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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

 Kariera Mińska Mazowieckiego rozpoczęła się 
w 1421 r., kiedy to Jan z Gościańczyc otrzymał od 
księcia Janusza Starszego zezwolenie na lokację gmi-
ny miejskiej we wsi dziedzicznej Mensko, położonej  
w ziemi czerskiej. Nasze miasto kończy właśnie 591 
lat. To bardzo zacny wiek. 
 Historię każdego miasta na przestrzeni dziejów 
tworzą ludzie mieszkający w nim, pracujący dla niego, 
czy odwiedzający go w różnych celach. I tak też jest  
w przypadku Mińska Mazowieckiego. Przez wiele  
wieków tworzono w nim wspaniałe obiekty, budowano 
tradycję i kulturę. Dzisiaj możemy korzystać z pozo-
stawionych nam przez wcześniejsze pokolenia dobrodziejstw. Wiele instytucji 
i mieszkańców żyjących w naszym mieście na przestrzeni tych 591 lat istnie-
nia wpisało się w jego pejzaż złotymi głoskami. Niewątpliwie jedną z takich  
osób był Tadeusz Chróścielewski – pisarz, który o naszym Mińsku Mazowieckim 
pisał tak: 

„Jest miasto od kołbielskiej do siennickiej szosy 
Zaszyte jak przepiórka między skąpe kłosy;
Jest kościół – o dniu szary, a biały o zmierzchu –
Chodzi niski pan z brzuszkiem ulicą Karczewską; […]”

 Historia naszego miasta zapisywana jest każdego dnia. Jego współcze-
sne oblicze jest wyrazem naszej pracy i zaangażowania. To na nas, władzy miej-
skiej, radnych, szefach instytucji samorządowych, organizacjach społecznych, 
właścicielach firm, mińskich przedsiębiorcach spoczywa odpowiedzialność za 
to, jak nasza mała ojczyzna jest postrzegana na zewnątrz oraz za to, jaką cen-
zurkę wystawią nam przyszłe pokolenia. Jedno jest pewne, aby tworzyć rzeczy 
wielkie potrzeba wspólnego zaangażowania, zgody, wzajemnego zrozumienia  
i wizjonerskiego patrzenia w przyszłość. Myślę że w pewnym stopniu udaje nam 
się to uzyskać, choć zapewne nasze miasto zasługuje na wiele więcej. 
 Miasto żyje wtedy, kiedy się rozwija, a rozwija się wtedy, gdy więk-
szość mieszkańców aktywnie włącza się w działania samorządu i generuje wiele 
pomysłów służących jego rozwojowi. Umiera wówczas, kiedy ludzie nie pod-
chodzą do wspólnych spraw z sercem i zrozumieniem. Mińsk Mazowiecki to 
nasz największy skarb, o który każdy powinien dbać najlepiej jak potrafi. Nasze 
miasto to my, pamiętajmy o tym każdego dnia! 

  „To piękne, gdy człowiek może być dumny ze swojego miasta, 
ale jeszcze piękniej, gdy miasto może być dumne z niego” mawiał Abraham 
Lincoln. Trudno nie zgodzić się z jego słowami. 

Przemówienie wygłoszone przez Burmistrza Miasta dnia 29 maja 2012 roku na Placu 
Stary Rynek z okazji Dnia Miasta Mińsk Mazowiecki.
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 12 maja 2012 r. już po raz dru-
gi odbył się w Mińsku Mazowieckim Rajd 
Po Ziemi Mińskiej będący jednocześnie II 
Rundą Mistrzostw Okręgu Warszawskiego 
Pojazdów Zabytkowych PZM. Rajd ten był 
współorganizowany przez Automobilklub 
Polski i Muzeum  Ziemi Mińskiej.
 Tak jak w zeszłym roku start 
i meta rajdu znajdowały się przy Pla-
cu Kilińskiego. W rajdzie wzięły udział 
42 pojazdy, w tym 4 motocykle. Wśród 
przybyłych samochodów podziwiać moż-
na było m.in. Mercedesa W111, Trabanta 
600, Volvo Amazon, Porsche 924, Trium-
pha Spitfire, Opla GT, BMW 1802, Forda 
Capri, Opla Recorda C, Cadillaca Seville 
oraz pojazdy naszej rodzimej produkcji 
takie jak: Warszawa 223, Polonez 1500, 
Fiaty 125p i126p. Najstarszym pojazdem 
rajdu był Austin 8 z 1946r.
 Trasa rajdu wynosiła 130 km 
i wiodła przez ulice naszego miasta,  
a następnie przez Gliniankę, Wiązowną, 
Otwock, Pogorzel, Sufczyn i Radachówkę. 
Podczas rajdu uczestnicy musieli odpo-
wiedzieć na pytania dotyczące Przepisów 

Ruchu Drogowego, historii motoryzacji,  
a także wykazać się zręcznością w dwóch 
próbach sprawnościowych.
 Na zakończenie rajdu odbył się 
konkurs elegancji, na którym zostało wy-
łonione najładniejsze auto rajdu. Została 

nim Tatra T600 Tatraplan z 1949 roku. Pu-
chary i dyplomy najlepszym zawodnikom 
wręczył osobiście Pan Marcin Jakubowski 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.
 

Wojciech Urban
fot. z arch. UM 

II Rajd po Ziemi Mińskiej Pojazdów Zabytkowych

 We wtorek 29 maja 2012 roku, 
nasze miasto – zacny jubilat obchodził 
swoje 591 urodziny. Plac Stary Rynek od 
18.00 przyjmował gości, którzy chcieli 
uczestniczyć w tym wyjątkowym dniu. 
 Świętowanie zaczęło się od 
uroczystej Sesji Rady Miasta, podczas 
której  zostały wręczone tytuły „Zasłu-
żony dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. Jako 
pierwszy odznaczenie odebrał wzruszo-
ny Franciszek Zwierzyński, publicysta  
i długoletni  Radny Rady Miasta Mińsk Ma-
zowiecki. Uroczystość również dla Spół-
dzielni „Przełom”  okazała się zaszczytna 
i „zasłużona”.  Tytuł otrzymał również 
Zbigniew Stanisław Szubiński – dr nauk 
medycznych, który wniósł ogromny wkład 
i zaangażowanie w rozwój zdrowotnej 

opieki pediatrycznej w naszym mieście.  
W jego imieniu odznaczenie odebrała żona 
Pani Wanda Szubińska.
 Po oficjalnej części uroczysto-
ści organizatorzy zapewnili rozrywkę. 
Sławomir Ambroszczyk ze swoim klubem 
sportowym SAMIR przygotował konkuren-
cje wytrzymałościowo-sprawnościowe,  
w których udział brali ochotnicy. A było  
o co walczyć, bowiem zwycięzcy poszcze-
gólnych kategorii odebrali puchar z rąk 
Burmistrza Marcina Jakubowskiego, a to 
ogromna satysfakcja. 
 Atrakcje dla najmłodszych za-
pewnił MOSiR organizując zawody sporto-
we. Do każdego milusińskiego powędrował 
słodki upominek. 
 Na koniec imprezy z inicjatywy 

Pana Leszka Celeja mieliśmy okazję obej-
rzeć niecodzienny pojedynek. Rycerze 
Bractwa Rycerskiego Ziemi Mińskiej Ma-
ciej Dmowski i Arkadiusz Nowak zaprezen-
towali efektowny pokaz walki, przenosząc 
nas na chwilę w epokę średniowiecza.
 Było coś dla ducha i dla cia-
ła więc nie mogło zabraknąć czegoś dla 
podniebienia. Grill z pyszną kiełbaską 
przyrządzaną po „harcersku”  zrekom-
pensował aurę, która niestety jako jedyna  
w tym dniu się nie popisała.
Serdecznie dziękujemy wszystkim i zapra-
szamy za rok!                                   (red)

fot. z arch. UM

Mińsk Mazowiecki świętował

Z ŻYCIA MIASTA
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 Dzięki staraniom władz miasta 
Mińsk Mazowiecki i Gminy Wyznanio-
wej Żydowskiej (Uchwała Rady Miasta 
Nr XVI/140/12) obelisk upamiętniający 
likwidację mińskiego getta i zagładę Ży-
dów w 1942 roku stanął ponownie i tym 
razem formalnie na Placu Stary Rynek  
w naszym mieście.

 Kilka przedsięwzięć złożyło się 
na przypadające w bieżącym roku ob-
chody 50 rocznicy założenia Towarzy-
stwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. 
Poczesne miejsce wśród nich zajęły 
uroczystości mające miejsce w sobo-
tę, 12 maja. Na wydarzenia te złożyły 
się: dzień otwarty w siedzibie TPMM, 
konkurs uliczny, wykład Damiana Sit-
kiewicza poświęcony mińskiej ende-
cji, podniosła msza święta odprawiona  
w kościele p.w. Narodzenia Najświętszej 
Maryi Panny w Mińsku Mazowieckim, 
okolicznościowe spotkanie w Miejskim 
Domu Kultury w Mińsku Mazowieckim 
i objazdy miasta zabytkowym Jelczem 
043, tzw. ogórkiem. Równie dużą popu-
larnością cieszyły się kolejne dwa wy-
darzenia mające miejsce w w tygodniu 
następującym po 12 maja.  

Historyczna pięćdziesiątka
 Piękna i funkcjonalna aula Gim-
nazjum Miejskiego nr 3 im. Janusza Ku-
socińskiego w Mińsku Mazowieckim po 
raz drugi w historii gościła uczestników 
Ogólnomiejskiego Testu Wiedzy o Historii 
Miasta, którego organizatorem jest Towa-
rzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. 
Do zmagań stanowiących element tego-
rocznych obchodów 591 rocznicy nadania 
praw miejskich Mińskowi Mazowieckiemu 
i 50 rocznicy założenia TPMM przystąpiło 
czterdzieścioro zawodniczek i zawodni-
ków. Głównym trofeum przeznaczonym 
dla zwycięzcy przedsięwzięcia, mającego 
miejsce w środę 16 maja, był tym razem 
aparat fotograficzny ufundowany przez 
mińską firmę KNK Neptun. Nagroda ta po-
wędrowała w ręce Krzysztofa Śledziew-
skiego, który jako jedyny z uczestników 
kulturalnej imprezy bezbłędnie rozwiązał 
test. Drugie miejsce w kategorii open za-
jęła tymczasem Aleksandra Bielecka, zaś 
trzecie Michalina Łubkowska. Co ciekawe 
ostatniej z wymienionych zawodniczek 
gorycz z powodu uplasowania się na naj-
niższym stopniu podium osłodziła z pew-
nością świadomość odniesionego triumfu 
wśród przedstawicieli młodzieży szkol-
nej. Tuż za jej plecami zameldował się 
Dawid Frączkowski, natomiast na trzeciej 
pozycji została sklasyfikowana Natalia 
Kulbacka. Organizatorzy historycznego 
turnieju pokusili się ponadto o ponowne 
wyłonienie najlepszych uczestników testu 

reprezentujących kategorie vip i nauczy-
ciel historii. W pierwszej z nich zwycię-
stwo odniósł wiceprezes Klubu Dawnych 
Motocykli „Magnet” Piotr Wojdyga, na 
drugą lokatę wskoczył prezes KDM „Ma-
gnet” Daniel Gągol, z zajęciem trzeciego 
miejsca musiał się pogodzić wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Mińsk Mazowiec-
ki Michał Góras. Dodajmy, że wśród szkol-
nych historyków pojawił się niestety tylko 
jeden turniejowicz, Sławomir Borkowski. 
W związku z tym okazał się on triumfa-
torem tej kategorii. Środowe zmaga-
nia historyczne przyniosły ze sobą sporą 
dawkę emocji. Ich kumulacja nastąpiła 
w momencie rozgrywania trzech dogry-
wek pisemnych i ustnych potrzebnych do 
ostatecznego ukształtowania pierwszych 
trójek w rankingach open, vip i młodzież 
szkolna. Warto podkreślić, że w środowym 
przedsięwzięciu wzięła udział duża repre-
zentacja uczennic i uczniów powiatowych 
szkół. Wśród nich pojawili się przedsta-
wiciele Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. 
Generała Władysława Andersa w Mińsku 
Mazowieckim, Gimnazjum Miejskiego nr 2 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim  
i Gimnazjum Gminnego im. Rodziny Sa-
żyńskich w Starej Niedziałce.
 Nad sprawnym przebiegiem kon-
kursu czuwali tym razem z ramienia TPMM 
Tomasz Adamczak, Barbara Sosnowska – 
Dzienio, Piotr Nowicki, Lilla Kłos i Joanna 
Wilczak oraz wspierająca ich nauczyciel-
ka historii z Gimnazjum Miejskiego nr 2 
im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 
Ewa Borkowska. Piękne nagrody rzeczo-
we dla uczestników testu ufundowali tym 
razem: KNK Neptun, Alsen Emix, kawiar-

nia Cynamon, pizzerie Iguana , La Bella, 
Piacere, salon fryzjerski „U Marcina”, 
Andrzej Kośnik, Muzeum Ziemi Mińskiej, 
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki, Stowa-
rzyszenie Niezależna Inicjatywa Kultural-
na i TPMM. Dwa dni później miały miejsce 
warsztaty języka jidysz poprowadzone 
przez Alicję Gontarek. Stanowiły ostatnią 
majową propozycję Towarzystwa Przy-
jaciół Mińska Mazowieckiego związaną 
z obchodami 50 – lecia założenia TPMM. 
W przedsięwzięciu mającym miejsce  
w piątek, 18 maja, w Domu Pracy Twór-
czej Miejskiego Domu Kultury w Mińsku 
Mazowieckim wzięło udział ponad dwa-
dzieścia osób. Mogły one obejrzeć inte-
resujący pokaz zdjęć zamieszczonych w 
Księdze Pamięci Mińskich Żydów, która 
została wydana w Izraelu w drugiej po-
łowie lat siedemdziesiątych ubiegłe-
go stulecia. Następnie Alicja Gontarek 
omówiła historię i podstawy języka, po 
czym rozpoczęła się kulminacyjna część 
spotkania. W jej trakcie zainteresowane 
osoby lepiły z plasteliny swoje imiona, do 
zapisu których posłużyły litery z alfabe-
tu jidysz. Ponadto nie zabrakło ćwiczeń 
z tłumaczenia prostych tekstów oraz od-
czytania fragmentów Księgi przez Alicję 
Gontarek.

