowanie zadań 
na kolejne miesiące nauki nigdy  nie od-
bywa się w próżni. Zawsze przeprowa-
dzane jest z uwzględnieniem tego, co 
udało lub czego nie udało się  zrealizować  
w roku ubiegłym. W każdej szkole dokonu-
je się zatem niezbędnego bilansu sukcesów  
i ewentualnych porażek dziesięciomie-
sięcznego trudu, podsumowania osiągnięć 
edukacyjnych, sportowych i artystycznych. 
Otwierając nowy rok szkolny 2013/2014, 
przypominamy najistotniejsze dokona-
nia dydaktyczne  oraz  inwestycje, które  
w ciągu minionego już roku szkolnego uda-
ło się zrealizować w Szkole Podstawowej 
nr 5 w Mińsku Mazowieckim.
 Jesienią ubiegłego roku społecz-
ność Piątki cieszyła się z udostępnienia 
trybun sportowych, które zostały zamon-
towane na otwartym dwa lata temu kom-
pleksie sportowym Orlik. Było to pierwsze 
przedsięwzięcie zrealizowane z inicjatywy 
lokalnej przy dużym zaangażowaniu Rady 
Rodziców. W lutym bieżącego roku miało 
miejsce otwarcie sali zajęć specjalistycz-
nych, dzięki której nauczyciele zyskali 
ważne narzędzie wspierające realizację 
zadań dydaktyczno-wychowawczych oraz 
pozwalające zintensyfikować efektywność 
pomocy psychologiczno-pedagogicznej, 
szczególnie niezbędnej dzieciom o spe-

cjalnych potrzebach edukacyjnych. Z kolei 
w maju, w przeddzień organizowanego co 
roku w Piątce pikniku rodzinnego, doko-
nano uroczystego otwarcia nowoczesnego 
placu zabaw, który powstał w  ramach rzą-
dowego programu „Radosna Szkoła”. Wie-
le potrzebnych inwestycji udało się rów-
nież zrealizować w okresie wakacyjnym. Z 
pewnością warto wymienić tu gruntowny 
remont II piętra i klatki schodowej od stro-
ny zachodniej. Odnowiony został korytarz 
(pomalowano ściany oraz położono tynk 
mozaikowy), zamontowano nowe drzwi 
na tym poziomie. Odświeżone zostały tak-
że łazienki, w których dokonano wymiany 
baterii.  Wyremontowano również kory-
tarz przy sali gimnastycznej na parterze. 
W okresie wakacyjnym uzupełniono też 
wyposażenie Piątki. Do klas I zakupiono 
wykładzinę i sprzęt RTV, a także dla młod-
szych dzieci pomoce dydaktyczne, które  
wzbogacają kącik relaksacyjny na kory-
tarzu na I piętrze. Z myślą o wszystkich 
podopiecznych dokonano renowacji znaj-
dujących się na obu korytarzach puf, na 
których  uczniowie chętnie spędzają czas 
między kolejnymi zajęciami.  Z kolei waż-
ną inwestycję w edukację, uatrakcyjnie-
nie zajęć lekcyjnych stanowi zakup tablicy 

interaktywnej do pracowni polonistycz-
nej. Wspomniane przedsięwzięcia ukie-
runkowane są na stałe podnoszenie pozio-
mu dydaktycznego oraz uatrakcyjnienie 
dzieciom szkolnej codzienności. Działania 
te są niezwykłe ważne, gdyż  lepsze wa-
runki do nauki, rozwoju kultury fizycznej 
i wypoczynku naszych podopiecznych z 
pewnością znajdują odzwierciedlenie w 
ich osiągnięciach dydaktycznych i sporto-
wych.

W minionym roku uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 5 mają szczególny 
powód do dumy, ponieważ placówka może 
pochwalić się najwyższym w mieście śred-
nim wynikiem punktowym ze sprawdzianu 
kompetencji szóstoklasistów. Wynosi on  
28,04 pkt na 40 pkt możliwych. W znorma-
lizowanej ogólnopolskiej skali wynik ten 
posiada opis „ bardzo wysoki”. Ogromnie 
cieszy fakt, że wynik naszych podopiecz-
nych jest znacznie wyższy (aż o 4 punk-
ty) od średniego wyniku szóstoklasistów 
w  kraju i  lepszy od średniego wyniku 
uczniów klas szóstych w powiecie i  gmi-
nie. Warto podkreślić, że tę bardzo dobrą 
notę  uzyskało  zaledwie  6, 8% placówek  
w kraju i 10, 5%  -  w województwie. 
 Uczniowie Piątki mieli szansę 
sprawdzić swoje możliwości w wielu kon-
kursach wiedzy i zawodach sportowych. 
Wysoki poziom dydaktyczny potwierdziła 
wyjątkowo liczna w tym roku szkolnym gru-
pa laureatów i finalistów prestiżowych kon-
kursów przedmiotowych. Nasi szóstoklasi-
ści sięgnęli po najwyższe laury aż z dwóch  
wiodących przedmiotów: języka polskiego  
i matematyki.  Uczennica klasy VI A  Kata-
rzyna Leszczyńska reprezentowała szkołę 
i miasto w organizowanym pod patrona-

tem Kuratorium Oświaty i Wychowania 
Konkursie Polonistycznym dla szkół pod-
stawowych i otrzymała w trzecim etapie 
(wojewódzkim)  tytuł laureata. Ogromne 
słowa uznania należą się też uczestnikowi 
Konkursu Matematycznego Aleksandrowi 
Sabakowi z klasy VI B, który również zdo-
był w etapie wojewódzkim  tytuł laureata, 
a także reprezentującemu  klasę VI D Ja-
kubowi Tarczyńskiemu, który uzyskał  tytuł 
finalisty tegoż konkursu. Aleksander Sabak 
znalazł się także w zaszczytnym gronie fi-
nalistów etapu wojewódzkiego Konkursu 
Informatycznego dla uczniów szkół pod-
stawowych „MINILOGIA GRAFIKA W LOGO” 
organizowanym przez Ośrodek Edukacji 
Informatycznej i Zastosowań Komputera  
w Warszawie. Jakub Tarczyński natomiast 
zajął I miejsce w kategorii  klas IV – VI 
szkoły podstawowej w VII edycji Ogólno-
polskiego Konkursu Papieskiego, zorga-
nizowanego pod patronatem Kardynała 
Stanisława Dziwisza oraz Ministra Edukacji 
Narodowej.
 Podopieczni Piątki mogą się po-
chwalić również licznymi sukcesami po-
lonistycznymi w konkursach  na szczeblu 
powiatowym. Katarzyna Leszczyńska zo-
stała laureatką VII Powiatowego Konkur-
su Ortograficznego dla Szóstoklasistów, 
zajmując w nim II miejsce.  Z kolei w X 
Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla 
Uczniów Klas Młodszych Szkół Podstawo-
wych w kategorii klas II wyróżnienie otrzy-