Tomasz Adamczak
fot. z arch. UM MM  

50 LAT TPMM

Tablica na pomniku, która swoją treścią 
precyzyjnie odzwierciedla prawdę hi-
storyczną o ludobójstwie jest upamięt-
nieniem ludzi, których już nie ma, jak 
również symbolem niemieckich zbrodni  
na mińskiej ziemi.                            (red) 

fot. z arch. UM

Obelisk znów na Starym Rynku

Z ŻYCIA MIASTA



6 MIM  czerwiec 2012www.minsk-maz.pl

Z ŻYCIA MIASTA

 W niedzielę 13 maja w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej w Mińsku Mazowiec-
kim miało miejsce spotkanie  z okazji 
150-lecia narodzin Założycielki Mariawi-
tyzmu  św. Marii Franciszki Kozłowskiej. 
Jego organizatorem była Parafia Kościoła 
Starokatolickiego p.w.  Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny w Mińsku Mazowiec-
kim. W tym roku 27 maja minie 150 lat od 
dnia, kiedy w Wielicznej koło Węgrowa 
przyszła na świat Mateczka, osoba bliska 
sercu każdego Mariawity. W związku z tym 
mińscy mariawici postanowili przybliżyć 
mieszkańcom naszego miasta postać Św. 
Marii Franciszki, która przez większość 
społeczeństwa polskiego do dziś uważana 
jest niesłusznie za heretyczkę i zasługuje 
jedynie na potępienie. 
 W roli prelegentów wystąpili:  dr  
Krzysztof Mazur z tematem:  „ Czy Mat-
ka Maria Franciszka wyprzedziła swoje 
czasy?”, dr Sławomir Gołębiowski : „Spo-
łeczne aspekty nauki i działalności Marii 
Franciszki Kozłowskiej”, oraz mińszcza-
nin kapłan dr Daniel Mames : „Mateczka 
jako Mistrzyni Zgromadzenia męskiego”, 
którzy w swoich wystąpieniach pragnęli 
przedstawić osobę Mateczki, Jej nauki, 
działalność, życie duchowe, jak również 
nieocenione zasługi dla religii i społeczeń-
stwa polskiego. Na spotkanie przybyli:  Bi-
skup Naczelny Kościoła Starokatolickiego 
Mariawitów  M. Ludwik Jabłoński, kapłani 
z okolicznych parafii, Dyrektor Departa-
mentu Wyznań Religijnych oraz Mniejszo-
ści Narodowych i Etnicznych Ministerstwa 
Administracji i Cyfryzacji Józef Różański 
wraz ze swoim zastępcą, Dyrektor De-
partamentu Edukacji Publicznej i Sportu 
Mazowieckiego Urzędu Marszałkowskiego, 
Przewodniczący Rady Powiatu Mińskiego 
Mirosław Krusiewicz, radni Rady Powiatu  
i Rady Miasta, dyrektorzy mińskich szkół.
Aula biblioteki miejskiej była szczelnie 
wypełniona przez przybyłych słuchaczy  
z naszego miasta i okolic. W czasie swoje-
go wystąpienia dr Mazur przedstawił Zało-
życielkę jako Zakonnicę, która swoim inte-
lektem i wiedzą teologiczną przewyższała 
duchownych, którzy ukończyli Seminaria 
Duchowne. Mateczka była uważana przez 
kapłanów mariawitów, jak czytamy w Dzie-
le Wielkiego Miłosierdzia za „ Mistrzynię  
i Matkę”. To Ona nie kończąc seminarium 
duchownego była dla nich wzorem życia 
duchowego. Również głoszone przez Nią 
nauki wyprzedzały czasy w których żyła. 
 Słowa „ Wszystkich ludzi uważamy za 
braci” były mottem Jej działalności, któ-
ra opierała się na traktowaniu wszystkich 
ludzi na równi bez względu na wyznanie  
i narodowość.
 W miłości braterskiej nie ma dla 
nas różnicy wyznań, nie ma heretyków 
ani niewierzących. Nie do nas należy sąd 
o tym, kto będzie zbawiony lub potępio-
ny. Wiemy tylko, że „kto by nie wierzył 
w Jezusa Chrystusa i wzgardził Nim, ten 

sam siebie osądzi”. Tym stwierdzeniem 
Mateczka wyprzedziła myśl ekumeniczną 
Soboru Watykańskiego II (1962-1965).
 Ogromna miłość dla bliźnich zwy-
ciężała wszelkie podziały, czy to religijne, 
czy kulturowe. Miała szacunek dla wszyst-
kich bez względu na wyznanie i pragnęła 
pomagać każdemu, kto tylko tej pomocy 
potrzebował, co na ówczesne czasy w ko-
ściele rzymskokatolickim było nie do po-
myślenia. 
 Dr Sławomir Gołębiowski przed-
stawił społeczną działalność Mateczki, 
która kładła ogromny nacisk na pomoc 
najuboższym warstwom społeczeństwa. 
Widziała ogromne potrzeby Polaków,  
z których w tamtym czasie znaczna licz-
ba to analfabeci. Stąd Jej zakrojona na 
szeroką skalę działalność edukacyjna  
i charytatywna. Tworzenie przy parafiach, 
przedszkoli, szkół elementarnych i podsta-
wowych, pomoc sierotom, prowadzenie 
kursów dla analfabetów i nauka zawodów 
dla dorosłych.  Siostry pomagały rozdając 
ubrania, jedzenie. Dziennie w płockim 
klasztorze wydawano bezpłatnie do 200 
obiadów dla biedoty. Warto wspomnieć, 
że w czasie I Wojny Światowej Matecz-
ka nakazała utworzyć w jednym skrzydle 
płockiego klasztoru szpital dla żołnierzy 
bez względu na wyznanie i to, po której 
stronie walczyli.
 Kapłan M. Daniel Mames ukazał 
bogate życie duchowe Św. Marii Francisz-
ki. Wydarzeniem odmieniającym całko-
wicie Jej życie było otrzymanie od Boga 
Objawienia Dzieła Wielkiego Miłosierdzia, 
które głosi , że jedynym ratunkiem dla gi-
nącego w grzechu świata jest cześć Prze-
najświętszego Sakramentu i Nieustająca 
Pomoc Maryi.  Kapłan Daniel przedstawił 
zasady życia kapłanów, jakie zalecała Ma-
teczka oraz ideę Miłosierdzia Bożego gło-
szonego przez mariawitów.
 O oprawę muzyczną całego spo-
tkania zadbał chór „Mariawita”, który pod 
dyrekcją  dr Henryka Kapusty w przerwach 

pomiędzy referatami prezentował pieśni  
o Mateczce autorstwa mariawickich kapła-
nów i sióstr zakonnych.
 Na koniec spotkania głos zabrał 
organizator spotkania proboszcz mariawic-
kiej parafii w Mińsku Mazowieckim kpł.  M. 
Jan Opala, który podkreślił jak ważna dla 
mariawitów jest ta rocznica. Poprzez to 
spotkanie Kościół Mariawicki pragnie od-
dać hołd i cześć Mateczce za jej wspaniałą 
pracę na rzecz Dzieła Wielkiego Miłosier-
dzia i społeczeństwa polskiego, za to że 
całe swoje życie poświęciła Bożej sprawie 
i jej cała się oddała. Kapłan Jan podzięko-
wał prelegentom za wygłoszenie referatów 
jak i pracę włożoną w zorganizowanie spo-
tkania przybyłym niezawodnym gościom. 
Szczególne słowa wdzięczności kapłan Jan 
skierował w kierunku pan Teresy Sęktas-
Chanke dyrektor Miejskiej Biblioteki Pu-
blicznej za gościnność i udostępnienie auli. 
Głos również zabrał bp Naczelny M. Ludwik 
Jabłoński, który był pod ogromnym wraże-
niem zorganizowanej uroczystości. Gorąco 
podziękował prelegentom, organizatorom, 
a szczególnie proboszczowi, który dokłada 
wiele wysiłku, aby przybliżyć mariawityzm 
i Osobę Założycielki społeczeństwu Mińska 
Mazowieckiego oraz buduje dobre i pozy-
tywne relacje. Następnie swoimi wrażenia-
mi podzielił się pan Mirosław Krusiewicz, 
który uznał, że mariawici mają powody do 
dumy z tego, iż są dziećmi Św. Marii Fran-
ciszki Kozłowskiej, wielkiej postaci i Polki,  
o Której działalności powinno się uczyć na 
lekcjach historii w szkołach. Szkoda tylko, 
że na tym ciekawym spotkaniu zabrakło 
mińskich katechetów i katechetek. Z oka-
zji 150 urodzin Założycielki parafia wydała 
okolicznościową broszurę , która była roz-
dawana w czasie spotkania i rozeszła się 
w całości.

Kapłan Dominik Miller 
Fot. z arch. Parafii Mariawitów 

Uroczysta niedziela Mariawitów w MBP
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 Kapryśna aura nie zdołała popsuć 
zabawy w Dniu Dziecka zorganizowanej 
przez Miejski Dom Kultury w Mińsku Ma-
zowieckim. Dzieci bawiły się nie na placu 
zabaw, tylko w pałacu. A Pałac Dernało-
wiczów chyba czegoś takiego jeszcze w 
swojej historii nie widział. Bo w Pałacu 
był… pałac! Nie udało się na dworze, więc 
duży dmuchany zamek – ulubiona zabaw-
ka dzieci stanął wewnątrz budynku. Nie 
była to jednak jedyna atrakcja. Najwięk-
sze oblężenie przeżywało ‘miasteczko 
artystyczne’. Dzieci mogły tam malować 
farbami przestrzenne domki, lepić praw-
dziwe gliniane naczynia w warsztacie 
garncarskim, kolorowymi lakierami ozda-
biać włosy, własnoręcznie wykonać ramki 
na zdjęcia, wykonać  indiańskie pióropu-
sze oraz barwne piaskowe obrazki, a na-
wet zrobić biżuterię.
 Było mnóstwo zabawy, konkur-
sów i radości. Artyści Agencji Artystycznej 
Patigo zadbali o to, by żadne dziecko się 
nie nudziło. Była więc bitwa na kolorowe 
kule między drużynami dziewcząt i chłop-
ców, wężyk Alibaba, bajkowe kalambury, 

zgadywanie bajek i odgłosów, aerobik  
z Tygryskiem, zabawy z chustą anima-
cyjną i wiele innych atrakcji. Wśród nich 
sceniczny program iluzjonistyczny. Z my-
ślą o najmłodszych dzieciach przygoto-
waliśmy basen z piłeczkami oraz mini tor 
przeszkód. 
 Dzieci biorące udział w konkur-
sach otrzymały upominku ufundowane 
przez Księgarnię Pani Małgorzaty Klu-
kowskiej mieszczą-
ca się w Mińsku Ma-
zowieckim przy ul. 
Warszawskiej 180, 
Sklep Office 1 Pani 
Katarzyny Gajowni-
czek mieszczący się  
w Mińsku Mazowiec-
kim przy ul. War-
szawskiej 163 oraz 
oczywiście Miejski 
Dom Kultury w Miń-
sku Mazowieckim.
 Miłą nie-
spodziankę sprawił 
najmłodszym miesz-

DZIEŃ DZIECKA W MDK

 Pierwszy pokaz filmów OFF-
owych Stowarzyszenia Miłośników Sztuki 
w Mińsku Mazowieckim za nami. 19 maja 
w Miejskiej Szkole Artystycznej młodzi  
i zdolni filmowcy zaprezentowali godzin-
ny blok filmów animowanych polskich  
i zagranicznych, których celem było przy-
bliżenie widzom współczesnej animacji 
za pomocą różnych technik. Wyświetlone 
filmy były wielokrotnie nagradzane przez 
festiwale odbywające się na całym świe-
cie. Krótkie filmiki momentami bawiły 
do łez, mimo dominacji mrocznych pro-
jekcji. Dopełnieniem całości okazała się 
wystawa prac artystów stowarzyszonych 

Pierwszy pokaz filmów OFFowych
w SMS. Wykonane przez nich dzieła to 
różnorodne formy artystyczne od foto-
grafii i malarstwa po rękodzieło. Licznie 
przybyła publiczność z Burmistrzem Mar-
cinem Jakubowskim na czele to oddźwięk 
i aprobata dla tego typu imprez, które 
w naszym mieście szybko się utrwalają 
i zdobywają uznanie widza. Składamy 
wielki ukłon w stronę Pani Anny Gibały za 
organizację przedsięwzięcia, które choć 
pierwsze to odniosło sukces. Liczymy na 
kolejne odsłonę inicjatywy SMS’a i z nie-
cierpliwością na nie czekamy.  

(red)
fot. z arch. UM

 Słuchacze Uniwersytetu Trze-
ciego Wieku zakończyli kolejny rok aka-
demicki. Uroczystość odbyła się 31 maja 
br. w Miejskiej Szkole Artystycznej, na 
którą przybyli oprócz słuchaczy zapro-
szeni goście m.in. przedstawiciele władz 
powiatowych i miejskich. Po raz pierwszy 
słuchaczy, Prezes Stowarzyszenia „Radość 
Trzeciego Wieku” Jerzy Maciejewski wy-
stąpił z krótkim referatem na temat do-
tychczasowej działalności Stowarzyszenia 
i Uniwersytetu. Przypominamy , że rok 
2012 uznany został w Polsce za Rok Uni-
wersytetów Trzeciego Wieku. Nasz miński 
Uniwersytet w tym roku obchodził 5-lecie 
istnienia. 
 Po wręczeniu wyróżnień naj-
bardziej aktywnym studentom, zebrani 
wysłuchali pięknego koncertu w wyko-

naniu ukraińskiego duetu Jurkowskich. 
Zapoznali się przy okazji z historią naj-
piękniejszego instrumentu muzycznego 
ukraińskiego-bandurą.
 Po koncercie ponad 50 osobowa 
grupa słuchaczy udała się na 
wycieczkę do Suchej k. Gręb-
kowa, gdzie obejrzeli skansen 
starego budownictwa drewnia-
nego. Znajdują się tam także 
zabytkowe domy z naszego 
Mińska.
 Dzień pełen wrażeń 
zakończył się w Augustówce 
nad zalewem, gdzie uczestnicy 
wyjazdu posili się smacznym 
obiadem oraz potańczyli przy 
wesołej muzyce w wykonaniu 
Waldemara Słomczyńskiego.

Teraz odpoczywają i nabierają sił do na-
stępnego roku akademickiego. Zatem do 
zobaczenia w dniu 4 października 2012 r.

Jerzy Maciejewski
fot z arch. UM

kańcom Mińska Mazowieckiego Burmistrz 
Miasta Marcin Jakubowski, który nie tylko 
przekazał upominki dla dzieci, ale osobi-
ście je wręczał. 
Czterogodzinny program artystyczny 
upłynął bardzo szybko, ale radość malują-
ca się na dziecięcych buziach świadczyła 
o tym, że Dzień Dziecka w MDK na pewno 
się udał.                                         

 Agnieszka Boruta
fot. z arch MDK

Koniec roku akademickiego na MUTW

Z ŻYCIA MIASTA
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 Siedemnasta edycja rajdu wete-
ranów szos mimo niesprzyjającej piątkowej 
aury i kiepskich prognoz pogodowych na 
weekend zgromadziła ponad setkę uczest-
ników. Baza rajdu, która zlokalizowana była 
w internacie Zespołu Szkół Budowlanych od 
godzin popołudniowych 1 czerwca zaroiła 
się od pasjonatów zabytkowych jednośla-
dów i ich eksponatów. 
 Uczestnicy przybyli do mińskie-
go grodu z najróżniejszych, często bardzo 
odległych miejsc kraju. Obecność licznych 
załóg ze Śląska, Małopolski, czy Pomorza 
potwierdza znakomitą opinię jaką w tym 
środowisku cieszy się mazowiecki rajd. Re-
nomę podtrzymują zawsze licznie obecni 
przedstawiciele mediów ogólnopolskich, 
reprezentujących zarówno prasę, jak  
i  telewizję  publiczną nadając bieżące 
relacje z  imprezy. W tym roku zmienia-
jąc nieco ogólnie przyjęty schemat, start 
rajdu odbył się poza miastem. Korzystając  
z zaproszenia na odbywający się równole-
gle piknik lotniczy  właśnie z płyty lotniska 
zawodnicy wyruszyli w szranki w 112 kilo-
metrową trasę. Po pokonaniu południowych 
krańców powiatu mińskiego, zahaczając  
o powiat garwoliński i otwocki finiszowali 
już tradycyjnie pod miejskim pałacem. Tam 
od godziny 14 trwał pokaz licznych grup re-
konstrukcji historycznej, wystawy statyczne 
i dynamiczne dawnych pojazdów cywilnych 
i militarnych. Ciekawostką dla odwiedzają-
cych była obecność najstarszego motocykla 
w Polsce (Royal Enfield z 1916 r.) oraz je-
dynego na świecie egzemplarza pierwszego 
pojazdu  pancernego Polskiej produkcji ( 
Fort T-B z 1920 r.). Wszystko odbywało się 
w muzycznej okrasie lokalnych zespołów 

MIEJSKIE FAJERWERKI DLA LOTNIKÓW
 W dniach 1 i 2 czerwca obchodzi-
liśmy Święto 23. Bazy Lotnictwa Taktyczne-
go. 1 czerwca odbył się uroczysty capstrzyk 
pod pomnikiem 1 PLM Warszawa na Placu 
Lotników Polskich, zaończony ufundowa-
nym przez miasto pokazem sztucznych 
ogni. Tegoroczne fajerwerki wzbudziły za-
chwyt setek mieszkańców przybyłych tłum-
nie na lotnicze uroczystości. 
 Następnego dnia miał miejsce 
piknik lotniczy w Janowie na lotnisku 23. 
Bazy. Największą atrakcją pikniku były po-
kazy dynamiczne samolotów MiG 29 i SU 
22. W powietrzu zaprezentował się także 
zespół „Biało-czerwone Iskry” na PZL TS11 
Iskra, a także Artur Kielak – mistrz pol-
ski w akrobacji samolotowej na EA-300.  
 Poniżej zamieszczamy przemó-
wienie Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiec-
ki wygłoszone dnia 1 czerwca 2012 roku  
z okazji Święta 23. Bazy Lotnictwa Taktycz-
nego, na placu Lotników Polskich.
 Dzisiejsze święto 23 Bazy Lotnictwa 
Taktycznego czcimy jak co roku uroczystym 
capstrzykiem na Placu Lotników Polskich, gdzie 

stalowy mundur kojarzony jest z zawodowym 
kunsztem, a biało-czerwona szachownica wpi-
suje się w piękną symbolikę Sił Zbrojnych.
 Służba lotnicza nie jest łatwa, dlate-
go budzi szacunek i zrozumienie społeczeństwa,  
a wśród pilotów i ludzi oddanych lotniczej 
sprawie jest dziś okazja, aby okazać wdzięcz-
ność tym, którzy są dla nich wsparciem  
w trudnych momentach służby.
 Dzisiejsze święto jest przede 
wszystkim świętem żołnierzy i pracowników, 
którzy  codzienną służbą przynoszą chlubę 
23 Bazie Lotnictwa Taktycznego. Wasza praca 
pięknie kształtuje wizerunek polskich skrzy-
deł i nadaje charakter naszemu miastu, za co 
Wam serdecznie dziękuję.
 Jesteście spadkobiercami pięknej  
i bogatej tradycji. Stoicie na straży polskiego 
nieba, dlatego życzę wam, aby wasza praca, 
ofiarność i gotowość do podejmowania trud-
nych decyzji zawsze budziły podziw i szacu-
nek społeczeństwa. Życzę wam tradycyjnie 
tylu lądowań, co startów, zawsze błękitnego  
i bezpiecznego nieba nad Polską oraz wszędzie 
tam gdzie przyjdzie wam wykonywać lotnicze 
zadania.

Burmistrz Miasta
Marcin Jakubowski

 fot. z arch. UM

rockowych ( Dust Sound, Pies Mazowiecki  
i Steel Fire). Od godziny 18, gdy powrócił 
na metę ostatni rajdowicz rozegrano próby  
i pokazy sprawnościowe ukazując kunszt 
kierowców i sprawność ich zabytkowych 
motocykli. W tym czasie jury starało się  
z pośród 68 załóg wyłonić zwycięzcę tego-
rocznego Magnetu, oraz uhonorować spe-
cjalnymi nagrodami posiadaczy szczególnie 
zacnych pojazdów. Gdy kapituła zakończyła 
obrady i poznano triumfatorów XVII rajdu 
Burmistrz miasta Marcin Jakubowski oso-
biście podziękował wszystkim przybyłym 
do naszego grodu zawodnikom. Po godzin-
nej przerwie odbył się w salach pałacu Bal 
Komandorski na którym wręczono liczne 
nagrody. Puchary Burmistrza za zdobycie 
najlepszych trzech wyników  wręczyli  
w jego imieniu radni Rady Miejskiej, Jerzy 
Gryz i Robert Gałązka. 
Uhonorowani zwycięzcy:
1. Albert Wajlert z Krakowa motocyklem 
Jawa Perak 250 z 1952 roku.
2. Tomasz Struzik z Lublina motocyklem MZ 
250 z 1976 roku.
3. Piotr Zieliński z Małkini motocyklem Junak 
z 1960 roku.
 Puchar dla posiadacza najstar-
szego motocykla rajdu, Pawła Klimka (NSU 
601 TS z 1932) ufundowany przez Wójta 
Gminy Mińsk wręczył w jego imieniu pre-
zes K.D.M. Daniel Gągol. Puchar „za naj-
ładniejszy motocykl rajdu” ufundowany 
przez prezesa TPMM, wręczony przez 
Piotra Wojdygę otrzymał Witold Matusiak  
z Garwolina, posiadacz unikalnego Peugo-
ta z 1952 r. Dodatkową nagrodę dla posia-
dacza „najładniejszego motocykla PRL” 
którym okazał się Piotr Szarek ze swoim 
Junakiem B 20 z 1964 r. ufundował i wrę-

czył Radny Rady Miasta Waldemar Mirecki. 
Po uroczystej dekoracji wśród zgiełku balu 
i w toku licznych rozmów uczestnicy dekla-
rowali przybycie na przyszłoroczną edycję, 
jednocześnie potwierdzając wysoki poziom 
i doskonałą organizację mińskiego rajdu. 
Dodać należy, że miński Magnet jest jed-
ną z dwóch najstarszych tego typu imprez  
w kraju, a dzięki dobrze przygotowanej ba-
zie i niezawodnemu zapleczu technicznemu 
organizacyjnie deklasuje inne zloty.

Daniel Gągol
fot. z arch. KDM „Magnet”

XVII Mazowiecki Rajd Weteranów Szos „Magnet 2012”

Z ŻYCIA MIASTA
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 Po raz drugi organizacje pozarzą-
dowe Ścieżki Nieskończoności, Niezależna 
Inicjatywa Kulturalna, Mińskie Towarzy-
stwo Muzyczne oraz Miejski Dom Kultury 
zjednoczyły swoje siły, aby przeprowadzić 
gigantyczne przedsięwzięcie jakim jest 
FESTIWAL 4M, czyli MIŃSK MAZOWIECKI 
MIASTO MUZYKI. Impreza poprzedzona 
wielomiesięcznymi przygotowaniami gro-
madziła codziennie przez 3 dni od 25 do 
27 maja tysiące ludzi przed MDK w Mińsku, 
chcących posłuchać ambitnej muzyki. Am-
bitnej z założenia, bo taki jest główny cel 
festiwalu, który udało się tym razem rów-
nież zrealizować. Fantastyczny piątkowy 
koncert młodej wschodzącej gwiazdy pol-
skiej muzyki – Krzysztofa Napiórkowskiego 
- to znakomity początek festiwalu. Przy-
pomnijmy, że Krzysztof Napiórkowski jest 
zdobywcą Grand Prix Festiwalu 4M sprzed 
roku. „To, że mnie trochę zmusiliście do 
przyjazdu przed rokiem do Mińska, było 
zwrotem w mojej karierze. Zmieniłem 
częściowo skład zespołu, nagrałem nową 
płytę, jesteśmy na liście radiowej Trój-
ki. Mińsk będzie mi się zawsze kojarzył 
z pozytywnymi zmianami.” – powiedział 
Napiórkowski zaraz po swoim koncercie. 
Kolejną gwiazdą piątkową był legendarny 
zespół reggae - IZRAEL. Niezapomniany 
dwugodzinny koncert i pięknie oświetlony 
miński Pałac ze znakomicie bawiącą się 
publicznością. Brylewski, „Kelner” (jak 
się okazało z mińskimi korzeniami) i spół-
ka stworzyli kapitalne widowisko. Muzycz-
ni weterani, jak niektórzy o nich mówią, 
pokazali klasę, profesjonalizm i zagrali  
z energią nastolatków. 

 Sobota to RIMFEST, do które-
go zgłosiła się rekordowa liczba 266 ze-
społów z Polski i zagranicy! Do konkursu 
zakwalifikowano 5 kapel, które walczyły  
o główną nagrodę - 5 tysięcy złotych! Wy-
grała olsztyńska MESSA, w której składzie 
zagrali bardzo młodzi chłopcy. Najmłodszy 
miał 14 lat! Zwycięzcy to muzyczny dy-
namit, a szczególnie śpiewający basista, 
który mówił, że nagroda pozwoli im do-
inwestować sprzęt muzyczny. Gwiazdami 
soboty był najpierw zespół Power of Tri-
nity, a potem Luxtorpeda. Oba zespoły są 
teraz na fali wznoszącej i grają w bieżą-
cym roku na wszystkich najważniejszych  
i największych festiwalach w kraju. Z miń-
skim 4M nie mogło być inaczej. Potężna 
dawka pozytywnego rocka, którą publicz-
ność przyjęła z ogromnym entuzjazmem. 
Lider zespołu Luxtorpeda Robert Friedrich 
„Litza”, po ostatnim bisie wybiegł do sek-
torów publiczności, a w ślad za nim po-
zostali członkowie bandu, co spotkało się  
z gigantyczną owacją – największą chy-
ba w trakcie tego festiwalu. Później były 
setki rozdanych autografów „Litzy”, któ-
ry był do dyspozycji publiczności jeszcze 
długi czas. Brawo! Tak właśnie szanuje się 
publiczność!

 Wreszcie niedziela. Najpierw 
zagrał laureat RIMFEST-u – Messa, póź-
niej obiecująca mińska kapela SteelFire. 
Pierwszą gwiazdą był Jarosław Wasik. „Po-
słanie do nadwrażliwych” czy „Nastroje” 
to przepiękne piosenki, swoiste hymny 
muzyki poetyckiej. Usłyszeć można było 
również sporo utworów z najnowszej pły-

ty „Nie dotykaj”. To naprawdę fajny skład 
piosenek w przeróżnych stylistykach. Fun-
kowo-hiphopowe wersje czy zaśpiewany 
przez Wasika w wersji smooth standard 
„Miłość ci wszystko wybaczy” to arty-
styczny miód dla uszu.

 Potem był finał finałów! Przed 
21:00 plac przed MDK zapełnił się do gra-
nic możliwości. Przyszedł czas na główną 
gwiazdę wieczoru - HEY z charyzmatyczną 
Kasią Nosowską. Zespół w czerwcu skończy 
20 lat, ale nic a nic nie stracił ze swojej 
wartości. Można powiedzieć, jak wino - im 
starszy, tym lepszy. Utwory takie jak „Tek-
sański”, „Sic” czy „Moja i twoja nadzieja” 
znał każdy – i młodszy i starszy. Specjal-
nie wyreżyserowane światła i przebój za 
przebojem, który śpiewało jednocześnie 
kilka tysięcy ludzi to finał godny drugiego 
FESTIWALU 4M. Impreza udana, a orga-
nizatorzy, tak jak publiczność, już myślą  
o kolejnej edycji. A więc do zobaczenia 
za rok. 

 
Z muzycznym pozdrowieniem

Dariusz Kulma
fot. z arch. UM

Warto dodać, że Festiwal 4M corocznie 
wpisuje się w obchody Dni Miasta i jest 
finansowany z budżetu Miasta Mińsk  
Mazowiecki.

Festiwal 4M – druga odsłona

TEMAT NUMERU
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku  
w pełnym zakresie funkcjonuje już Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – czyli spis przed-
siębiorców - osób fizycznych działających na terenie Polski. Spis ten prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez 
Ministra Gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przeniesione zostały dane 
wszystkich przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, zgromadzone dotychczas w ewidencji działalności gospo-
darczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku zniesiona została również właściwość miejscowa urzędów w zakresie rejestracji przedsię-
biorców. Oznacza to, że wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej, wniosek o zmianę danych, zawieszenie, wzno-
wienie działalności lub jej wykreślenie przedsiębiorca można złożyć w dowolnym, wybranym przez siebie urzędzie gminy lub 
elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG.

Dane i informacje dotyczące przedsiębiorców udostępniane przez CEIDG są jawne. 
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zaświadczenia o wpisie do CEIDG 

mają obecnie formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG. 
Więcej informacji na stronie CEIDG – www.ceidg.gov.pl

I N F O R M A C J A

Informujemy, że usterki dotyczące oświetlenia drogowego na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki 
można zgłaszać do Urzędu Miasta pod nr tel. 25 759 53 27

Szanowni Państwo !!!
 Miasto Mińsk Mazowiecki działając zgodnie z UCHWAŁĄ NR XVII/145/12 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 marca 2012 roku 
podejmie współpracę z osobami wyrażającymi chęć opiekowania się wolno żyjącymi kotami na terenie miasta Mińsk Mazowiecki. 
 Proszę więc osoby zainteresowane podjęciem współpracy o zgłaszanie się do  Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki pokój 217 w godzinach pracy urzędu.
        Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

INFORMACJA
W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środ-
kach komunikowania się (Dz. U Nr 209, poz. 1243) Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że zgłoszenie chęci skorzystania 
z określonej metody komunikowania się w celu załatwienia spraw administracyjnych należących do właściwości samorządu 
Miasta Mińska Mazowieckiego powinno nastąpić, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem za pomocą następujących 
środków wspierających komunikowanie:
poczta elektroniczna – boi@umminskmaz.pl
przesyłanie wiadomości tekstowych sms w godz. pracy Urzędu – 608-373-393

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODDANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że istnieje moż-
liwość nieodpłatnego oddania wysegregowanych ze strumienia odpa-
dów komunalnych niepotrzebnych, przeterminowanych leków w ap-
tekach 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.

 Miasto Mińsk Mazowiecki po raz pierwszy bierze udział w konkursie „Gmina 
Fair Play 2012 – Certyfikowana Lokalizacja Inwestycji”, którego organizatorem jest 
Instytut Badań nad Demokracją i Przedsiębiorstwem Prywatnym. Konkurs ten skiero-
wany jest do samorządów, które aktywnie działają na rzecz przyciągnięcia nowych 
inwestorów oraz otwarte są na rozwój lokalnej przedsiębiorczości.
 Zgodnie z informacją z dnia 1.06.2012 r. przekazaną przez Biuro Konkursu, 
decyzją Komisji Konkursowej Miasto Mińsk Mazowiecki pozytywnie przeszło I etap we-
ryfikacji i zakwalifikowane zostało do udziału w II etapie konkursu. W ramach II etapu 
przeprowadzony zostanie audyt certyfikacyjny oraz badanie opinii losowo wybranych 
inwestorów. (red)

GMINA FAIR PLAY
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I N F O R M A C J A
           Stosownie do art.35 ust.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21 sierpnia 1997 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 102 
poz.651 z późn.zm.) – niniejszym informuję, że w dniu 24 maja 2012 r. ustaliłem, a w dniu 30 maja 2012 r. podałem do publicznej 
wiadomości wykaz obejmujący stanowisko handlowe Nr 11C położone na terenie targowiska miejskiego w Mińsku Mazowieckim 
przy ul.Chełmońskiego 2c, składające się z części działki gruntu Nr 458/10 o pow. 13 m2 oraz stałego pawilonu handlowego  
o powierzchni 9 m2, przeznaczone do oddania w dzierżawę w trybie bezprzetargowym na okres do 3 lat.
         Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3-go Maja 1 na okres 
od dnia 30 maja 2012 r. do 19 czerwca 2012 r.