mali Damian Budkiewicz i Mikołaj Turek,  
w kategorii klas III II miejsce przypadło 
Mateuszowi Mielcarzowi, zaś wyróżnienie  
-Szymonowi Woźniakowi. W Międzysz-
kolnym Konkursie Ortograficznym  orga-
nizowanym przez SP 6 „Z ortografią za 
pan brat”  w kategorii klas VI  I miejsce 
zajęła Katarzyna Leszczyńska, II - Tomasz 
Przyborowski, a III -  Natalia Ołdak,  w ka-
tegorii klas V  I miejsce przypadło Marcie 
Pieńkowskiej, zaś w kategorii klas IV zwy-
ciężyła Julia Wójcik przed Natalią Serwat-
ko. W VI Powiatowym Konkursie Wiedzy 
Mitologicznej Marta Pieńkowska zajęła III 
miejsce. 
 Do sukcesów humanistów warto  
z całą pewnością dodać osiągnięcia utalen-
towanych recytatorów, którzy od lat rozsła-
wiają dobre imię szkoły.  Maria Piątkowska  
w kategorii klas IV – VI i Igor Świętochowski 
w kategorii klas I – III zostali laureatami 
etapu powiatowego i zakwalifikowali się 
do finału XXX Konkursu Recytatorskie-
go im. Kornela Makuszyńskiego w Siedl-
cach, gdzie  godnie reprezentowali  nasz 
powiat podczas jubileuszowych zmagań 
najlepszych recytatorów, otrzymując wy-
różnienia. Maria Piątkowska zajęła też II 
miejsce w etapie powiatowym Konkursu 
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Recytatorskiego „Warszawska Syrenka”,  
a Julia Dembowska zdobyła wyróżnienie  
w Powiatowym Konkursie Recytatorskim 
Polskiej Poezji i Prozy. Wśród osiągnięć 
polonistycznych nie sposób nie wskazać I 
miejsca Michaliny Smoleńskiej oraz III miej-
sca Katarzyny Piłki w Powiatowym Konkur-
sie Pięknego Czytania Prozy Janusza Kor-
czaka, II miejsca Jolanty Sado i III miejsca 
Martyny Piotrkowicz w Powiatowym Kon-
kursie Literackim „Powiat miński w literę 
ujęty” oraz III miejsca Tymoteusza Kałuży 
w VII Ogólnopolskim Konkursie Poetyckim 
„Na skrzydłach poezji”. Sukcesy naszych 
uczniów w zakresie nauk humanistycznych 
to także III miejsce  Marty Pieńkowskiej   
w Powiatowym Konkursie Języka Angiel-
skiego dla uczniów klas IV - VI szkół pod-
stawowych oraz uzyskanie tytułu laureata 
I stopnia z wyróżnieniem w Olimpiadzie 
Wiedzy Oxford Historia przez Tymona Jur-
czaka, Macieja Rombla i Mikołaja Kossa-
kowskiego.
 Osiągnięciami na szczeblu powia-
towym mogą się pochwalić również repre-
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zentanci nauk ścisłych. Wśród najlepszych 
matematyków w powiecie znaleźli się 
Jakub Tarczyński, Filip Możdżonek, Ju-
lia Wójcik, którzy zajęli I miejsca w XI 
Powiatowym Konkursie Matematycznym  
w kategorii klas VI, V i IV oraz Olaf Konde-
ra, który uzyskał III miejsce w tym samym 
konkursie w kategorii klas IV. Przedstawi-
ciele naszej szkoły od kilku lat zdobywa-
ją też laury w konkursach warcabowych.  
W minionym roku szkolnym w Drużyno-
wych Mistrzostwach Szkół Podstawowych 
Mińska Mazowieckiego w Warcabach 
100-polowych nasza drużyna zajęła I miej-
sce, zaś w III Drużynowych Mistrzostwach 
Szkół Podstawowych Województwa Ma-
zowieckiego w Warcabach Klasycznych 
64-polowych – III miejsce.
 Uczniowie Piątki mieli możliwość 
wykazać się także w sferze artystycznej  
i sportowej. W kolejnej edycji ogłoszonego 
przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
Konkursu Plastycznego na kartkę świątecz-
ną  nagrodę główną w kategorii klas IV – VI  
zdobyła Maja Milewska, a II miejsce Julia 

Drzazga, zaś wśród klas młodszych nagro-
dzono prace Martyny Łukaszewskiej i Anny 
Wiśniewskiej. Z kolei nasze gimnastyczki 
zajęły III miejsce w Regionalnych oraz V 
w Wojewódzkich Zawodach w Gimnastyce 
Sportowej w Legionowie.                
 Do sukcesów sportowych można 
z całą pewnością zaliczyć między inny-
mi  V miejsce naszej drużyny piłkarskiej 
w  finale Wojewódzkiego Turnieju Orlik  
o Puchar Premiera Donalda Tuska, I miej-
sce w zawodach powiatowych  i III miejsce 
w zawodach regionalnych w piłce siatko-
wej chłopców, III miejsce w zawodach po-
wiatowych  w piłce koszykowej, III miejsce 
w zawodach powiatowych w piłce ręcz-
nej, II miejsce w zawodach powiatowych   
w sztafetowych biegach przełajowych 
chłopców.
 W roku szkolnym 2012/2013 
podopieczni Szkoły Podstawowej nr 5 
chętnie uczestniczyli w licznych zaję-
ciach pozalekcyjnych, w ramach których 
rozwijali swoje zainteresowania i talenty. 
Uczniowie bardzo chętnie uczęszczali na 
zajęcia koła  polonistycznego, matema-
tycznego, przyrodniczego, historycznego, 
informatycznego,   na dodatkowe zajęcia 
sportowe, m. in.  SKS,  koło plastyczne, 
śpiewali w chórze szkolnym. Klasy V i VI 
uczestniczyły w projekcie „Uczyć się, ale 
jak?”. Dzieci z klas IV – VI brały udział w 
całorocznym programie „Sesje z plusem”, 
który stanowi część ogólnopolskiego pro-
jektu edukacyjnego „Lepsza szkoła”. 
 Dzięki tym i wielu  innym przed-
sięwzięciom, w których uczestniczyła spo-
łeczność Piątki,  nauczanie, zdobywanie 
nowej wiedzy i rozwijanie umiejętności 
nie kojarzy się z czymś przykrym i nud-
nym. Kształceniu towarzyszy twórcza cie-
kawość i prawdziwa pasja, czego warto 
życzyć wszystkim uczniom i ich nauczycie-
lom również w zainaugurowanym nowym 
roku szkolnym 2013/2014.

Dyrekcja SP Nr5
fot. z arch szkoły

Łazikotek Pląsotek  - Kredkowanka dla Marysi i Janka 

Książka jest adresowana  zarówno do dzieci  jak i dorosłych. Jest propozycją ro-
werowej wycieczki w okolicy Mińska, od Chmielewa do Grębiszewa i zachętą do 
plastycznej zabawy w kredkowanie, czyli kolorowanie obrazków, które zostały wy-
rysowane z oryginalnych prac Pana Krzysztofa Jagodzińskiego. 

      We wtorek 17 września w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazo-
wieckim  odbyło się spotkanie  dla dzieci z mińskich szkół z pomysłodawcami książki 
– kolorowanki dla dzieci Łazikotek Pląsotek od Chmielewa do Grębiszewa. Autorem 
prac plastycznych, które  znalazły się w Kredkowance dla Marysi i dla Janka, jest 
mieszkaniec podmińskiego Chmielewa - Krzysztof Jagodziński, twórca nieprofesjonal-
ny. Wierszowane Opowieści z krzywikowego ogrodu inspirowane  obrazkami spisała 
Joanna Janicka. 
          Podczas spotkania  autor mówił dzieciom  o  tym,  w jaki sposób powstają 
jego obrazki, czyli o swoistej zabawie   z krzywikami  i zachęcił uczniów do samo-
dzielnego tworzenia  rysunków w ten  sam sposób. Zabawa okazała się i ciekawa,  
i   bardzo wciągająca.   Dzieci otrzymały książeczki, a następnie wybierały  obrazki  
do kolorowania. I tu uczestnicy   wykazywali się  własną inwencją twórczą, a tytuło-
wy Łazikotek Pląsotek w wykonaniu dzieci był za każdym razem inny,  przedstawia-
nym pracom  towarzyszyły również ciekawe komentarze i własne opowieści. Przygoda  
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 Pod hasłem „ Odkrywamy czy-
stą Polskę ” odbyła się tegoroczna akcja 
„Sprzątanie świata– Polska”, którą koor-
dynowała i organizowała Fundacja Nasza 
Ziemia. Ta społeczna kampania ekolo-
giczna odbywająca się na całym świecie 
w trzeci weekend września, w Polsce 
miała miejsce już po raz dwudziesty. 
 