WYDZIAŁ INWESTYCJI

URZĄD MIASTA INFORMUJE

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

INWESTYCJE  2012 cz.IV

 30 maja Burmistrz Marcin Jaku-
bowski osobiście sprawdził zaawansowa-
nie prac, gdzie rozpoczęła się inwestycja 
rozbudowy ul. Kusocińskiego i symbo-
licznym wbiciem łopaty wykopał pierw-
szy kawałek ziemi jako symbol początku 
przedsięwzięcia. Zrobił to w obecności 
wykonawcy robót Stanisława Czerepiń-
skiego, kadry kierowniczej i inspektorów 
nadzoru.

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
 Zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2012 r. ustaliłem, a w dniu 30 maja 2012 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz 
obejmujący działki gruntu, położone w Mińsku Mazowieckim, stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki, oznaczone numera-
mi: 3933/55 przy ul. Nadrzecznej 8 i 3940/24 przy ul. Armii Ludowej 21, przewidziane do sprzedaży w drodze bezprzetargowej 
na rzecz ich dotychczasowych użytkowników wieczystych.
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji 3 Maja 
1 od dnia 30 maja 2012 r. do dnia 19 czerwca 2012 r.

Kapitalny remont pomieszczeń i zaplecza 
zlokalizowanymi na parterze i w piwnicy 
budynku, z pomieszczeniami produkcyj-
nymi i magazynowymi: dostosowanie ich  
parametrów do aktualnych wymagań sa-
nitarnych i higienicznych. W zakres prac 
wykonawcy P.U.H. LUX Janina i Bogusław 
Lejman Sp.J. wchodzą:

- remont pomieszczeń administracyjnych 
i Sali stołówki,
- remont i przystosowanie dla potrzeb 
wentylacji pomieszczeń piwnicznych po 
kotłowni,
- wymiana instalacji sanitarnej, central-
nego ogrzewania, elektrycznej,
- wykonanie mechanicznej wentylacji na-

wiewno-wywiewnej w obrębie kuchni,
- wymiana wyposażenia technologicznego 
kuchni,
- dostosowanie jadalni stołówki do wymo-
gów przepisów ppoż. Wykonanie wyjścia 
ewakuacyjnego na zewnątrz budynku.

(red)
fot. z arch UM

Przebudowa stołówki w Szkole Podstawowej Nr 2

 Inwestycja obejmuje ul. Kuso-
cińskiego od ul. Krasickiego do samego 
końca w kierunku północnym. Obecnie 
trwają prace związane z wykonaniem 
kanalizacji deszczowej. Nowy odcinek 
ma być gotowy na koniec wrześnie b.r. 
Wykonanie pozostałej części będzie 
możliwe po zakonczeniu rozbudowy uli-
cy Leśnej, której rozpoczęcie zaplano-
wane jest jeszcze na ten rok i potrwa do 
2013 r.                      (red) fot. z arch. UM

Wbicie łopaty na ul. Kusocińskiego

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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Uchwała Nr XIX/159/12 Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki w sprawie nadania tytułu „Za-
służony dla Miasta Mińsk Mazowiecki”. 

§ 1. Nadaje się tytuł „Zasłużony dla Mia-
sta Mińsk Mazowiecki” następującym 
podmiotom:
1. Franciszkowi Zwierzyńskiemu,
2. Spółdzielni Mieszkaniowej „Przełom” 
w Mińsku Mazowieckim,
3. Zbigniewowi Stanisławowi Szubiń-
skiemu.
Wręczenie tytułów odbyło się podczas 
Uroczystej Sesji Rady Miasta Mińsk Mazo-
wiecki w dniu 29 maja 2012r.

Uchwała Nr XIX/160/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie zmian w 
budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na 
rok 2012.

Zmiany do uchwały Nr XIV/121/11 Rady 
Miasta z dnia 19 grudnia 2011 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 
rok 2012 dotyczą:
I. Zwiększenia planu dochodów o kwotę 
1.549.718 zł.
Zmiany planu dochodów dotyczą nastę-
pujących podziałek klasyfikacji budżeto-
wej:
1. Działu 600 – Transport i łączność. Plan 
dochodów ulega zwiększeniu o kwotę 
1.728 zł z tytułu wpływów z różnych do-
chodów.
2. Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
Zwiększeniu ulega plan dochodów w roz-
dziale 70005 – Gospodarka gruntami i nie-
ruchomościami w § 0760 o kwotę 360.000 
zł.
3. Działu 750 – Administracja publiczna. 
Plan dochodów ulega zwiększeniu o kwo-
tę 2.914zł z tytułu wpływów z różnych 
opłat i dochodów.
4. Działu 801 – Oświata i wychowanie. 
Plan dochodów ulega zwiększeniu ogółem 
o kwotę 209.136 zł z tytułu:
a) zrealizowanych przez SP nr 1 docho-
dów z usług i ze sprzedaży składników 
majątkowych (5.227 zł) oraz przez SP nr 
2 (798 zł) i SP nr 6 (111 zł) z wpływów  
z różnych dochodów,
b) planowanej dotacji celowej w kwocie 
203.000 zł z budżetu państwa na dofinan-
sowanie modernizacji szkolnego placu za-
baw przy SP nr 5 i utworzenie szkolnego 
placu zabaw przy SP nr 1.
5. Działu 852 – Pomoc społeczna. Zwięk-
sza się plan dochodów o kwotę 6.740 zł  

z tytułu wpływu z różnych dochodów uzy-
skanych przez MOPS.
6. Działu 900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska. Zwiększeniu ulega 
plan dochodów o kwotę 1.436 zł z tytułu 
uzyskanej kary pieniężnej od osoby praw-
nej.
7. Działu 921 – Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego. Zwiększa się plan 
dochodów o kwotę 967.764 zł z tytułu do-
tacji celowej otrzymanej w ramach pro-
gramu finansowego z udziałem środków 
europejskich pn. „Modernizacja budynku 
Muzeum Ziemi Mińskiej”.

II. Zwiększenia planu wydatków o kwotę 
1.549.718 zł.
1. Działu 600 – Transport i łączność. 
Zwiększa się o kwotę 2.432.764 zł plan 
wydatków na nowe zadanie inwestycyjne 
„Przebudowa ul. Generała Berlinga”.
2. Działu 700 – Gospodarka mieszkaniowa. 
Zmniejsza się o kwotę 1.755.000 zł plan 
wydatków w rozdziale 70095 – pozostała 
działalność na zadanie inwestycyjne „Bu-
dowa 3 segmentów: III, IV, V budynku ko-
munalnego przy ul. Chełmońskiego”. Na 
wykonanie powyższego zadania przezna-
cza się środki własne w kwocie 10.160 zł 
oraz środki pochodzące z emisji obligacji 
w kwocie 1.069.840 zł.
3. Działu 710 – Działalność usługowa. 
Zwiększa się plan wydatków w rozdziale 
71035 – Cmentarze w kwocie 4.000 zł na 
utrzymanie kwatery Żołnierzy Polskich 
na Parafialnym Cmentarzu Katolickim  
i Cmentarza Żołnierzy Radzieckich.
4. Działu 754 – Bezpieczeństwo publiczne 
i ochrona przeciwpożarowa. Zwiększa się 
plan wydatków o kwotę 24.000 zł w roz-
dziale 75412 – Ochotnicze straże pożarne 
na zakup wysokociśnieniowego agregatu 
wodno pianowego dla potrzeb Ochotni-
czej Straży Pożarnej „Kędzierak”.
5. Działu 801 – Oświata i wychowanie. 
Zwiększeniu ulega plan wydatków ogółem 
o kwotę 410.545 zł.
6. Działu 852 – Pomoc społeczna. Zwięk-
szeniu ulega plan wydatków o kwotę 
121.582 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki 
Pomocy Społecznej.
7. Działu 854 – Edukacyjna opieka wycho-
wawcza. Zwiększeniu ulega plan wydat-
ków o kwotę 30.126 zł w rozdziale 85401 
– Świetlice szkolne na zakup materiałów  
i wyposażenia, pomocy naukowych, dy-
daktycznych i książek oraz na zakup usług 
do tworzącej się świetlicy szkolnej w SP 
nr 4.

8. Działu 900 – Gospodarka komunalna 
i ochrona środowiska. Zwiększeniu ule-
ga plan wydatków bieżących o kwotę 
10.000 zł.
9. Działu 921 – Kultura i ochrona dzie-
dzictwa narodowego. Zwiększeniu 
ulega limit wydatków majątkowych  
o kwotę 250.000 zł na budowę placu za-
baw na terenie miejscowego parku.
10. Działu 926 – Kultura fizyczna. Na 
wniosek Dyrektora MOSiR zmniejszeniu 
ulega plan wydatków o kwotę 15.399 

zł na wypłatę dodatkowych wynagrodzeń 
rocznych. Dokonuje się zwiększenia li-
mitu wydatków na zakup usług pozosta-
łych o kwotę 35.000 zł z przeznaczeniem 
na organizację imprez sportowych oraz  
o kwotę 2.100 zł na zabezpieczenie planu 
wydatków w zakresie podatku od nieru-
chomości.

Uchwała Nr XIX/161/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie zmian Wie-
loletniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2012-2022.

W załączniku Nr 1 zaktualizowano pozycje 
prognozy na rok 2012 w celu doprowadze-
nia do zgodności z budżetem Miasta Mińsk 
Mazowiecki na rok 2012.
W załączniku Nr 2 zwiększony został limit 
wydatków:
1. Związanych z ubezpieczeniem majątku 
Miasta w latach 2012-2013. 
2. Majątkowych na budowę 3 segmentów: 
III, IV, V budynku komunalnego przy ul.  
Chełmońskiego. Zadanie zostało zaplano-
wane do realizacji w latach: 2012-2014.

Uchwała Nr XIX/162/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie zasad wy-
najmowania lokali wchodzących w skład 
mieszkaniowego zasobu miasta.

Zgodnie  z   art. 21  ust.1  pkt  2  i  ust.3 
ustawy  z   dnia  21   czerwca  2001  roku  
o ochronie praw lokatorów, mieszkanio-
wym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu 
cywilnego (tekst jednolity Dz. U. z 2005 r. 
Nr 31, poz.266 z późn. zmian.) przedłożo-
ny projekt    uchwały    przewiduje    dal-
sze   obowiązywanie    przyjętej    Zarzą-
dzeniem Nr 242/70/11 Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 15 grudnia 2011 
roku listy osób zakwalifikowanych do za-
warcia umów najmu lokali mieszkalnych, 
w tym lokali socjalnych, coroczne sporzą-
dzanie uzupełniających list oraz spraw-
dzanie przed zawarciem umowy najmu,  
czy osoba spełnia określone kryteria.
Listy  osób  zakwalifikowanych  do  za-
warcia umów najmu lokali mieszkalnych, 
w tym lokali socjalnych ( nie dotyczy 
uzupełniających list) będą sporządzane  
w miarę możliwości Miasta w zaspokaja-
niu potrzeb mieszkaniowych.
Rozwiązanie to wyeliminuje konieczność 
corocznego składania wniosków przez 
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Pełna treść uchwał Rady Miasta Mińsk Ma-
zowiecki oraz załączniki do uchwał, znaj-
dują się do wglądu na stronie internetowej 
BIP  Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki: 
w w w. m i n s k m a z . b i p - g o v. i n f o . p l  
oraz w Biurze Rady Miasta p. 116  
w Urzędzie Miasta.

MKRPA

Z PRAC RADY MIASTA

osoby umieszczone na liście, którym nie 
zapewniono lokalu mieszkalnego.

Uchwała Nr XIX/163/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie przejęcia 
od Wojewody Mazowieckiego obowiąz-
ku utrzymania grobów i cmentarzy wo-
jennych w 2012 roku. 

Miasto zgodnie z art.6 (3) ustawy z dnia 
28 marca 1933 r. o grobach i cmentarzach 
wojennych (Dz. U. Nr 39, poz. 311 z późn. 
zm.) może w drodze porozumienia prze-
jąć od wojewody obowiązek utrzymania 
grobów i cmentarzy wojennych. Prze-
jęcie przez Miasto wyżej wymienionego 
obowiązku umożliwi właściwe bieżące 
utrzymanie cmentarza żołnierzy Armii 
Radzieckiej przy ul. Warszawskiej i kwa-
tery wojennej na cmentarzu parafialnym 
w Mińsku Mazowieckim.

Uchwała Nr XIX/164/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki zmieniająca uchwałę 
w sprawie określania trybu i kryteriów 
oceny wniosków o realizację zadania pu-
blicznego w ramach inicjatywy lokalnej.

Uzasadnieniem tej uchwały były opu-
blikowane stanowiska Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Rzeszowie i Zielonej 
Górze w zakresie interpretacji przepisów 
rozdziału 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 
2003 r. o działalności pożytku publiczne-
go i o wolontariacie – dotyczące realizacji 
i finansowania wspólnych inicjatyw lo-
kalnych oraz wprowadzenie dodatkowe-
go kryterium oceny wniosków. Zgodnie 
z przyjętą zmianą wyżej oceniane będą 
wnioski o realizację zadania publicznego 
do kwoty 14000 euro łącznych szacunko-
wych kosztów realizacji zadania. 

Uchwała Nr XIX/165/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie przystąpie-
nia do sporządzenia zmiany miejscowe-
go planu zagospodarowania przestrzen-
nego miasta Mińsk Mazowiecki.

Rada Miasta postanowiła przystąpić do 
kolejnej zmiany miejscowego planu za-
gospodarowania przestrzennego miasta 
uchwalonego w 2004 roku, włączając 
do terenów nią objętych 8 obszarów  
o łącznej powierzchni 11,5 ha położonych  
w różnych rejonach miasta (przy ul. We-
neckiej, ul. Warszawskiej, ul. Łupińskie-
go, ul. Rodziny Łubieńskich, ul. Szczepan-
kowskiej, ul. Bocznej, ul. Kościelnej, ul. 
Czarnieckiego i ul. Kosmicznej). Uchwała 

OFERTA MIŃSKIEGO PUNKTU 
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO NA 2012 ROK 

MIEJSKA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

Wszystkie osoby zainteresowane świadczeniami Mińskie-
go Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego z siedzibą przy  
ul. Wyszyńskiego 30A w Mińsku Mazowieckim zapraszamy na dyżury spe-
cjalistów, 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 – kurator sądowy 
                 – psycholog (przeciwdziałanie alkoholizmowi)
PIĄTEK – prawnik 

Ponadto w Mińskim Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym kontynuowane 
będą w 2012 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: 02-03.VI, 07-08.VII, 04-05.VIII, 01-02.IX, 06-07.X, 03-04.XI,  
01-02.XII

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: 16-17.VI, 21-22.VII, 18-19.VIII, 22-23.IX, 20-21.X, 17-18.XI, 
15-16.XII 

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
- Grupa dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (papie-
rosy, alkohol, narkotyki)
Terminy  spotkań: 30.VI-01.VII, 29-30.IX, 27-28.X

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

ta poprzedzona została opracowaniem 
analiz wniosków złożonych przez wła-
ścicieli gruntów oraz uzyskaniem w tej 
sprawie opinii Powiatowej Komisji Urba-
nistyczno-Architektonicznej.

Uchwała Nr XIX/166/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w sprawie uchwale-
nia zmiany miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego Miasta Mińsk 
Mazowiecki.