 Jej celem było nie tylko doraź-
ne usunięcie śmieci z naszego otoczenia, 
ale przede wszystkim wzrost świadomości  
i zainspirowanie społeczeństwa do działań 
poprawiających stan środowiska natural-
nego. „Sprzątanie świata” sprowokowało 
również do refleksji, czy było warto, czy 
rzeczywiście działania jej uczestników 
coś zmieniły w Polsce, czy podejmowane 
działania miały i mają jakikolwiek sens.
 Wzorem ubiegłych lat także 
uczniowie klas I- VI Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Dąbrówki licznie przyłączyli się 
do tej akcji. 
 21 września o godzinie 9.00 
uczniowie wraz z rodzicami, nauczycie-
lami i panem dyrektorem - Sławomirem 
Domańskim tłumnie zebrali się przed 
Szkołą. Ponieważ kropił deszcz, wszy-
scy zostali zaproszeni do środka budynku 
„Dąbrówki”. Na początku spotkania pan 
dyrektor skierował do uczestników słowa 
podziękowania za przybycie i przedsta-
wił cel akcji. Następnie przedstawiciele 
poszczególnych klas odebrali rękawiczki  
i worki na śmieci. Około godziny 9.20 
wszyscy podzieleni na grupy ruszyli w kie-
runku wyznaczonych wcześniej miejsc. 
 Klasy pierwsze wraz z wycho-
wawcami i rodzicami sprzątały teren 
wokół „Dąbrówki”. Pozostali uczniowie 

ze swoimi opiekunami i rodzicami sta-
rannie uprzątali pozostawione przez 
mieszkańców miasta i bywalców parku 
miejskiego śmieci (różnego typu i wiel-
kości). Największym skupiskiem wszel-
kiego rodzaju odpadów okazał się zbieg 
ul. Ogrodowej i Kościelnej. Ku zasko-
czeniu wszystkich, tam worki napełnia-
ły się błyskawicznie. Mimo że teren był 
niewielki, w ciągu godziny zebrano ich 
tam ponad 20. Jak się okazało, ludzka 
bezmyślność nie ma granic. 
 Około godziny 10.30 poszcze-
gólne grupy zaczęły kończyć sprzątanie. 
Zmęczeni, ale zadowoleni ze swojej pra-
cy, uczestnicy akcji spotkali się w Szkole  

Sprzątanie świata 2013 z SP Nr2 

o 11.00. Pan dyrektor jeszcze raz wszyst-
kim podziękował za udział w akcji i zapro-
sił na pyszną grochówkę. 
 Mimo niesprzyjającej aury,  
w sumie w „Sprzątaniu świata” uczest-
niczyło około 500 osób ze wszystkich  
klas, co stanowi prawie 60 % wszystkich 
uczniów „Dąbrówki”. Zebranych zosta-
ło ponad 90 worków śmieci. Miejmy na-
dzieję, że taka lekcja ekologii przyniesie 
rezultaty i z roku na rok nasze lasy oraz 
parki będą coraz czystsze.         

       Beata Araźna SP Nr2
fot.  z arch. szkoły

z  Łazikotkiem  przybierała różne kolory  
i kształty oraz była wyrazem niesamowi-
tej inwencji  twórczej  małych uczestni-
ków  imprezy.                        
 W spotkaniu uczestniczyły dzie-
ci  najmłodszych klas  ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2.                         
 W organizację włączyły się pa-
nie Agnieszka Skalska, Teresa Romaszuk  
:i Mirosława Dziugieł Z kolei grupą  dzieci 
ze Szkoły Podstawowej nr 5  w promocyj-

nym spotkaniu  opiekowała się pani Anna 
Dziugieł. Z kolei w Muzeum  warsztaty 
dla dzieci z Miejskiej Szkoły Artystycznej 
z wykorzystaniem kolorowanki zorgani-
zował również artysta plastyk Krzysztof 
Rusiecki. 
 Organizatorem spotkania pro-
mującego twórczość plastyczną nieprofe-
sjonalnego artysty   był Oddział  Polskiego 
Towarzystwa Turystyczno –Krajoznawcze-
go w Mińsku Mazowieckim. Całe przedsię-

wzięcie było możliwe dzięki zaangażowa-
niu  i życzliwości wielu  osób. 
 Serdeczne podziękowania  kie-
rujemy do Burmistrza Miasta – Pana Mar-
cina Jakubowskiego za sfinansowanie 
książek.  Dyrektorowi Miejskiej Biblioteki  
- Pani Elżbiecie Sieradzińskiej dziękuje-
my za życzliwe przyjęcie, wsparcie orga-
nizacyjne  i użyczenie sali. Dyrektorowi 
Muzeum Ziemi Mińskiej – Panu Leszko-
wi Celejowi- dziękujemy  - za ogromną 
pomoc w zorganizowaniu wystawy prac  
w Muzeum oraz  sfinansowanie plakatów 
, folderów promocyjnych i  ogólne wspie-
ranie całego przedsięwzięcia. 

 Prace plastyczne  można było 
oglądać do końca września w Muzeum 
Ziemi Mńskiej oraz w galerii Mińskiego 
Domu Kultury. 

Joanna Janicka  i Krzysztof Jagodziński
 fot. PTTK 



27MIM wrzesień 2013 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

           Nie takie gimnazjum straszne,  
jak je malują. Nastoletni uczniowie 
bywają bardzo trudni, ale ich niepo-
korną naturę da się okiełznać…  pod 
warunkiem, że nie ograniczymy się 
wyłącznie do chodzenia na lekcje. 
Energia uczniowska bywa niespożyta, 
warto więc wykorzystać ją w poży-
teczny sposób. 

 Od czego są konkursy, festi-
wale, akcje charytatywne i Samorząd 
Uczniowski, który tym wszystkim za-
wiaduje ?
          Okazuje się, że uczniowie Gim-
nazjum Miejskiego Nr 3 w Mińsku Ma-
zowieckim mają wielkie serca. Świad-
czy o tym ich ogromne zaangażowanie  
w rozmaite akcje charytatywne orga-
nizowane  na terenie naszego miasta. 
Kolejny już raz Dziewczynka z zapałka-
mi czy Szlechetna paczka spotkała się 
z dużym odzewem ze strony naszych 
uczniów. Warto 
podkreślić, że za-
angażowani byli 
nie tylko 
ci wzorowi. Do-
brym sercem  
i empatią wyka-
zali się również 
uczniowie, którzy 
na co dzień spra-
wiają problemy, 
bo nie zawsze 
chętnie podda-
ją się rygorom 
szkolnego życia.
          Dużo ra-
dości naszym wy-
chowankom daje 
czas spędzony na 
świetlicy tera-
peutycznej, gdzie 
codziennie po lekcjach mogą spotkać się 
z przyjaciółmi i ulubionymi nauczycie-
lami, aby odrobić lekcje, porozmawiać, 
czy… upiec gofry. Niejeden talent kuli-
narny odkryliśmy już w kuchni świetli-
cy. Królują wspomniane gofry, naleśni-
ki, placki ziemniaczane, gorące kanapki  
i naprawdę trudno jest mi orzec, czy 
lepszymi kucharzami są dziewczynki, 
czy chłopcy. 
          Liczną galerię zajęć pozalek-
cyjnych w Gimnazjum Miejskim Nr 3 
uzupełniają warsztaty rzeźbiarskie, 
gdzie w profesjonalnie wyposażonej 
pracowni uczniowie nie tylko doskonalą 
swoje umiejętności plastyczne, ale też 
pogłębiają przyjaźnie. Zespół muzyczny 
i chór także może pochwalić się dużym 
zainteresowaniem ze strony młodzieży. 
Wielu chciałoby nauczyć się grać na gi-
tarze, aby potem popisywać się wirtu-

Jak przeżyć gimnazjum i nie zwariować?
ozerią niczym Carlos Santana czy Jimmy 
Hendrix. Warto też popróbować swoich 
sił w grze na instrumentach klawiszo-
wych. Kto wie, może te dwie godziny 
w tygodniu zasieją w naszych uczniach 
ziarnko muzycznej pasji, z którego wy-
rośnie potem  talent na miarę Rafała 
Blechacza albo Jeana Michaela Jarre’a .  
A instrumenty dęte ? W naszej pracowni 
mamy też flety sopranowe i altowe. Ich 
głosy pięknie brzmią zarówno w muzy-
ce dawnej, jak i  współczesnych stan-
dardach muzyki rozrywkowej, które 
uczniowie z przyjemnością wykonują na 
zajęciach. Nieobce są im również rytmy 
gorącej Afryki. Gimnazjaliści chętnie 
sięgają po egzotyczne instrumenty per-
kusyjne – djembe, które tworzą cieka-
we tło wykonywanych utworów.
          Jest coś wspaniałego w tym, że ci 
najbardziej niepokorni uczniowie świet-
nie sprawdzają się w organizacji różne-
go rodzaju konkursów (niekoniecznie  

z dziedziny wiedzy), często też odnoszą  
w nich poważne sukcesy. Przykładem 
może posłużyć tu cykliczne odbywają-
cy się w Gimnazjum Miejskim Nr 3  Po-
wiatowy Konkurs Piosenki Kabaretowej  
i Teatralnej, w którym czołowe miej-
sca zajmują uczniowie utalentowani 
muzycznie i aktorsko, ale – co tu dużo 
mówić – nie zawsze wzorowi 
i szóstkowi.
        Szkoła musi oczywiście poświęcić 
dużo uwagi uczniom szczególnie uzdol-
nionym, chcącym poszerzać swoje i tak 
już rozległe horyzonty. Po to wymyślo-
no innowacje pedagogiczne i w tym celu 
nasze gimnazjum je realizuje. Klasa  
o zainteresowaniach przyrodniczych 
zgłębiała tajniki  Życia lasu. Uczest-
niczyła w wycieczce do Białowieskiego 
Parku Narodowego, w lekcji organizo-
wanej przez Nadleśnictwo w Mińsku 

Mazowieckim i zapoznała się ze ścież-
ką przyrodniczo – dydaktyczną w lesie  
w Mieni. Innowacja z języka angielskie-
go pozwoliła uczniom znacznie wzboga-
cić zasób słownictwa przez uczestnictwo  
w laboratoriach językowych czy lek-
cjach biologii, geografii i fizyki prowa-
dzonych w języku angielskim. Uczniowie 
utalentowani recytatorsko, aktorsko  
i muzycznie co rok mają  szansę  wykazać 
się umiejętnościami w bardzo ważnej 
uroczystości organizowanej przez naszą 
szkołę – akademii ku czci rocznicy wybu-
chu Powstania Styczniowego. Obchody 
zawsze stoją na najwyższym poziomie, 
co zgodnie przyznają wszyscy uczestnicy  
i obserwatorzy.
           W szkole nie może też za-
braknąć rozrywki, zwłaszcza tej naj-
bardziej przez uczniów ulubionej 
– dyskotek. Ale czy muszą one po-
legać wyłącznie na podskakiwaniu  
w rytm dziwnej, hałaśliwej muzyki? 

Mamy nadzieję, 
że tradycją naszej 
szkoły stanie się 
bal karnawałowy  
z kotylionem, uroz-
maicony zabawa-
mi i konkursami 
dla uczestników.  
W tym roku szkol-
nym Samorząd 
Uczniowski postano-
wił w ten sposób od-
mienić obraz nowo-
rocznej dyskoteki.
          Gimnazjum 
to trudny okres 
dla dojrzewają-
cej młodzieży, 
której nieobce są 
duchowe rozter-
ki, miłosne wzloty  

i upadki, poważne i błahe konflikty oraz 
bunt przeciwko rygorom szkolnego ży-
cia. Nastolatkowie to jednak wspaniała 
skarbnica świeżych pomysłów i źródło 
wielkiej energii, którą my – dojrzali  
i świadomi swojej misji nauczyciele – 
powinniśmy umieć właściwie ukierun-
kować i wykorzystać. To głównie od nas 
przecież zależy, czy nasi podopiecz-
ni gimnazjum nie tylko przeżyją, ale  
i przy tym nie zwariują.

                                  Monika Halagiera
fot. z arch. UM MM

OŚWIATA
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W dniu 1 września 2013 na boiskach 
wielofunkcyjnych przy ul. Wyszyńskie-
go 56 Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji zorganizował Sportową Niedzielę. 

Podczas sześciogodzinnego bloku  darmo-
wych atrakcji, takich jak ścianka wspi-
naczkowa, kule zorbingowe, dmuchana 
zjeżdżalnia, euro bungee oraz basenu  
z piłeczkami organizatorzy przeprowa-
dzili mnóstwo konkurencji sportowych  
z cennymi nagrodami. Sześć stacjonar-
nych konkurencji, które funkcjonowały 
podczas całej imprezy zwabiło ok. 350 
milusińskich z rodzicami, którzy pod 
okiem animatorów łowili rybki, rzucali 
do celu piłkami, woreczkami, kuleczkami 
oraz strzelali do bramki hokejowej. 

Każde dziecko po wykonaniu wszystkich 
konkurencji otrzymywało gwarantowaną 
nagrodę w postaci słodyczy, artykułów 
szkolnych i zabawek. Oprócz wcześniej 
wymienionych konkurencji przeprowa-
dzono również konkurencje dodatkowe 
(slalom na hulajnodze, skakanie na dużej, 
dmuchanej piłce, slalom z woreczkiem na 
głowie, tor przeszkód) w których można 
było wygrać np. hulajnogę zakupioną ze 
środków Miejskiej Komisji Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych. Rodzice wy-
grywając slalom na dmuchanej piłce oraz 
spacer na szczudłach mogli wygrać rów-
nież dla swoich pociech atrakcyjne nagro-
dy – artykuły szkolne i gry planszowe. Ok. 
godz. 17.00 odbył się quiz z nagrodami. 
Właściwie wszystkie dzieci, którzy tego 
dnia pojawiły się na boisku wielofunk-
cyjnym wyszły uradowane i z nagrodami  
w ręku.  

Sportowa Niedziela
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji serdecznie 
zaprasza do rywalizacji w Trójboju Rakietko-
wym zawierającym następujące dyscypliny: 
badminton, tenis stołowy oraz tenis ziemny. 
Turniej odbędzie się w niedzielę 6 października 
o godz. 10.30 na boisku wielofunkcyjnym przy 
ul. Kard. Wyszyńskiego 56 (budynek Aquapar-
ku). Zgłoszeni i rozlosowani zawodnicy toczą 
pojedynki w trzech wymienionych konkuren-
cjach do 21 punktów w kolejności wyznaczo-
nej przez sędziego. Na wynik meczu składa się 
suma zdobytych punktów we wszystkich trzech 
dyscyplinach.  Ta nietypowa dyscyplina sportu
 ma pewne tradycje wśród mińskich sportow-
ców – amatorów. Jeszcze w latach osiemdzie-
siątych grupa zapaleńców jeździła do Siedlec 
na tego typu zawody, które są również orga-
nizowane w kilku większych miastach z Mi-
strzostwami Polski włącznie. Dla najlepszych 
przewidziano nagrody. Regulamin dostępny na 
www.mosir.org.pl. 