Uchwalona zmiana planu miejscowego 
sporządzona została w wykonaniu uchwa-
ły Nr XII/360/10 Rady Miasta Mińska Ma-
zowieckiego z dnia 14 czerwca 2010r. w 
sprawie przystąpienia do sporządzenia 
zmiany miejscowego planu zagospodaro-

Najbliższa Sesja Rady Miasta 
Mińsk  Mazowiecki planowana 
jest na 25  czerwca 2012 roku 
w sali konferencyjnej nr 101 

Starostwa Powiatowego

wania przestrzennego miasta Mińsk Ma-
zowiecki. Zmiana obejmuje 7 obszarów 
położonych w różnych punktach miasta 
o łącznej powierzchni 9,39 ha (przy ul. 
Warszawskiej, ul. Konopnickiej, ul. Topo-
lowej, ul. Kazikowskiego, ul. Siennickiej, 
ul. Rodziny Nalazków, ul. 1 PLM „War-
szawa”, ul. Sosnkowskiego). Uchwała 
wejdzie w życie po upływie 30 dni od jej 
ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Woje-
wództwa Mazowieckiego.
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... w rękawicach. Chętnych do spotkania z pasjonatami sportów w kimonach nigdy nie brakuje. Tak było i tym razem. Kamil 
Chłopik, trener klubu Walhalla Fight przyprowadził do Oddziału dla Dzieci prawie cały swój kickboxingowy team, dał pokaz różno-
rodnych  technik walki i…mali widzowie 
byli już „kupieni”. Jeszcze nie było ich 
na świecie, kiedy Bruce Lee zapoczątko-
wał masowe zainteresowanie wschodni-
mi sztukami walki. Kickboxing to jedna  
z wielu  ich odmian, ale na pytanie ile 
cech wspólnych ma  z boksem tajskim i ta-
ekwondo odpowiedzą może ci, którzy byli 
na spotkaniu. Jeszcze nie wiadomo, czy 
przysporzy ono Panu Kamilowi kolejnych 
adeptów  kickboxingu, ale najważniejsze 
zostało zrobione:  pierwsze dla niektórych 
próby technik nożnych czy bokserskich.  
I wspólne zdjęcie na koniec także. 
9 maja 2012 „Biblioteka ciągle w grze” – 
kickboxing  z Kamilem Chłopikiem. 

MAJ 2012 W BIBLIOTECE

 Niedawno jedna z najpopular-
niejszych stacji radiowych ogłosiła wio-
senny konkurs „Pokażcie nas z PASJĄ”. 
Przez cały tydzień gościła na antenie ludzi 
różnych zawodów  przekonując słuchaczy, 
że pasja to najważniejsza rzecz w życiu, 
że  nawet znani „muzycy, pisarze, czy 
sportowcy muszą mieć swoje nieznane 
pasje, bo inaczej pewnie by zwariowali.” 
Nie od dziś wiadomo też, że pa-
sjonaci zmieniają świat. Nieja-
ki Jean-François Champollion nie 
od razu stał się legendą archeologii  
i  egiptologii ; w wieku 11 ten mały pa-
sjonat  języków obcych lat zetknął się z 
egipskimi hieroglifami i …wpadł po uszy!  
Dwadzieścia jeden lat później pokazał 
światu, jak je odczytywać.  
 Ale nie trzeba sięgać aż do hi-
storii egiptologii, by odkryć ludzi z pasją 
i sprawić, by zarażali nią innych!  Wystar-
czy dobrze rozejrzeć się dokoła.  Wszy-
scy goście, których zaprosiliśmy w maju 
do biblioteki mieszkają w Mińsku, w jego 
okolicach lub z Mińskiem są związani. 

Wszyscy są pasjonatami, czy jak się te-
raz się mówi – fascynatami tego, co nam 
prezentowali. Niektórzy na stałe połączy-
li swe pasje z życiem zawodowym, a ich 
różnorodność  pozwala dać im wspólny 
mianownik: to pasjonaci życia  …
…w samochodzie, a raczej w busie, który 
w Polsce już jest sławny! Tysiące prze-
jechanych kilometrów, dziesiątki miast  
w całej Europie, mnóstwo wrażeń i przy-
gód, od aresztowania w Hiszpanii do nur-
kowania w Oceanie Atlantyckim. 
I plany przemierzenia USA,  Mek-
syku, a potem może Azji, Afryki…
To efekt uporu kilku studentów 
ze Świdnicy, którzy postanowili 
zmierzyć się z marzeniami o po-
dróżach. Kupili,  wyremontowali 
i pomalowali dwudziestoletniego 
busa, zapakowali stosy konserw 
i ruszyli, zaklinając skrzynie 
biegów, żeby nie psuła się zbyt 
często. Potem inicjator wypra-
wy Karol Lewandowski opisał 
wszystko w książce „Busem przez 

świat”, a jeszcze później, pod koniec 
kwietnia zaparkował słynny już „ogórek” 
przed naszą Biblioteką, a sam popro-
wadził spotkanie w ramach „Biblioteki 
Podróży”.  Do późnych godzin wieczor-
nych trwało oglądanie busa,  rozmowy  
z  czytelnikami, ciekawskimi i, być może,  
z przyszłymi naśladowcami.   
20 kwietnia, „Busem przez świat”. Spo-
tkanie z cyklu „Biblioteka Podróży”. 

PASJONACI ŻYCIA

…na boisku. Najczęściej 
na boisku przy ul. Spor-
towej, ale nie tylko. 
Na co dzień pracownik 
MOSiRu i napastnik miń-
skiego klubu piłkarskiego 
Mazovia Jarosław Kra-
jewski chętnie angażuje 
się we wszystko, co słu-
ży propagowaniu sportu, 
a zwłaszcza futbolu. Na 
propozycję spotkania 
się z małymi czytelnika-
mi Oddziału dla Dzieci  
w ramach Ogólnopol-
skiego Tygodnia Biblio-
tek  odpowiada szerokim 

uśmiechem. „Tak, dlaczego nie?” „A nie 
przeczytałby Pan, czy opowiedział o swo-
jej ulubionej książce z dzieciństwa?”. 
Kolejny uśmiech. A potem, na spotkaniu  
było o piłce, o talencie, któremu musi 
towarzyszyć mnóstwo  pracy nad sobą,  
o EURO. Tematów nie brakowało. Było 
podbijanie piłki, konkurs wiedzy  i piłkar-
ska rozgrzewka zainicjowana przez młode 
adeptki futbolu ( na co dzień pracownice 
Oddziału dla Dzieci)- wszystko pod czuj-
nym okiem Gościa dnia. Piłka nożna w te-
lewizji to fajna rzecz, ale pogadać bezpo-
średnio, ot tak, jak kibic z piłkarzem – to 
dopiero coś! 
8 maja 2012 „Biblioteka ciągle w grze” – 
piłka nożna z Jarosławem Krajewskim.
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…w poezji.  Podobnie jak i inne grupy za-
wodowe bibliotekarze często łączą swe 
pasje z życiem zawodowym, choć nie 
zawsze o tym mówią. Gościa tegorocz-
nego Dnia Bibliotekarza dr Jerzego Maja 
o zajmowanie się poezją właściwie nikt 
nie podejrzewał. Bibliotekoznawca, były 
pracownik naukowy Biblioteki Narodo-
wej, wykładowca, autor publikacji  zwią-
zanych głównie z zagadnieniami statystki 
w bibliotece przez lata skrzętnie chował 
swe wiersze do szuflady. Ujrzały światło 

dzienne dopiero,  gdy ich autor przeszedł 
na emeryturę. Wybór utworów z tomi-
ku  „Wierszopis” w interpretacji autora 
rozpoczął obchody święta bibliotekarzy 
przy Piłsudskiego 1a. Jak co roku jest to 
okazja do spotkania się pracowników bi-
bliotek publicznych powiatu mińskiego. 
Jak co roku  były życzenia, kwiaty i złoże-
nie wiązanki pod tablicą upamiętniającą 
pierwszą w Mińsku księgarnię i wypoży-
czalnię książek Kornelii Skrodzkiej, Nie 
zapomniano o nagrodach  jubileuszowych 

dla  bibliotekarek  obchodzących 25 le-
cie pracy: Wiesławie Czapskiej z Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Stanisławowie, 
Małgorzacie Śluzek z Gminnej Biblioteki 
Publicznej w Cegłowie, Halinie Łukasiak 
z Biblioteki Publicznej Gminy Mińsk Ma-
zowiecki oraz Elżbiecie Gawron z Filii nr 
2 Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku 
Mazowieckim.       
17 maja 2012  Dzień Bibliotekarza w MBP 
w Mińsku Mazowieckim

… w siodle. Konia trzeba dotknąć, po-
klepać. Trzeba popatrzeć jak się porusza 
na parkurze, jak skubie trawę i potrząsa 
grzywą. Trzeba posłuchać szumu wiatru 
przy pierwszych próbach kłusa. I posłu-
chać ludzi, którzy  na co dzień pracują  
z końmi i z tymi, którzy chcieliby spró-
bować przygody w siodle. Do takich lu-
dzi należy Anna Blachowska, instruktor 
jazdy konnej ze stajni FIORD-CIOPAN. 
Konia przyprowadzić na spotkanie do 

…na każdym polu. Możesz! To chyba słowo 
najlepiej pasujące do Rafała Gręźlikow-
skiego! I uśmiech. Uśmiech człowieka, 
któremu życie sprawia radość.  Spor-
towiec, reprezentant Polski, aktualny 
mistrz Polski  i międzynarodowy  mistrz 
Słowacji, złoty medalista Pucharu Europy. 
Niekończąca się lista zdobytych tytułów 
sportowych, pucharów, medali. W wyci-
skaniu sztangi leżąc. Łatwe? Sam spróbuj! 
Ale to nie wszystko! Jest jeszcze mnóstwo 
innych rzeczy, które Rafał robi z radością 
i pasją! Fotografia, zgłębianie tajemnic 
średniowiecznych zamków, biegi. Równie 
dobrze wygląda w stroju krzyżackim na 

koniu, co na boisku do koszykówki. Mimo, 
że jest sportowcem niepełnosprawnym  
i lewogę zastępuje mu proteza.  Rafał był 
naszym gościem w ostatnim dniu Ogól-
nopolskiego Tygodnia Bibliotek, po raz 
pierwszy, ale mamy nadzieje nie ostatni. 
Może w ramach „Biblioteki Podróży” od-
kryje dla nas kulisy jakiejś niewyjaśnio-
nej  historii zapomnianego zamczyska?  
A może też zaśpiewa i zagwiżdże jak na 
tegorocznym Turnieju Bardów? 
11  maja 2012 „Biblioteka ciągle w grze” 
– wyciskanie sztangi  z Rafałem Gręźli-
kowskim.

biblioteki niestety się nie da, więc przy-
gotowała pokaz multimedialny o koniach  
i jeździectwie. Odpowiadała na pytania, 
te najprostsze i te, świadczące o zaawan-
sowanej wiedzy pytających. Zachęca-
ła do odwiedzin w stajni i zachęcała do 
spróbowania czym jest jazda konna. Przy-
niosła nawet siodło ( chyba ciężkie, ktoś 
sprawdzał?), ale pasja to pasja!      
10 maja 2012 „Biblioteka ciągle w grze” – 
jeździectwo  z Anną Blachowską. 

.. w grze. Hasłem tegorocznego Ogólno-
polskiego Tygodnia Bibliotek  było „Bi-
blioteka ciągle w grze. EURO 2012 już za 
chwilę, toteż Oddział dla Dzieci potrakto-
wał sprawę poważnie: pluszowe zabawki 
w Oddziale przebrano w stroje kibica, na 
ścianach zawisły biało czerwone szaliki  
i polskie flagi, po regałach zaczęły turlać 
się piłki, a  8 maja na głowach pracownic 
Oddziału pojawiły się „irokezy” w naro-
dowych barwach. Oczywiście piłka nożna 
była jedynie pretekstem do szerszej pre-
zentacji sportu.    Każdy dzień  był więc 
poświęcony  innej dyscyplinie. W każdym 
dniu nie mogło zabraknąć rozgrzewki, 
konkursu wiedzy o sporcie, zabaw rucho-
wych, prezentacji ciekawostek i – przede 
wszystkim – wizyty zaproszonego gościa, 
który także czytał lub opowiadał o ulu-
bionej książki z dzieciństwa.   Zajęciom 
towarzyszyły wystawy i wystawki, kolo-

rowanki, łamigłowki, plakaty nie tylko  
w Oddziale dla Dzieci, ale także  w Czy-
telni i Wypożyczalni. W  Sali Konferen-
cyjnej odbywały się codzienne projekcje 
filmowe dla dzieci o tematyce sportowej– 
dwóch części ekranizacji książki   „Gol” 
Roberta Rigby’ego o tym samym tytule  
i obu części animowanego filmu „Auta”.     
 Uwieńczeniem Tygodnia w Od-
dziale dla Dzieci była sobota. Rozpoczęła 
się  na bajkowo i kolorowo  „Calineczką” 
Hansa Christiana Andersena. Przedsta-
wienie przygotowane przez Ewę Kostyrę 
i zagrane  przez dzieci ze Szkoły Podsta-
wowej w Janowie – z zaangażowaniem, 
sercem i wyobraźnią poprawiło nieco 
nastroje tego deszczowego  i pochmur-
nego poranka. Łatwiej było przystąpić do  
konkursu wiedzy sportowej z nagrodami( 
Biblioturniej)  i  turnieju gry w „piłkarzy-
ki”–Biblioteczne rozgrywki piłkarskie”. 

Nagroda główna turnieju – piłki  do gry 
na pewno przydadzą się na domowym 
boisku. Nawet jeśli Polska nie wyjdzie  
z grupy na EURO 2012.
„Biblioteka ciągle w grze”,Oddział dla 
Dzieci,  8-12 maja 2012.

Elżbieta Sieradzińska
Fot. z arch. MBP
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…w wolności słowa,  wyboru, w demo-
kracji. Na pytanie,  czy chociaż raz miał 
choćby cień wątpliwości, czy to się uda 
odpowiedział : „nie, nigdy! Ale nie była 
to kwestia pewności, umiejętności logi-
stycznych, doskonałej organizacji zapla-
nowanej akcji, tylko…młodości, zapału  
i  ogromnej wiary  w jej słuszność. 
 Józef Pinior, dzisiaj senator, 
wówczas czołowy działacz NSZZ „Soli-
darność” regionu Dolny Śląsk.  Na krótko 
przed wprowadzeniem stanu wojennego  
i zablokowaniem związkowego konta   
razem ze Stanisławem Huskowskim i To-
maszem Surowcem dokonał brawurowej 
akcji wypłacenia z wrocławskiego banku 
80 milionów. Pieniądze ukryte w siedzibie 
ówczesnego metropolity wrocławskiego, 
kardynała Gulbinowicza pozwoliły pro-
wadzić szeroką podziemną  działalność 
związkową. 
 Akcja  opisana przez Katarzynę 
Kaczorowską w jej książce „80 milionów” 
była inspiracją dla scenariusza do słynne-
go już filmu Waldemara Krzystka o tym 
samym tytule. 
 Zarówno Katarzyna Kaczorowska 
jak i Józef Pinior byli gośćmi kolejnego 
spotkania autorskiego we współpracy  
z Wydawnictwem MUZA SA. Ożyły emocje 
lat osiemdziesiątych, okoliczności akcji, 
nieznane szczegóły. Rozmowy autorki  

z uczestnikami „sko-
ku stulecia”, du-
chownymi, przedsta-
wicielami ówczesnej 
władzy, historykami, 
działaczami „Soli-
darności”. Sprawy 
konfliktowe, ale  
i dykteryjki, trud-
ne opozycyjne losy 
i powikłane polskie 
drogi po roku 1989.

 Niełatwo było 
ogarnąć wszystko 
podczas jednego 
spotkania.  Łatwe 

natomiast było pytanie : „Czy dziś zrobił-
by Pan to jeszcze raz?” Józef Pinior odpo-
wiedział szybko i bez wahania „Tak.” 
I  owo „tak:” nie jest kwestią wieku, do-
świadczenia, umiejętności. To kwestia 
pasji. Pasji robienia, kreowania tego, co 
kochamy i w co wierzymy.  I przekazywa-
nia tego innym.  Na boisku, politycznej 
scenie, w poezji. W życiu.  