Zapraszamy do wspólnej zabawy!

Agata Szuba
fot. z arch MOSiR



29MIM wrzesień 2013 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
SPORT

Powiatowe otwarte zawody tenisowe 
zostały przeprowadzone na kortach 
MOSIR tradycyjnie w dwóch turach.  
W dniach 7-8 września rundy elimi-
nacyjne, a za tydzień w dniach 14-15 
września – turniej główny z udziałem 16 
tenisistów – w tym ośmiu rozstawionych 
czekających na ‘’ósemkę’’ wyłonioną  
z eliminacji.

 Mistrzostwa do których przy-
stąpiło 42 graczy toczyły się raczej bez 
niespodzianek, chociaż skład finału mógł 
być dla wielu zaskoczeniem. W decydu-
jącym starciu zmierzyli się dawny mistrz 
mińskich kortów – Wojciech Piątek oraz 
młody Marcin Siperek. Obu tenisistów 
dawno już nie oglądaliśmy w walce o naj-
wyższe miejsce w turnieju. Trzeba jednak 
zauważyć absencję dwóch prowadzących 
w tegorocznej edycji GRAND PRIX – Mi-
chała Królaka i Karola Zawadki. Marcin 
w drodze do finału pokonał faworyzowa-
nego Waldka Piotrowskiego oraz Mariusza 
Popławskiego, natomiast Wojciech uporał 
się w ładnym stylu z wysoko notowanym 
warszawskim tenisistą – Januszem Bau-
ciem.
 Pojedynek finałowy był emocjo-
nujący i zakończył się tajbrekiem – czyli 
tenisową dogrywką na korzyść Marcina 
Siperka. Należy podkreślić obecność na 
mińskich kortach graczy z innym miast  
w tym z Warszawy czy Siedlec. Bardzo 
istotnym faktem jest też – jak co roku 
– obecność na zakończeniu mistrzostw 
starosty mińskiego, który wspólnie z dy-
rektorem MOSIR nagrodzili zwycięzców 
pucharami i upominkami.

Wyniki mistrzostw powiatu w tenisie – 
turniej finałowy:
Piotrowski Waldemar – Kielan Krystian 
9-4
Siperek Marcin – Wróblewski Irek 
9-3
Wasilonek Bogdan  –  Gruszczyński Mateusz  
9-3
Popławski Mariusz  –  Kalinowski Dariusz 
9-6
Słodownik Cezary  –  Wiśniewski Rafał 
9-5
Bauć Janusz  – Popis Jacek  
9-0
Marcinkowski Krzysztof  – Cudny Wiesław 
9-2
Piątek Wojciech – Jarzębski Jacek 
9-5

¼ finału
Siperek Marcin – Piotrowski Waldemar
9-7
Popławski Mariusz – Wasilonek Bogdan 
9-3
Bauć Janusz – Słodownik Cezary
9-3
Piątek Wojciech –Marcinkowski Krzysztof 
9-2

Półfinały
Siperek Marcin – Popławski Mariusz 
9-4
Piątek Wojciech – Bauć Janusz 
9-5

FINAŁ
Siperek Marcin – Piątek Wojciech
7-5, 2-6, 10-5

Powiatowe otwarte 
zawody tenisowe

„Bezpieczna  
i aktywna kobieta 

– edycja JESIEŃ 2013” 

Inauguracja bezpłatnego kursu 
samoobrony dla kobiet

W poniedziałek, 16 września w siedzi-
bie Mińskiego Klubu Sportowego TA-
EKWON – DO przy ulicy Dąbrówki, mia-
ła miejsce inauguracja jesiennej edycji 
kursu samoobrony dla kobiet pod na-
zwą „Bezpieczna i aktywna kobieta”. 

Kurs, będący innowacyjnym projektem w na-
szym mieście, organizowany jest przez Miński 
Klub Sportowy TAEKWON – DO we współpracy 
z Miastem Mińsk Mazowiecki oraz przy wspar-
ciu policjantów z Komendy Powiatowej Poli-
cji. Pierwsza i druga edycja kursu spotkały się 
z entuzjastycznym przyjęciem przez kursantki 
oraz zostały wysoko ocenione przez fachow-
ców. Także zainteresowanie jesienną edycją 
kursu przeszło najśmielsze oczekiwania orga-
nizatorów - ilość chętnych pań na uczestnic-
two w zajęciach przekroczyła ponad dwukrot-
nie dostępną liczbę miejsc. 

Bezpłatne zajęcia dla mińszczanek realizowa-
ne są w ramach zadania publicznego „Porzą-
dek i bezpieczeństwo publiczne” i będą się 
odbywać od września do grudnia.

W inauguracji kursu, oprócz kursantek obec-
ny był Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski 
a także instruktorzy, którzy będą prowadzi-
li z mińszczankami zajęcia praktyczne oraz 
teoretyczne - psycholog z Poradni Psycholo-
giczno Pedagogicznej pani Maria Albrechciń-
ska – Oleksiuk, ratownik medyczny pani Ka-
tarzyna Szubińska, która będzie prowadzić 
zajęcia z udzielania pierwszej pomocy oraz 
nadkomisarz Piotr Wojda i podkomisarz Da-
niel Niezdropa z Komendy Powiatowej Policji. 
Gospodarzy reprezentowała prezes Mińskiego 
Klubu Sportowego TAEKWON-DO pani Marta 
Łuniewska oraz trener Jacek Łuniewski i Mar-
cin Widerski. 

Kurs jest podzielony na panele tematyczne 
stanowiące całościowy systemem nauki obro-
ny przed wszelkimi formami przemocy. Obej-
muje on zajęcia z psychologii, prawa oraz 
ratownictwa medycznego, a także praktyczną 
naukę skutecznych metod samoobrony prze-
znaczonych dla każdej kobiety, niezależnie 
od warunków fizycznych. Dodatkowo organi-
zatorzy zdecydowali się na wprowadzenie dla 
pań cotygodniowych, godzinnych zajęć fitness 
mających na celu podniesienie ogólnej spraw-
ności fizycznej kursantek.

Celem kursu jest zwiększenie poczucia bez-
pieczeństwa kobiet, wskazanie wzorców po-
stępowania w sytuacji zagrożenia zdrowia  
i życia, przekazanie praktycznej wiedzy, która 
może okazać się przydatna w sytuacjach nie-
bezpiecznych oraz zachęcenie do aktywnego 
trybu życia poprzez zainteresowanie zajęcia-
mi sportowymi.

Igor Koczyrkiewicz
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We wtorek 3 września, Miński Klub 
Sportowy TAEKWON – DO rozpoczął swój 
kolejny sezon sportowy.

Wtorkowe zajęcia zainaugurowały już 
20-ty sezon treningowo – startowy w hi-
storii klubu!

Tym samym, po wakacyjnej przerwie, 
mińscy zawodnicy i zawodniczki rozpo-
częli przygotowania do swoich startów  
w sezonie 2013/14.

Na wszystkie przewidziane terminarzem 
Polskiego Związku Taekwon-do zawody,  
Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO wy-
stawi swoich reprezentantów we wszyst-
kich kategoriach wiekowych.

Mińscy zawodnicy będą brali udział  
w tradycyjnym już jesiennym cyklu tur-
niejów warszawskich, Mistrzostwach Ma-
zowsza, międzywojewódzkich turniejach 
eliminacyjnych do Mistrzostw Polski,  
a także w zawodach Pucharu Polski  
i Grand Prix Polski.

Początek września w mińskim klubie 
jest sygnałem do rozpoczęcia systema-
tycznych treningów nie tylko dla kadry 
startującej w zawodach, ale także dla 
starszych wiekiem klubowiczów, którzy 

Rozpoczęcie sezonu sportowego 2013/14 w MKS TAEKWON-DO

wykorzystują zdrowotny aspekt ćwicze-
nia Taekwon – Do i uczęszczają na za-
jęcia dla podtrzymania dobrej kondycji 
fizycznej.

Wszystkich chętnych do rozpoczęcia 
swojej przygody z tą koreańską sztuką 
walki serdecznie zapraszamy na zajęcia 
do klubu.

Juniorzy z Uczniowskiego Klubu Spor-
towego Judo KONTRA Mińsk Mazowiec-
ki po wakacyjnej przerwie sprawdzili 
swoje umiejętności w V Otwartym Mię-
dzynarodowym Pucharze Polski Judo 
im. Tadeusza Naskręta w Sochaczewie. 
Zawody odbyły się w dniu 7 września 
2013r.
 
W kategorii wagowej 90kg Robert Ryb-
czyński zdobył brązowy medal a w ka-
tegorii 55kg Tomasz Sternicki zajął V 
miejsce. W zawodach uczestniczyli m.in. 
zawodnicy z Ukrainy i z Włoch.
 
Kolejnym sukcesem może się pochwalić 
Katarzyna Przyczyna, która w dniu 15 
września w Warszawie wywalczyła złoty 
medal w Międzywojewódzkich Mistrzo-
stwach Młodziczek w Judo w kat wagowej 
48kg. Powtórzyła ubiegłoroczny swój suk-
ces  w tej samej rangi zawodach w Łodzi, 
też zdobywając złoty medal.
 
Najświęższym sukcesem mińskich ju-
doków jest zdobycie dwóch srebrnych 
medali na XII Międzynarodowym Turnie-
ju Judo „Baltic CUP” w Gdyni w dniu 21 
września,(młodzicy - rocznik 2000-2001). 

Więcej informacji na stronie klubu: 
www.mks-taekwondo.com.

I. Koczyrkiewicz
fot. z arch.  MKS Taekwon - Do

Srebrne medale zdobyli Aleksandra Po-
lkowska, kat. wagowa 33kg i Jakub Kre-
towicz w kategorii wagowej 46kg. Franek 
Zieliński w wadze 38kg zajął V miejsce a 
Adrian Lema w wadze 55kg - VII miejsce.
  
 Trenerzy Zdzisław Wiącek  i Michał Wią-
cek zapraszają młodych, ciekawych przy-

gody z judo uczniów szkół podstawowych 
z Mińska Mazowieckiego i z okolic miasta.
  
 

Zdzisław Wiącek 
fot. z arch UKS Judo „Kontra”  

 

Sukcesy JUDO KONTRA
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Wieści z peletonu V-MAX-u
W ostatnich dniach wszyscy kibice ko-
larstwa na świecie spoglądali w kierun-
ku Hiszpanii gdzie ważyły się losy Vuelta  
a Espana, jednego z trzech najwięk-
szych kolarskich tourów świata. Jasne 
już jest że w tym roku Amerykanin - 
Chris Horner był tam nie do powstrzy-
mania i nie zostawił wątpliwości, kto 
jest najsilniejszym kolarzem światowe-
go peletonu.

 Tymczasem na rodzinnym po-
dwórku do zakończenia sezonu zbliża się 
Grupa Kolarska V-MAX MOSiR Mińsk Mazo-
wiecki. Choć do ostatniego występu po-
zostało jeszcze wprawdzie trzy tygodnie, 
to już dziś zawodnicy z naszego miasta 

mogą pozwolić sobie na pewne podsumo-
wania. We wszystkich obszarach działania 
- mińscy kolarze zrealizowali wytyczone 
na początku roku założenia. Udało się 
zorganizować w Powiecie Mińskim kilka 
ciekawych wyścigów na szosie i MTB. 
 Do grona kolarskiego wstępuje 
coraz więcej utalentowanej młodzieży, 
która ma możliwość doskonalenia w lo-
kalnych „powiatowych szkółkach kolar-
skich” - filiach Klubu V-MAX. No i to co 
najważniejsze dla młodych kolarzy - wy-
niki sportowe. Już wiosną wiele radości 
dostarczyli nam najmłodsi reprezentanci 
V-MAXu koncentrujący się na rywalizacji  
w popularnych krajowych maratonach Me-
rida Mazovia MTB Marathon oraz znacznie 
trudniejszych wyścigach Cross Country.  
W klasyfikacji generalnej ogólnopolskiego 
cyklu maratonów składającego się z 29 
wyścigów na terenie całego kraju w sezo-
nie 2013, młodzi mińszczanie zamierzają 
postawić dwa silne akcenty. 
 Wprawdzie do ostatecznego 
rozstrzygnięcia pozostało jeszcze dwie 
edycje, ale finał w Płocku zdaje się być 
już „kropką nad i...” Młodziutki Dawid 
Rosochacki, w kategorii 13-latków ma 
za sobą 66 pokonanych kolarzy i prowa-
dzi w „generalce”. Już nic nie jest w 

stanie odebrać 
mu zwycięstwa.  
W katego-
rii 15-letnich 
dziewcząt, od 
początku sezo-
nu rewelacyj-
nie spisuje się 
Małgosia Pyrek, 
która w świet-
nym stylu ogry-
wa teoretycznie 
silniejsze, star-
sze zawodnicz-
ki. Na ostatnim 
n i e d z i e l n y m 
maratonie w Ra-

wie Mazowieckiej, 
Małgosia poka-
zała plecy ponad 
sześćdzies ięciu 
k o n k u r e n t k o m  
z całego kraju, 
pewnie wygry-
wając na 30-ki-
lometrowej tra-
sie. Nasza męska 
„szosowa elita” od 
wiosny tego roku 
to świetny i zgra-
ny zespół, który 
dał nam najwięk-
sze powody do ra-
dości. 

 Chłopaki od kwiet-
nia systematycznie demolują 
amatorskie kluby z Mazowsza  
a w lipcu po odbytym zgru-
powaniu górskim - stanęli do 
konfrontacji z zawodowca-
mi. Na trasach Międzynaro-
dowego Wyścigu Kolarskiego 
Mazovia Tour, kolarze V-
MAX-u dzielnie walczyli przez 
siedem dni z rzędu. Nie byli 
tam gwiazdami, ale pokazali  
też że nie są „chłopcami do 
bicia”...
 W amatorskich wy-
ścigach na terenie kraju ko-
larze V-MAXu rozkręcili się 
na dobre. Tam niezwykle 
ważna jest taktyka zespo-
łowa, a nasi opanowali ten 
element perfekcyjnie. Adam 
Borkowski podczas Ogólno-
polskiego Cyklu Szosowego 
Super Prestige składającego 
się z pięciu etapów rozgry-
wanych na terenie kraju, 
zdominował rywalizację  
i w finale z metą w Żyrar-
dowie uniósł w górę ręce  
w geście zwycięstwa - wy-

grywając „generalkę” całego cyklu !!!
 „...Wszystko działa - jak należy.  
Młodsi chcą dorównać starszym, starsi 
chcą imponować młodszym. To jest jak 
naczynia połączone. W grupie po tym 
sezonie mamy duży ogień, żeby nie po-
wiedzieć - pożar !! Ja tylko oliwy dole-
wam...” Jacek Tomkiewicz - trener.