… na gorąco. I nie jest to nawiązanie 
do niezbyt udanego   polskiego serialu 
o dziennikarzu Maju, który miał stać się 
polskim Jamesem Bondem.  Bohaterowie 
książek Marcina Ciszewskiego żyją szyb-
ko, z odznaką służb specjalnych czy  CBŚ,  
w wojskowym mundurze i supernowocze-
sną bronią w ręce i  w ciekawych czasach. 
A zgodnie z chińską klątwą te ciekawe 
czasy to między innymi wojenne i poli-
tyczne zawieruchy, intrygi, nieoczekiwa-
ne zmiany, zwroty, postęp cywilizacji, 
zawrotne tempo, ryzyko,  akcja, adrena-
lina. Kto  czytał „www.ru2012”, „Major”, 
„Upał” czy „Mróz” wie, że  ich autor to 
jeden z najciekawszych pisarzy two-
rzących doskonałą sensację w polskich 
realiach. II wojna światowa, zamach na 
Okęciu, atak terrorystyczny podczas me-
czu na Stadionie Narodowym na EURO 
2012 – tematów autorowi nie brakuje. 
Historyk z wykształcenia, niegdyś wy-

Elżbieta Sieradzińska
Fot. z arch. MBP

czynowo  uprawiający narciarstwo alpej-
skie  i sztuki walki zna wagę zaskoczenia, 
zwrotów, zmiany  tempa. Także na spo-
tkaniu autorskim. Polka przesłuchująca 
terrorystów w Stanach, próby nakręce-
nia filmowej epopei, nocne rozmowy ze 
specami z wywiadu, informacje zdobyte  
i przemilczane.  Fikcja miesza się z rze-
czywistością.  I mimo że Marcin Ciszewski 
nie zajmuje się historią zawodowo widać, 
że na co dzień usiłuje tę historię zatrzy-
mać, na ułamek sekundy lub nieco dłużej. 
Na tyle, na  ile trwa akcja komandosów 
lub śledztwo, cyberatak na Stadionie Na-
rodowym lub przesłuchanie terrorysty.  
Chwyta współczesną historię i  życie na 
gorąco.   
24 maja 2012, spotkanie autorskie  
z Marcinem Ciszewskim, autorem powie-
ści sensacyjnych, w tym  książki „Upał”, o 
zamachu terrorystycznym podczas EURO 
2012.  

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA
ul. Piłsudskiego 1a, 

05-300 Mińsk Mazowiecki
www.mbpmm.pl, 

email: poczta@mbpmm.pl
INFORMACJA        tel. 25 740 50 86
SEKRETARIAT        tel. 25 740 50 68
WYPOŻYCZALNIA  tel. 25 740 51 67
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 Miejska Szkoła Artystyczna ko-
lejny raz otworzyła swoje podwoje przed 
uczniami Szkoły Podstawowej nr 5.  
W czwartkowe popołudnie 10 maja salę 
koncertową zapełniła tłumnie młoda 
publiczność, przed którą wystąpili miń-
scy adepci klas instrumentalnych MSA.

 W krainę różnorodnych brzmień 
i dźwięków zaprowadziła słuchaczy pani 
Joanna Nowik, ceniony pedagog i pianist-
ka MSA. Swoje muzyczne umiejętności 
zaprezentowali uczniowie klasy fletu, 
klarnetu, gitary, fortepianu, skrzypiec, 
saksofonu, akordeonu oraz perkusji.  
W popularnych melodiach i utworach 
kompozytorów dawnych oraz współcze-
snych  początkujący artyści ukazywali  
autorskie interpretacje poszczególnych 
dzieł.

 Spotkanie to było wyjątkowe, 
ponieważ poprzedzało majową rekruta-
cję do Miejskiej Szkoły Artystycznej. Słu-
chacze zostali wprowadzeni w meandry 
procedury egzaminacyjnej i obdarzeni 
pakietem informacji jak owa wygląda. 
Zapraszając na scenę kilku ochotników 
prowadząca koncert Joanna Nowik po-
kazała praktycznie na czym polegają 
zadania dla kandydatów pragnących 
zostać uczniami szkoły muzycznej. Do-
pingowani przez publiczność ochotnicy  
z widowni prezentowali wykonania pio-
senek, sprawdzali się w muzycznej ma-
terii odgadując ile dźwięków zagranych 
przez prowadzącą słyszą oraz rozpozna-
jąc rejestry dźwiękowe. 

 W koncercie wzięli udział 
uczniowie z klas dziecięcych i młodzie-
żowych oraz osoby, którym towarzyszyła 
wyjątkowa trema, gdyż na tak dużej sce-
nie prezentowały się po raz pierwszy.

 Nie zabrakło również akcentów 
wokalnych, gdyż uczennica pani Urszuli 
Chrulskiej Karolina Brzozowska wykonała 
na skrzypcach utwór ‘Płynie łódź moja’, 
w refrenie akompaniując sobie gło-
sem. Wyjątkowo interesująca była rów-
nież prezentacja Pieśni staroangielskiej  
w wykonaniu duetu klarnetowo- gitaro-
wego (uczennice: klasy gitary pana Mariu-
sza Wasiluka- Paulina Mizgier oraz klasy 
klarnetu pana Janusza Komudy- Adrianna 
Królak)  

 Na koncercie zaprezentowali się 
również uczniowie klasy perkusji, wyko-
nując na werblu oraz na ksylofonie utwo-
ry z kanonu dziecięcej literatury perku-
syjnej. 

 Różnorodność instrumentarium 
zaprezentowanego na koncercie nie po-
zwoliła młodym słuchaczom znudzić się 
muzyczna materią.   Na czerwcowe kon-
certy Miejska Szkoła Artystyczna zapra-
sza spragnionych obcowania z muzyczną 
sztuką  równie gorąco !!!

Jagoda Jabłonowska 
fot. z arch. MSA

MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA

Miejska Szkoła Artystyczna 
ul. Armii Ludowej 23

05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. (25) 758 44 52
www.msamm.pl
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 Konkurs recytatorski dla dzie-
ci im. Kornela Makuszyńskiego to jedyny 
konkurs recytatorski o zasięgu regional-
nym adresowany do dzieci ze szkół pod-
stawowych. 
 Zadaniem uczestników konkursu 
jest przygotowanie do recytacji wiersza  
i fragmentu prozy dowolnego autora.
Jurorzy przy ocenie recytatorów biorą 
pod uwagę: dobór repertuaru, interpre-
tację utworów, kulturę słowa oraz ogólny 
wyraz artystyczny. 
 W eliminacjach miejskich, które 
odbyły się 8 maja w Miejskim Domu Kul-
tury w Mińsku Mazowieckim udział wzięło 
15 uczestników. Klasyfikacja przedstawia 
się następująco:

Kategoria I-III
I miejsce Mikołaj Jarzyna Szkoła Podstawowa 
nr 2 Mińsk Mazowiecki
II miejsce Michalina Ciechańska Szkoła Pod-
stawowa nr 2 Mińsk Mazowiecki

Kategoria IV-VI
I miejsce Marta Obłoza Szkoła Podstawowa nr 
2 Mińsk Mazowiecki
II miejsce Maria Piątkowska Szkoła Podstawo-
wa nr 5 Mińsk Mazowiecki
III miejsce Natalia Gruba Szkoła Podstawowa 
nr 5 Mińsk Mazowiecki

 Laureaci eliminacji miejskich 
spotkali się 11 maja na etapie powiato-
wym konkursu. Stanęło do niego łącznie 
56 uczestników ze szkól podstawowych 
powiatu mińskiego.  Konkursowe jury  
w składzie Wanda Izabella Rombel, Karo-
lina Marcinkowska (MBP) oraz Małgorzata 
Sulewska (MDK) miało niełatwe zadanie 
wyłonić laureatów spośród wielu bardzo 
dobrych recytacji. 

Laureaci eliminacji powiatowych Konkur-
su Recytatorskiego im. Kornela Makuszyń-
skiego:

Kategoria I-III
I miejsce Mikołaj Jarzyna Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Mińsku Mazowieckim
II miejsce Adrian Broda Szkoła Podstawowa 
w Siennicy
III miejsce Michalina Ciechańska Szkoła Pod-
stawowa nr 2 w Mińsku Mazowieckim

Kategoria IV-VI
I miejsce Marta Obłoza Szkoła Podstawowa nr 
2 w Mińsku Mazowieckim
II miejsce Marlena Sobkowicz Szkoła Podsta-
wowa w Jeruzalu
III miejsce Karol Śluzek Szkoła Podstawowa 
w Wielgolesie

- Chcę podkreślić wysoki poziom dzi-
siejszego konkursu - powiedziała na za-
kończenie przewodnicząca jury Wanda I. 
Rombel. - Najważniejsze jest to, że od-
bywają się tego typu konkursy literackie, 
które mobilizuję dzieci, młodzież i peda-
gogów do pracy nad tekstem, do jego zro-
zumienia - dodała. - Jako doświadczony 
polonista, nauczyciel zwracam uwagę na 
piękno języka ojczystego, boli mnie, gdy 
ktoś go kaleczy - wyjaśniała. - Cieszę się, 
że wy drogie dzieci sięgacie do książek, 
że chcecie czytać, to będzie w przyszło-
ści procentować - mówiła do uczestników 
konkursu. Na zakończenie pani Wanda 
Rombel udzieliła 
młodym miłośnikom 
pięknej polszczy-
zny kilku wskazó-
wek. - Wiem, ile 
pracy trzeba włożyć  
w przygotowanie do 
takiego konkursu. 
Wybierajcie utwory, 
które wam w duszy 
grają, które pasują 
do waszej osobo-
wości i wieku, ta-
kie, które po prostu 
czujecie. Jurorzy 

KONKURS RECYTATORSKI IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO

Przygody Małpki Malwinki
 Miejski Dom Kultury w Mińsku 
Mazowieckim 12 maja zaprosił dzieci 
„Przygody Małpki Malwinki” spektakl w 
wykonaniu znanego i lubianego Teatru 
Kuffer.
 Młodzi widzowie zobaczyli jak 
wesoła i kolorowa małpka postanowiła 
znaleźć tygrysa, który miał nieopanowa-
ny apetyt i zagrażał leśnym zwierzętom. 
Szukając go, spotkała przemądrzałą pa-
pugę – modelkę, krokodyla, którego bolał 
ząb (bo nie słuchał mamy i nie nauczył 
się zasad higieny), węża tańczącego przy 
dźwiękach muzyki i groźnego pirata, któ-
ry przy pomocy dzieci – piratów złapał 
małpkę i sprzedał ją do cyrku. Ale małp-
ka była sprytna i dała sobie radę. A kiedy 
wreszcie spotkała tygrysa – okazał się on 
smutnym tygryskiem, który po prostu po-
trzebował przyjaciela.
 Była to wesoła bajka o tym, jak 
słabszy i mniejszy może mądrością poko-
nać większego, nauczyć go dobrych  ma-
nier i… zaprzyjaźnić się. 

konkursów recytatorskich zwracają rów-
nież na to uwagę - na odpowiedni dobór 
repertuaru - wyjaśniła.  
 Zwycięzcy eliminacji powiato-
wych spotkają się na finale konkursu 5 
czerwca w Centrum Kultury i Sztuk im. 
Andrzeja Meżeryckiego w Siedlcach.
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Agnieszka Boruta
Fot. z arch. MDK

Koncert mińskiego Big Bandu
 Rozpoczął się cykl koncertów 
promenadowych w Miejskim Domu Kul-
tury. Zapoczątkował go 20 maja występ 
mińskiego Big Bandu. Repertuar powsta-
łej w 2008 r. grupy oparty jest na prze-
bojach ery swingu, standardach muzyki 
jazzowej, muzyki soul, pop, latin oraz 
polskiej muzyki rozrywkowej. Koncertowi 
przewodził bandleader grupy Arkadiusz 
Mizdalski, a jako wokaliści wystąpili Ka-
tarzyna Goszcz i Arkadiusz Lenarcik. 

Koncert Varsovia Brass Quintet
 Klub Żandarmerii Wojskowej 
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojsko-
wej oraz Miejski Dom Kultury w Mińsku 
Mazowieckim byli organizatorami koncer-
tu uświetniającego obchody Święta Kon-
stytucji 3. Maja. 10 maja w pałacowym 
amfiteatrze wystąpili artyści Varsovia 
Brass Quintet. Był to już kolejny występ 
tej znakomitej formacji. Tym razem za-
tytułowany Voice & Brass. Na koncert 
złożyły się szlagiery muzyki operowej, 
operetkowej i musicalowej na głos męski 
z towarzyszeniem kwintetu blaszanego. 

Projektowanie graficzne
 Do 14 czerwca w galerii Miej-
skiego Domu Kultury w Mińsku Mazo-
wieckim oglądać można prace Piotra  
Jaworowskiego. 
 To artysta od 1980 roku zwią-
zany z ASP w Warszawie. Obecnie jest 
prof. ASP na Wydziale Sztuki Mediów  
i Scenografii ASP i kierownikiem Kate-
dry Intermediów. Prowadzi Pracownię 
Projektowania Graficznego dla Mediów 
Elektronicznych. Wcześniej na Wydzia-
le Grafiki ASP w Warszawie prowadził 
Pracownię Liternictwa i Typografii,  
a następnie Pracownię Projektowania 
Graficznego Stron Internetowych.
 Zajmuje się dizajnem graficz-
nym - szczególnie projektowaniem logo-
typów i piktogramów. W 1994 r. nomino-
wany w kategorii  Logo w konkursie DEA 
Awards za znaki graficzne i ich waria-
cje dla Protech S.A. W 1996 r. otrzymał  
w tym samym konkursie Grand Prix za  
logotyp dla Niezależnej Telewizji Pol-
skiej S.A.
 Projektował też wizualizacje, 
scenografie i elementy scenografii takie 
jak realizacja multimedialnej scenogra-
fii dla Teatru Dramatycznego do sztuki 
Wszystko dobre, co dobrze się kończy W. 
Shakespeare, realizacja wybranych ele-
mentów multimedialnej scenografii dla 
Teatru Studio do sztuki Amadeusz Petera 

Shaffera, realizacja animacji integralnej 
składowej scenografii dla Teatru Narodo-
wego do sztuki Kurka Wodna Stanisława 
I. Witkiewicza, projekt grafik dla Teatru 
Muzycznego Roma do kostiumów musi-
calu Cats, realizacja grafik elementów 
scenografii dla Teatru Narodowego do 
spektaklu Władza Nicka Deara.

Miejski Dom Kultury 
ul. Warszawska 173

05-300 Mińsk Mazowiecki

Dyrektor Sekretariat (025) 759 63 38
Zespół Promocji (025) 758 39 17

662 094 780
Pracownia Plastyczna (025) 758 52 08

e-mail: mdk@mdkmm.pl
www.mdkmm.pl
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Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
im. Powstańców Warszawy 
w Mińsku Mazowieckim

Zaangażowanie i pomysło-
wość nagrodzone!