Informacje o Klubie, filmy, zdjęcia itp. na 
www.vmaxkolarze.pl oraz na stronie FB.

 
Jacek Tomkiewicz

fot. z arch. GK V-MAX
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Navigare necesse est, vivere non est 
necesse. Wypowiedział te słowa ponoć 
Pompejusz wybierając się w niebez-
pieczną drogę po wzburzonym morzu  
z żywnością dla Rzymu. 

W dniu 23 września w Zespole Szkół Za-
wodowych nr 2 im. Powstańców War-
szawy odbyło się spotkanie z przedsta-
wicielem armatora polskiego żaglowca 
Fryderyk Chopin, jednego z największych 
polskich żaglowców i największego brygu 
na świecie.

Licznie zgromadzona młodzież z zainte-
resowaniem słuchała opowieści o podró-
żach po bezkresnych oceanach pod ża-
glami. „Zależało nam na tym spotkaniu 
przede wszystkim dlatego, że otwiera 
się właśnie przed młodzieżą niezwykła 
szansa spędzenia dwóch miesięcy w rej-
sie transatlantyckim połączonym z nauką 
szkolną na pokładzie Fryderyka Chopina. 
Co najważniejsze można taką podróż od-
być za darmo, właściwie za pomoc innym 
ludziom”, mówi organizatorka spotkania 
pani Agnieszka Chrościcka – nauczyciel 
WF w Zespole.

Fundacja Fryderyka Chopina organizuje 
rejsy, w których może wziąć udział mło-
dzież, która wykaże się pracą społeczną, 
wolontariatem, pomyślnie zaliczy spe-
cjalnie przygotowany test wiedzy i otrzy-
ma zgodę dyrektora macierzystej szkoły 
na tak długą żeglugę. Lekcje, klasówki, 
stopnie – to wszystko nadal pozostaje 
na żaglowcu, no i oczywiście nawigacja, 
prace bosmańskie, praca przy żaglach. 
Szczególnego klimatu dodaje tutaj fakt, 
że najwyższa reja żaglowca znajduje się 
na wysokości 13 piętra wieżowca. Po spo-

MECHANIK NA FALI
 I Bieg Pamięci Po-
ległych Żołnierzy  im. 
sierż. Marcina Pastusiaka 
i kpr. Grzegorza Bukow-
skiego  oraz odsłonięcie 
Kamienia Pamięci Pole-
głych Żołnierzy AK Obwo-
du „Mewa—Kamień”
14 września 2013 r. był szczególnym 
dniem dla społeczności Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Warszawy. W tym dniu  miały miejsca 
dwa bardzo ważne wydarzenia: na-
stąpiło odsłonięcie Kamienia Pamięci 
żołnierzy Armii Krajowej Obwodu „Me-
wa-Kamień” oraz wystartował I Bieg 
Pamięci Poległych Żołnierzy im. sierż. 
Marcina Pastusiaka i kpr. Grzegorza 
Bukowskiego objęty patronatem Ko-
mendanta Głównego Żandarmerii Woj-
skowej.     

 Od początku zapowiadało się na 
wiele wzruszeń, emocji, ale także atrak-
cji. Uroczystości rozpoczęły się o godz. 
8.00 mszą świętą w kościele pod wezwa-
niem św. Jana Chrzciciela odprawioną  
w intencji żołnierzy AK oraz żołnierzy po-
ległych w misjach pokojowych. Po zakoń-
czeniu mszy świętej wszyscy uczestnicy 
zebrali się przy tablicy pamięci na te-
renie naszego Zespołu, by kontynuować 
uroczystości.     
 To właśnie w niespełna pięć 
lat po przekazaniu przez kombatantów 
pod opiekę szkole, sztandaru AK Obwo-
du „Mewa-Kamień”, dzięki inicjatywie 
dyrektora Pana Tomasza Płochockiego, 
odsłonięto tablicę poświęcono tymże 
żołnierzom. Tym samym dopełniliśmy 
przyrzeczenia, które złożyliśmy komba-
tantom 15 listopada 2008 r. Na uroczy-
stość przybyli:   
        Zastępca Komendanta Głównego 
Żandarmerii Wojskowej – płk  dr Robert  
Jędrychowski
• Komendant Oddziału Specjalnego ŻW 

– płk Tomasza Połuch

tkaniu pada pytanie czy młodzież nie boi 
się wspinać tak wysoko. Odpowiedź jest 
zaskakująca – „ Uwielbiają to!”

Poza takim dalekim rejsem Mechanik już 
myśli o zorganizowaniu krótkiego rej-
su po morzu Bałtyckim. „Jak co roku, 
w szkole uczniowie osiągający najwyż-
sze wyniki w nauce i wyróżniający się 
społeczną postawą będą mieli okazję 
skorzystać z nagrody w ramach naszego 
programu Edukacja pod Żaglami. Chcie-
libyśmy, aby w tym roku nagrodą był 
rejs na Fryderyku Chopinie. Poza tym 
morska edukacja naszej młodzieży jest 
wartością, o której nie powinniśmy za-
pominać”, stwierdza dyrektor szkoły pan 
Tomasz Płochocki.

ZSZ Nr2, fot. z arch. szkoły
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• Komendant Centrum Szkolenia ŻW – 
płk Piotr Płonka

• Płk. Rez. Dariusz Bogacki – OSŻW
• Komendant Oddziału Specjalnego ŻW 

– płk dypl. Zbigniew Powęska
• Pani Barbara Pastusiak
• Pani Bożena Bukowska
• Kombatanci
• Przewodniczącego Komisji Kultury  

i Dziedzictwa Narodowego Samorzą-
du Województwa Mazowieckiego, 
Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej – 
Laszek Celej

• Starosta Powiatu Mińskiego – Antoni 
Jan Tarczyński

• Proboszcz parafii wojskowo -  cywil-
nej pod wezwaniem św. Michała Ar-
chanioła – płk. Adam Prus

 Uroczystość przebiegła bardzo 
sprawnie bez nieprzewidzianych zdarzeń. 
Była salwa honorowa, apel poległych, 
odsłonięcie i poświęcenie tablicy, złoże-
nie wiązanek. Nie zabrakło płomiennych 
przemówień. Pan Stanisław Buczek mówił 
„ dla nieżyjących to dowód, że o nich pa-
miętamy. Dla zgromadzonych to przekaz 
nowej karty historii dla przyszłych poko-
leń”. Uroczystość zakończyła się o godz. 
10.00, skąd zgromadzeni goście przemie-
ścili się w rejon boiska sportowego gdzie 
znajdował się wyznaczony punkt startu 
do I Biegu Poległych Żołnierzy im. sierż. 
Marcina Pastusiaka i kpr. Grzegorza Bu-
kowskiego.                                             
 Pani Barbara Pastusiak dała 
znać do biegu przełajowego na 10 km.  
W biegu wzięło udział około 150 zawodni-
ków, którzy w większości reprezentowali 
służby mundurowe. Wśród startujących 
byli również reprezentacji naszej szko-
ły. Startowali poza konkurencją za  zgo-
dą organizatora biegu Klubu Sportowego 
„KS Zielono—Czarni”. Szczególne słowa 
uznania należą się uczennicy Technikum 
z kl. 1Tim Marysi Jagodzińskiej, która  
w sposób szczególny została nagrodzona 

W dniu 31 sierpnia na terenie Lasów 
Państwowych w Mińsku Mazowieckim 
przeprowadziliśmy czwarty i zarazem 
ostatni etap I Grand Prix o Pucha Bur-
mistrza Miasta Mińsk Mazowiecki w bie-
gach na orientację. Teren sprzyjał bie-
gaczom i wszyscy startujący pokonali 
trasę nie przekraczając wyznaczonego 
limitu czasu.