 Do II edycji konkursu „Projekt  
z klasą” organizowanego przez wydaw-
nictwo Nowa Era zgłoszono aż 224 prace 
z całej Polski. Opracowania były niezwy-
kle ciekawe, pomysłowe, interesujące  
i ambitne. Konkurs trwał od 2 stycznia,  
a 30 kwietnia Komisja Konkursowa ogłosi-
ła zwycięzców. W gronie laureatów zna-
lazł się „Ekopojazd” projekt zgłoszony  
z Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy w Mińsku Mazowiec-
kim. Konkurencja była niezwykła, różno-
rodna tematyka konceptów, wyjątkowo 
intrygujące i niesamowite pomysły spra-
wiły, że radość po ogłoszeniu Laureatów 
była nie do opisania. Ogromny sukces jest 
zasługą uczniów dwóch szkół: koła mo-
delarskiego przy Szkołach Salezjańskich 
w Mińsku Mazowieckim dzięki przychyl-
ności ks. dyrektora  Ryszarda Woźniaka 
oraz Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 
„Powstańców Warszawy” w Mińsku Mazo-
wieckim. Udział w konkursie był możliwy 
dzięki wsparciu przedsięwzięcia przez 
Radę Rodziców z Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 2 im. Powstańców Warszawy  
w Mińsku Mazowieckim oraz osobistemu 
patronowaniu projektowi przez Pana Dy-
rektora Tomasza Płochockiego. Komisja 
Konkursowa oceniająca zgłoszone prace 
jest pod wrażeniem Naszej pomysłowości 
i zaangażowania w realizację projektu. 
Doceniła interesującą tematykę oraz am-
bitne cele i założenia pracy konkursowej. 
Gratuluje nam entuzjazmu w działaniu 
oraz propagowania ekologii.  Komisja li-
czy, że dzięki grantowi Nowej Ery reali-
zacja projektu pozwoli uczniom rozwijać 
talenty, nauczy wytrwałości w dążeniu do 
celu, a być może wpłynie także na wybór 
dalszej edukacyjnej drogi.

Opis projektu:
Budujemy pojazd z zasilaniem między 
innymi ogniwami fotoelektrycznymi wy-
korzystując akumulatory do gromadzenia 
energii, oparty na ramach rowerowych. 
Produktem finalnym ma być wehikuł 
zdolny przewieść jedną osobę i mieć 
możliwość poruszania się po drogach 
publicznych zgodnie z obowiązującymi 
przepisami ruchu drogowego, przy za-
stosowaniu tylko elektrycznego napędu 
wspieranego panelami słonecznymi. Ce-
lem projektu jest rozwijanie zaintereso-
wań technicznych uczniów, pobudzając 
ich uzdolnienia manualne. Rozbudzając 
zainteresowanie alternatywnymi źródła-

mi energii. Zastosowanie technik fotovol-
tanicznych, wskazuje możliwości, jakie 
daje nam sama natura. Wykorzystanie 
energii słonecznej do wsparcia zasilania, 
samodzielnie zaprojektowanego i zbu-
dowanego pojazdu oraz skonstruowanie 
ramy ze złomu podnosi walory ekolo-
giczne przedsięwzięcia. Propagujemy 
bezpieczne poruszanie się po drogach 
publicznych dla wszystkich jej użytkow-
ników.

Do tej pory Ekopojazd miał swoje cztery 
oficjalne prezentacje:

- pierwsza w czerwcu roku 2010 w Szko-
łach Salezjańskich w Mińsku Mazowiec-
kim;

- druga podczas dnia otwartej szkoły  
w ZSZ nr 2 w tym roku, który odbył się 
18 kwietnia. Gimnazjaliści mogli poznać 
jego konstrukcję, a nawet przejechać sa-
modzielnie kilka metrów.

- trzecia w czasie etapu powiato-
wego Ogólnopolskiego Turnieju Bez-
pieczeństwa Ruchu Drogowego dnia 
20.04.2012r. W przerwie, gdy komisja 
podliczała głosy można było nie tylko 
oglądać, ale i zasiąść za kierownicą po-
licyjnego radiowozu, który cieszył się 
sporym zainteresowaniem, nie mniej-
szą, a może nawet większą sensację 
wzbudzał nasz, „Ekopojazd” za którego 
sterami zasiadali chętni uczestnicy tur-
nieju.

-czwarta to promocja szkół podczas 
Festynu Rodzinnego Majówka 2012 or-
ganizowanego przez Powiat oraz Miasto 
Mińsk Mazowiecki. Na imprezie można 
było poznać szczegóły budowy poroz-

OGÓLNOPOLSKI LAUREAT „PROJEKTU Z KLASĄ”

mawiać z uczniami zaangażowanymi  
w projekt oraz opiekunem projektu pa-
nem Piotrem Bartosiakiem. Podczas fe-
stynu naszym pojazdem zainteresował 
się Przewodniczący Komisji Oświaty, Kul-
tury i Sportu Powiatu Pan Daniel Milewski 
oraz Wicestarosta  Pan Krzysztof Płochoc-
ki, jak się dowiedzieliśmy, który prywat-
nie jest zafascynowany odnawialnymi 
źródłami energii. Każdy chętny mógł 
odbyć krótką podróż tym niesamowitym 
urządzeniem.

Oficjalne wręczenie tytułu Laureata 
Ogólnopolskiego Konkursu odbyło się  
w maju w siedzibie Zespołu Szkół Zawo-
dowych nr 2 im. Powstańców Warszawy  
w Mińsku Mazowieckim przy udziale 
władz samorządowych.

Piotr Bartosiak 
fot. z arch. ZSZ Nr 2
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  Tradycją już stało się organi-
zowanie w maju przez Radę Rodziców 
i Dyrekcję Szkoły Podstawowej nr 5  
w Mińsku Mazowieckim pikniku rodzin-
nego. W tym roku nie bez powodu przy-
gotowano go w szczególną sobotę -  26 
maja. W tym wyjątkowym dniu, Dniu 
Matki, cała społeczność, czyli ucznio-
wie, rodzice, nauczyciele, pracownicy 
szkoły oraz zaproszeni goście przybyli, 
by ciekawie, aktywnie i miło spędzić 
wspólnie czas. Impreza ta doskonale 
wpisała się w święto wszystkich mińsz-
czan – obchody 591 rocznicy nadania 
praw miejskich naszemu miastu. Orga-
nizatorzy pikniku jak zwykle zadbali  
o liczne atrakcje, między innymi  arty-
styczne, sportowe, kulinarne. 

 Rodzinne świętowanie rozpoczę-
ło powitanie gości przez dyrektora szkoły 
Ewę Szczerbę, która na dobry początek 
oddała głos małym artystom. Z prawdzi-
wą przyjemnością obejrzano przedsta-
wienie teatralne, występ muzyczny dzieci 
z klas II i III oraz pokaz szkolnych cheer-
leaderek i gimnastyczek. Tradycyjnie 
dużym zainteresowaniem cieszyły się po-
kaz taekwon - do oraz występy karaoke.  
W sali gimnastycznej można było podzi-
wiać przygotowane w ramach zajęć z pro-
jektu prace plastyczne dzieci.  
 Artystycznych atrakcji było 
zresztą więcej, na przykład pokaz garn-
carstwa, malowanie twarzy. Najmłodsi 
chętnie uczestniczyli  również w zabawie 
celowania rzutkami, korzystali z prze-
jażdżki kucykiem. Powodzeniem cieszyła 
się także loteria fantowa. Wielu amato-
rów, nie tylko wśród chłopców, znalazły 
przygotowane na szkolnym parkingu po-
kaz sprawności wozu strażackiego oraz 
prezentacja wozów bojowych z Centrum 
Szkolenia Żandarmerii Wojskowej oraz 
Oddziału Specjalnego Żandarmerii Woj-

skowej w Mińsku Mazowieckim. Na tere-
nie szkolnego placu zabaw można było 
posłuchać muzyki w wykonaniu zespołu 
Color z Mińska Mazowieckiego.
 Na murawie oddanego w ze-
szłym roku boiska Orlik nie zabrakło z ko-
lei atrakcji sportowych. W różnorodnych 
konkurencjach wzięli udział nie tylko 
uczniowie, ale również rodzice i nauczy-
ciele. Po podliczeniu punktów zostały wy-
łonione trzy najbardziej aktywne klasy. 
Pierwsze miejsce zajęła klasa II D, drugie 
– klasa I B, a trzecie – klasa II C. Podczas 
zabawy padły rekordy w niektórych kon-
kurencjach. W rzucie piłką lekarską  naj-
wyższy wynik wśród rodziców uzyskał pan 
Tomasz Sadownik, wśród nauczycieli naj-
lepszym rzutem mógł się poszczycić pan 
Adam Zwierz, zaś w kategorii uczniów 
nie do pobicia okazał się Mateusz Parol z 
klasy VI D. Na skakance najdłużej skaka-
ła Michalina Dębska z klasy IV d. Rekord 

Piknik rodzinny w Piątce wśród mam ustanowiła pani Barbara Drza-
zga, rekord wśród tatusiów - pan Dariusz 
Dębski; rekord nauczyciela przypadł w 
udziale pani Hannie Gut. W odbijaniu lot-
ki rakietką do badmintona zwyciężyli  Ada 
Bielak, uczennica kl. V A, rodzic  - pani 
Anna Ludkowska i nauczyciel – pani Mał-
gorzata Pyszel. Inne konkurencje, m. in. 
rzut piłką do kosza, kręgle, tor przeszkód 
również cieszyły się powszechnym zain-
teresowaniem. Wszyscy sportowcy bez 
względu na uzyskane wyniki mogli liczyć 
na aplauz publiczności i  słodkie upominki 
w postaci cukierków. 
 Słodkości w tym dniu nie za-
brakło zresztą nikomu, ponieważ pręż-
nie działała „Kawiarenka pod Piątką”. 
Dla amatorów grillowanych przysmaków 
przygotowano natomiast na świeżym po-
wietrzu pieczone kiełbaski. Przyjemnie 
było po wyczerpującym wysiłku fizycznym 
usiąść na ławeczce w cieniu i posłuchać 
muzyki.   
 Z całą pewnością wszyscy do-
skonale się bawili,  gdyż  słoneczna pogo-
da  i dobry humor to gwarancja sukcesu,  
a nic tak doskonale nie integruje ludzi jak 
wspólna zabawa. Sprawdziliśmy, poleca-
my wszystkim! 
     Jest na  świecie  jeden  kwiat  pięk-
ny i  miły. Nie  rośnie  w  ogrodzie, ani  
na  łące, ani  też  w  górach. Nie  moż-
na  dojrzeć  go okiem, ale  czujemy  jego 
woń  przyjemną. Kwitnie  przez  cały  rok, 
mimo  niepogody, w  naszych sercach,  
a  nazywa  się  „dziękuję” . 
 Szanowni Państwo, przyjmijcie 
ode mnie taki kwiat. Wręczam go zatem 
gościom,  przyjaciołom szkoły, nauczy-
cielom, pracownikom, rodzicom, sponso-
rom oraz  uczniom w  podziękowaniu za 
ogromne zaangażowanie w przygotowa-
nie  festynu rodzinnego.

Dyrekcja SP nr 5
fot. z arch SP Nr 5
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Liczne grono uczniów i ich opiekunów 
ze szkół podstawowych powiatu miń-
skiego przybyło 10 i 11 maja 2012r. 
do Szkoły Podstawowej nr 1 im. Miko-
łaja Kopernika w Mińsku Mazowieckim. 
Wzięli oni udział w piątej już edycji Po-
wiatowego Konkursu Wiedzy dla Szkół 
Podstawowych OMNIBUS 2012.   

  W czwartek na 28 zawodników  
z klas I – III, a w piątek na 29 uczniów  
z klas IV – VI z niecierpliwością czekali  
w sali gimnastycznej organizatorzy kon-
kursu oraz dyrektor mińskiego ‘Koperni-
ka’ Tomasz Ciechański i wicedyrektor Ewa 
Żak. Odpowiedzialnymi za przygotowanie 
i przeprowadzenie konkursu w klasach I – III 
były panie:  Elżbieta Gajda, Barbara Perzy-
na, Edyta Dobrowolska, Sylwia Ptaszyńska  
i Beata Sasin – Kielczyk, natomiast w kla-
sach IV – VI panie: Małgorzata Nowicka, 
Bożena Polkowska i Małgorzata Szczęsna.  
 Punktualnie o 9.00 każdego dnia 
dyrektor szkoły serdecznie witał przyby-
łych gości, dziękował za to, że tak wie-
le szkół zechciało przyjąć zaproszenie 
do rywalizacji w konkursie oraz życzył 
uczniom powodzenia podczas zmagań  
o tytuł OMNIBUSA 2012. 
 W klasach młodszych rywaliza-
cja wśród uczniów polegała na rozwią-
zaniu testu składającego się z 30 pytań, 

za które w sumie można było uzyskać 
34 punkty. Do finału przeszło troje naj-
lepszych zawodników. Ich zadaniem było 
odpowiedzieć na dziewięć pytań w trzech 
rundach. Drugi etap wyłonił zwyciężczy-
nię – Martę Wojtan, uczennicę klasy III 
Szkoły Podstawowej nr 3 w Sulejówku, 
natomiast konieczna była dogrywka o II  
i III miejsce pomiędzy Sebastianem Gó-
reckim ze Szkoły Podstawowej w Rudzie 
i Łukaszem Bziukiem, uczniem Salezjań-
skiej Szkoły Podstawowej w Mińsku Ma-
zowieckim. Po dogrywce okazało się, że 
większą liczbę punktów zdobył Łukasz. 
 Organizatorki dla zawodników 
konkursu z klas IV – VI przygotowały  sześć 
rund, w każdej po pięć pytań z dziewięt-
nastu dziedzin. Dziedzinę oraz numer py-
tania losowały przygotowane do tej roli 
uczennice klasy IVA. Po każdym pytaniu, 
widocznym również na prezentacji, asy-
stentki z klasy IVA i IVB przekazywały kar-
ty z odpowiedziami profesjonalnemu jury 
wyłonionemu losowo spośród opiekunów 
przybyłych wraz ze swoimi wychowanka-
mi do Szkoły Podstawowej nr 1. 
 Do kolejnych rund przechodzili 
wszyscy zawodnicy, otrzymując po jed-
nym punkcie za prawidłową odpowiedź. 
Po każdej rundzie uczniowie poznawali 
swoje aktualne wyniki. Wśród starszych 
uczestników konkursu rywalizacja obyła 
się bez dogrywki. W rezultacie okazało 
się, że najwięcej punktów na swym kon-
cie zgromadziła uczennica Szkoły Podsta-
wowej nr 1 w Mińsku Mazowieckim, Julia 
Antosiewicz i tym samym zdobyła tytuł 
OMINBUSA 2012, drugie miejsce zajęła 
Natalia Sikorska uczennica Szkoły Podsta-
wowej w Wiciejowie, a trzecie miejsce 
ex equo przypadło Martynie Kłoczewiak 
uczennicy Szkoły Podstawowej w Sta-
rej Niedziałce oraz Jakubowi Drożdżowi 
(uczniowi klasy 5) Szkoły Podstawowej  
w Grzebowilku. 

 Każdego dnia konkursu po za-
ciętej rywalizacji miała miejsce krótka 
przerwa, podczas której organizatorzy 
przygotowywali dyplomy dla zwycięzców, 
a zawodnicy i ich opiekunowie mogli zre-
generować swoje siły, spożywając przy-
gotowane ciasta, ciasteczka, pączki oraz 
soki.
 Po przerwie następował naj-
ważniejszy moment, czyli wręczenie dy-
plomów za udział i drobnych upominków 
uczestnikom konkursu, podziękowań ich 
opiekunom oraz dyplomów i nagród książ-
kowych dla najlepszych, a statuetek zdo-
bywczyniom tytułu OMNIBUSA 2012. 
 Organizatorzy konkursu jeszcze 
raz dziękują za liczny udział w rywaliza-
cji oraz zapraszają do kolejnej, szóstej 
edycji Powiatowego Konkursu Wiedzy dla 
Uczniów Szkół Podstawowych OMNIBUS 
2013.