 W klasyfikacji mężczyzn naj-
wyższe miejsce na podium zajął Dariusz 
WÓJCIK, tuż za nim był Bartłomiej GRA-
BOWSKI, zaś trzecie miejsce przypadło  
w udziale Sławomirowi SYPUŁA. W grupie 

pań pierwsze miejsce 
wywalczyła Aleksandra 
BIELECKA, a drugie Anna 
RŻYSKO. Zmagania w ka-
tegorii rodzinnej wygrał 
nasz klubowy kolega Le-
szek wraz z córką Joan-
ną, drugie miejsce zajęli 
Leszek i Paweł LENDZIO-
SZEK, a trzecie Oliwia 
SKUP i Karina DANILUK.

IV etap - jako ostatni 
- stanowił również pod-
sumowanie całego cyklu 
I Grand Prix. Ogółem  
w zawodach wzięło 
udział 83 zawodników  

i zawodniczek. Walka na trasie przebie-
gała w duchu sportowej rywalizacji -  
a jak się okazało wcale nie było łatwo. 

 We znaki uczestnikom dały się 
komary, nieprzebyte ostępy leśne oraz 
kapryśna pogoda. Rekompensatą za 
wszystkie te niedogodności była wizyta 
Burmistrza Pana Marcina Jakubowskiego, 
który osobiście uhonorował zwycięzców, 
wręczając ufundowane puchary i nagro-
dy. Po podsumowaniu wszystkich etapów 
klasyfikacja końcowa I Grand Prix przed-
stawia się następująco:

W kategorii rodzinnej:
- I miejsce -  Aleksandra i Barbara ZA-
WADZKA;
- II miejsce – Antoni i Paweł LENDZIOSZEK;
- III miejsce – Oliwia SKUP i Karina DA-
NILUK;
W kategorii kobiet:
- I miejsce – Aleksandra BIELECKA;
- II miejsce – Anna RŻYSKO;

W kategorii mężczyzn:
- I miejsce – Dariusz WÓJCIK;
- II miejsce – Karol GALICZ;
- III miejsce – Bartłomiej SYPUŁA;

W kategorii mężczyzn mieszkańców Miń-
ska Mazowieckiego:
- I miejsce –Łukasz LEMANOWICZ;
- II miejsce – Arkadiusz WOJTACZKA;
- III miejsce – Sławomir TOPOROWSKI;

 Podsumowując imprezę pragnę 
podziękować Burmistrzowi Miasta Mińsk 
Mazowiecki Panu Marcinowi Jakubowskie-
mu, że objął patronatem I Grand Prix. 
 
 Ponadto słowa podziękowania 
kieruję pod adresem naszych przyjaciół, 
którzy wspomagali nas w organizacji za-
wodów. 

M. Okrzejski
fot. z arch. „KS Zielono—Czarni” 

IV etap Grand Prix w Biegach na Orientację 

SPORT

przez Panią Bożenę Bukowską. Wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe meda-
le, a zwycięscy poszczególnych kategorii 
biegowych atrakcyjne nagrody. 
 Organizatorzy uroczystości 
Klub Sportowy „KS Zielono—Czarni”  
i Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. 
Powstańców Warszawy w Mińsku Ma-
zowieckim dołożyli wszelakich starań 
by wszyscy uczestnicy czuli się dobrze  
i wrócili tu za rok. 

Tomasz Płochocki
fot. z arch. ZSZ nr2
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mińsku Mazowieckim we współpracy  
z  PGE Dystrybucja S.A. Oddział War-
szawa zorganizował  w dniu 27 sierp-
nia br. w Sali Konferencyjnej Starostwa  
Powiatowego finał akcji  „Energetycz-
ny Tornister ”.

 Celem wydarzenia było obda-
rowanie wyprawką szkolną pięćdziesię-

„Energetyczny Tornister”
SPRAWY SPOŁECZNE

OFERTA MIŃSKIEGO PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO NA 2013 ROK
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, TEL. 25 759-53-33

Wszystkie osoby zainteresowane świadczeniami Mińskiego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego z siedzibą przy  
ul. Wyszyńskiego 30A w Mińsku Mazowieckim zapraszamy na dyżury specjalistów, którzy udzielają bezpłatnych porad  
codziennie w godzinach 16.00-19.00:

PONIEDZIAŁEK – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy 
WTOREK – psycholog (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 
ŚRODA – psycholog (przeciwdziałanie uzależnieniom)  
CZWARTEK  – psycholog (przeciwdziałanie alkoholizmowi)
PIĄTEK – prawnik 

Ponadto w Mińskim Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym kontynuowane będą w 2013 roku zajęcia w następujących grupach 
terapeutycznych:

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
• Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej oraz
• Grupa dla członków rodzin z problemem alkoholowym
Terminy  spotkań:   07-08.IX, 05-06.X, 02-03.XI, 30.XI-01.XII.2013 r. 
SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
• Grupa pogłębionej psychoterapii „Mój problem” – dla osób uzależnionych i współuzależnionych
• Cykl warsztatów uzupełniających program zapobiegania nawrotom
Terminy  spotkań:  21-22.IX, 19-20.X, 16-17.XI, 14-15.XII.2013 r.  
SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
• Grupa dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki) 
Terminy  spotkań:  28-29.IX, 26-27.X.2013 r. 

Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i instruktor terapii uzależnień 
z Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od Alkoholu w Łukowie. 

ciorga  dzieci podopiecznych Ośrodka w 
wieku 6 i 7 lat. Każde dziecko otrzyma-
ło plecak szkolny wyposażony  m.in. w 
zeszyty szkolne, komplet okładek, bloki 
rysunkowe, komplet kolorowych bibuł, 
piórniki i kredki. Nie zabrakło także pu-
dełka śniadaniowego.
 W spotkaniu wzięli udział przed-
stawiciele sponsora wydarzenia w oso-
bach Pana Jacka Wysockiego, dyrektora 

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 
Pani Katarzyny Burda – Mazurek oraz Pana 
Artura Roli.
 Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej reprezentowany był przez dyrek-
tora – Panią Elżbietą Kowalik-Wirowską 
oraz Panie Irenę Krasuską, Iwonę Wier-
cioch i Monikę Michalik -Towani. Po po-
witaniu ponad stu gości przez dyrektor 
Ośrodka, głos zabrał przedstawiciel PGE 
Dystrybucja S.A. Oddział Warszawa, 
który przedstawił dzieciom praktyczne  
i ważne informacje na temat bezpieczeń-
stwa związanego z korzystaniem z ener-
gii elektrycznej w trakcie projekcji filmu 
pt. „Prąd – mój bezpieczny przyjaciel”. 
Kulminacyjnym punktem spotkania było 
oczywiście wręczenie dzieciom koloro-
wych, wypełnionych przyborami szkolny-
mi plecaków.   
 Uszczęśliwione dzieciaki zgo-
towały sponsorom trzyminutową owację 
kołatkami stanowiącymi „wyposażenie 
dodatkowe” plecaka.
 Impreza ta po raz kolejny poka-
zuje aktywność Miejskiego Ośrodka Po-
mocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim 
w poszukiwaniu nowych metod wspiera-
nia społeczności lokalnej.

P. Tomaszewski
fot. z arch. MOPS