Opracowały B. Polkowska i M. Szczęsna
fot. z arch. SP Nr1

OMNIBUS 2012
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 W tym roku do udziału w VI 
edycji „Supergimbusa” zgłosiło się 14 
szkół z powiatu mińskiego . W środę  23 
maja o godz. 11.00 wszyscy uczestni-
cy wraz z opiekunami i towarzyszącą 
im publicznością zjawili się w gmachu 
Szkół Salezjańskich w  Mińsku Mazo-
wieckim, by powalczyć o cenne nagrody 
i tytuł Najlepszego Gimnazjalisty Powia-
tu Mińskiego 2012.

 Na zwycięzców  czekały dwa ta-
blety (Yarvik GoTab Gravity 8 oraz Lark 
FreeMe 70.2s 7) i 4-gigowy odtwarzacz, 
natomiast Najlepszy Gimnazjalista mia-
sta Mińsk Mazowiecki miał otrzymać 
aparat cyfrowy firmy Sony. Nie byłoby to 
możliwe, gdyby nagród nie ufundowali 
honorowi patroni całego przedsięwzięcia 
: Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński  
i Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin 
Jakubowski oraz Dyrektor Szkół Salezjań-
skich w Mińsku Mazowieckim - Ks. Ryszard 
Woźniak. Mogliśmy także liczyć na życzli-
wość mediów, w szczególności patronów 
konkursu :  „Gazety Lokalnej”, „Nowego 
Dzwonu” i Mińskiej Telewizji Interneto-
wej oraz  „Strefy Mińska”. Swoją obecno-
ścią zaszczyciła nas również przedstawi-
cielka gazety „Co słychać?”.
 Zebranych na sali przywitał pan 
Robert Gałązka. Chwilę potem oddał mi-
krofon prowadzącym konkurs w osobach  
Marty Czerniec i Adriana Goławskiego 
(laureata II miejsca w zeszłorocznej edy-
cji),którzy  zaprezentowali  każdego z 
uczestników oraz opiekunów. Następnie 
powołano komisję w składzie: p. Urszu-
la Soroka - Zatępca Naczelnika Wydziału 
Oświaty i Promocji powiatu mińskiego, p. 
Piotr Urbaniak – nauczyciel Gimnazjum 
w Latowiczu oraz  przedstawiciel OKE 
w Warszawie , Dyrektor Szkół Salezjań-

skich w Mińsku Maz.  Ks. Ryszard Woź-
niak oraz uczeń z „Macierzanki - laureata 
ubiegłorocznej edycji. Po dopełnieniu 
formalności przyszedł czas na zmagania. 
W eliminacyjnej rundzie konkursu zada-
niem uczestników było odpowiedzieć na 
osiemnaście pytań (po dwa z  każdego 
przedmiotu).  Po dziewięciu pierwszych 
pytaniach  na prowadzenie wysunęła się 
Katarzyna Lisek z Gimnazjum nr.2 w Su-
lejówku, tuż za nią trójka zawodników 
ex aequo: Sylwia Jagodzińska z Gimna-
zjum w Mrozach, Patrycja Przesmycka 
z Kałuszyna oraz Wadim Wawrzeńczak  
z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Mińsku 
. Po kolejnej serii pytań w finale miejsce 
zapewnione miał Łukasz Zajma z Wielgo-
lasu, natomiast o dwa następne miejsca 
musieli walczyć: Marta Kosut z Latowi-
cza, Daniel Książek z Pustelnika, Patrycja 
Przesmycka z Kałuszyna  oraz Klaudyna 
Soczewka z Zespołu Szkół w Siennicy.
 O tytuł Najlepszego Gimnazja-
listy miasta Mińsk Mazowiecki walczyło  
dwóch zawodników: Wadim Wawrzeń-
czak z Gimnazjum Papieskiego  i Daniel 
Oklesiński z „Macierzanki”. Rezultatem 
ich zaciętej rywalizacji, mimo świetnego 
dopingu dla  Wadima ze strony jego kole-
gów, była wygrana Daniela, który otrzy-
mał również aparat cyfrowy.
 W rundzie finałowej walczyli ze 
sobą Łukasz Zajma oraz Patrycja Prze-
smycka i Daniel Książek. Finał podzielono 
na cztery części – w każdej z nich czest-
nicy musieli odpowiedzieć na pytania  
z wybranych przez siebie kategorii. Nie 
minęło dużo czasu, a już stało się jasne, 
kto zostanie mistrzem. Tytuł Najlepszego 
Gimnazjalisty Powiatu Mińskiego i na-
groda główna powędrowały do Łukasza 
Zajmy, natomiast drugie miejsce i tablet 
otrzymał Daniel Książek. Trzecie miejsce 

„SUPERGIMBUS 2012”

na podium - a z nim odtwarzacz -  trafiło 
do Patrycji.
 „Supergimbus”, jak co roku, 
przyciągnął wielu chętnych. Kolejny raz 
okazało się, że w konkursie startują nie 
tylko osoby o ponadprzeciętnych śred-
nich, ale też o  niezwykłych zaintere-
sowaniach. Na sali nie mogło zabraknąć 
oczywiście widowni  – początkowe sku-
pienie szybko przerodziło się w głośne 
skandowanie, szczególnie ze strony kibi-
ców Wadima Wawrzeńczaka. Ich wysiłek 
nie poszedł na marne, oni również dostali 
nagrody! Chłopcy byli bezkonkurencyjni 
- przedstawiciele mediów jednogłośnie 
ocenili najwyżej ich  wsparcie..
 Do sukcesu konkursu przyczy-
niło się wiele osób. Pan Jakub Maguza, 
którego zespół „Tak, to my!” uświetniał 
swoimi występami każdą wolną chwilę 
w przerwach pomiędzy rundami. Dziew-
czyny wykonywały utwory naprawdę po 
mistrzowsku – w ich repertuarze zna-
lazła się piosenka wokalistki Adele pt. 
„Someone like you”, który szczególnie 
wszystkich zachwycił. Także podopieczni 
p. Roberta Gałązki (koordynatora całej 
imprezy), uczniowie klasy I Liceum Sale-
zjańskiego zasłużyli na pochwałę,  to oni 
przygotowali całą salę, troszcząc się nie 
tylko o wystrój, ale też o to, by wszystko 
„grało” bez zarzutu – tutaj bezcennej po-
mocy w kwestiach technicznych udzielił 
im nauczyciel informatyki -  p. Mirosław 
Bareja.
 Mamy szczerą nadzieję, że po-
pularność, jaką cieszyły się tegoroczne 
rozgrywki, nie zmaleje  i że w przyszłym 
roku kolejni gimnazjaliści spotkają się  
w następnej, VII już edycji „Supergimbu-
sa”. Serdecznie zapraszamy i do zobacze-
nia za rok!

Joanna Olga Czerwieniec
uczennica kl. I humanistycznej  

 Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego
 im. Ks. A Czartoryskiego
 w Mińsku Mazowieckim

fot. z arch. Szkół Salezjańskich
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Organizatorami  obchodów 67. rocznicy za-
kończenia II wojny światowej byli: Starosta 
Miński – pan Antoni Jan Tarczyński, Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki – pan Marcin Jaku-
bowski oraz Dyrektor Gimnazjum Miejskiego 
nr 1 im. Gen. Władysława Andersa – pani Iwo-
na Dróżdż. Obchody połączono ze Świętem 
Patrona Szkoły oraz posumowaniem V edycji 
konkursu „Cichy Bohater”.

 Oficjalne uroczystości rozpoczęły 
się na cmentarzu parafialnym w Mińsku Ma-
zowieckim. Zaproszeni goście oraz poczty 
sztandarowe szkół, organizacji i zawiązków  
z terenu miasta i powiatu odmówiły modlitwę 
przy kwaterach żołnierzy, wysłuchały okolicz-
nościowych przemówień i wzięły udział w ape-
lu poległych, którego rangę podkreśliła salwa 
honorowa oddana przez żołnierzy 23. Bazy 
Lotniczej w Mińsku Mazowieckim. 

 Druga część obchodów miała miej-
sce w Gimnazjum Miejskim nr 1. Wśród za-
proszonych gości, którzy 8 maja 2012 roku 
przybyli na ulicę Kopernika, znaleźli się: płk dr 
Mirosław Kaliński – przedstawiciel Sekretarza 
Stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej pana 
Czesława Mroczka, przedstawiciele władz sa-
morządowych: Starosta Miński - pan Antoni 
Jan Tarczyński, Burmistrz Miasta - pan Marcin 
Jakubowski, pan Antoni Piechoski – Wójt Gmi-
ny Mińsk Mazowiecki, Radni Rady Powiatu Miń-
skiego i Radni Rady Miasta Mińsk Mazowiecki, 
kombatanci – członkowie Powiatowej Rady ds. 
Kombatantów w Mińsku Mazowieckim z płk To-
maszem Górnym – jej przewodniczącym, Na-
czelnikiem Wydziału Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw Obronnych, żołnierze Generała Ander-
sa - członkowie Stowarzyszenia Byłych Żołnie-
rzy Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie „KAR-
PATCZYCY”: mjr Antoni Łapiński z małżonką, 
kpt. Adam Kripp, pan Tadeusz Kurcyk, pani 
Teresa Hryniewicka - wdowa po ś.p. kpt. Ja-
kubie Hryniewickim – Przyjacielu Gimnazjum, 
dowódcy i komendanci służb mundurowych, 
ksiądz Jan Opala – proboszcz Parafii Kościoła 
Starokatolickiego Mariawitów, dyrektorzy, kie-
rownicy, przewodniczący oraz prezesi insty-
tucji, towarzystw i organizacji działających 
na terenie miasta i powiatu, przedstawiciele 
lokalnej prasy, uczestnicy V edycji konkursu 
„Cichy Bohater” oraz rodzice, nauczyciele, 
uczniowie i przyjaciele GM1.
 Wszystkich gości powitała pani dy-
rektor Iwona Dróżdż, która w swoim przemó-
wieniu podkreśliła, że mimo, iż dzisiejsza Pol-
ska jest bezpieczna, stabilna i ma przed sobą 
perspektywy wszechstronnego rozwoju, nie 
powinniśmy zapominać o przeszłości. Naszym 
wspólnym obowiązkiem jest zachować wiecz-
ną pamięć o tamtych czasach i bohaterach, ku 
czemu doskonałą okazją są właśnie obchody 
rocznicy zakończenia II wojny światowej.
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki – pan 
Marcin Jakubowski w swoim wystąpieniu za-
znaczył poświęcenie poległych i żyjących 
żołnierzy oraz apelował o pamięć o ludziach  
i miejscach z okresu II wojny światowej. Swoje 
słowa skierował również do młodzieży, zwra-
cając jej uwagę na zaszczyt, jakim jest posia-

danie nazwiska generała Władysława Andersa 
na sztandarze szkoły i zobowiązanie, które się 
z tym wiąże.
Następnie głos zabrał pan Tadeusz Kurcyk – 
wiceprezes Zarządu Głównego Stowarzysze-
nia Byłych Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na 
Zachodzie „KARPATCZYCY”, który przybliżył 
wojenne losy obecnych na uroczystości byłych 
żołnierzy Generała Andersa: mjr Antoniego 
Łapińskiego i kpt Adama Krippa. Obaj pano-
wie brali udział m.in. w kampanii włoskiej  
i w zdobywaniu klasztoru na Monte Cassino, 
obaj zasłużyli się Ojczyźnie i przyczynili się do 
zakończenia II wojny światowej.
 Po oficjalnych przemówieniach roz-
poczęła się część artystyczna przygotowana 
przez młodzież i nauczycieli Gimnazjum Miej-
skiego nr 1. Uroczystość prowadziły: Marta 
Górnik i Kamila Gryz, które opowiedziały krót-
ko o II wojnie światowej oraz o patronie swo-

jej szkoły. Utwory - zaśpiewane i zagrane przez 
Karinę Sobotkę oraz Martynę Bakułę, Ewelinę 
Maślankiewicz, Natalię Michalską, Paulinę 
Plewnicką i Cezarego Rudzkiego - doskonale 
wprowadziły gości w liryczną atmosferę wspo-
mnień. 
Uroczystym momentem spotkania było wręcze-
nie przez płk dr Mirosława Kalińskiego listów 
gratulacyjnych Sekretarza Stanu w Minister-
stwie Obrony Narodowej Czesława Mroczka 
panom: Michałowi Wasilewskiemu, Marianowi 
Kroszczyńskiemu oraz Jerzemu Kowalskiemu 
– zasłużonym działaczom środowiska komba-
tanckich z powiatu mińskiego. 
 W związku z tym, że 12 maja przy-
pada rocznica śmierci Generała Andersa, a 18 
maja to data zdobycia przez żołnierzy 2. Kor-
pusu Polskiego klasztoru na Monte Cassino, 
spotkanie było również doskonałą okazją do 
przypomnienia Patrona Gimnazjum Miejskiego 
nr 1 – dzielnego żołnierza, mądrego polityka 
i wielkiego patrioty, który, pomimo osobiste-
go cierpienia i stalinowskich tortur, nie zapo-
mniał, czym jest Ojczyzna i kim są polscy żoł-
nierze. Tę część uroczystości rozpoczął Tomek 
Osica recytacją utworu „Przypowieść” Jana 
Lechonia. Następnie zgromadzeni goście mieli 
okazję wysłuchać dwóch prac przygotowanych 
na szkolny konkurs literacki „Generał Anders 
oczami młodych” – wiersza „Generał” autor-
stwa Eweliny Wójcickiej oraz przemówienia 
„Patron szkoły – bohater dla uczniów”, które 

wygłosił Jakub Osica. Młodzi twórcy podkreśli-
li, że biografia patrona jest dla nich i ich ró-
wieśników wskazówką, że mimo upływu czasu 
i innych realiów życia, patriotyzm i szacunek 
dla ojczyzny powinny być nadal ważnymi war-
tościami dla każdego z nas. 
 Kolejnym punktem programu było 
podsumowanie przez panią Hannę Wielgoła-
ską V jubileuszowej edycji konkursu „Cichy 
Bohater”, którego pomysłodawcą i organiza-
torem jest nasze gimnazjum. Tematem tego-
rocznego konkursu adresowanego do uczniów 
szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu 
gminy Mińsk Mazowiecki oraz placówek zrze-
szonych w Stowarzyszeniu Szkół i Organizacji 
Monte Cassino było zaprezentowanie miejsca 
– „cichego świadka” patriotycznych wydarzeń 
okresu II wojny światowej. Należało zrobić to 
w sposób pomysłowy z wykorzystaniem wie-
dzy historycznej. 48 uczniów pod opieką 15 
nauczycieli przygotowało 42 prace w trzech 
kategoriach: fotografia, prezentacja multime-
dialna lub film oraz literatura podzielona na 
prozę i wiersz. Patronami i sponsorami konkur-
su byli: pan minister Jan Stanisław Ciechanow-
ski, kierownik Urzędu ds. Kombatantów i Osób 
Represjonowanych w Warszawie, pan Marcin 
Jakubowski - Burmistrz Miasta Mińsk Mazo-
wiecki oraz pan Tomasz Górny, Przewodniczący 
Powiatowej Rady ds. Kombatantów w Mińsku 
Mazowieckim. Patronat medialny objął pan  
J. Zbigniew Piątkowski – właściciel i redaktor 
naczelny tygodnika „Co słychać?”.
Po wręczeniu nagród i podziękowań pani dy-
rektor Iwona Dróżdż zakończyła oficjalną część 
uroczystości, a gości pożegnał Jakub Osica, 
wykonując własną kompozycję zatytułowaną 
„Błękitny Batalion”.
 Uczestnicy uroczystości mieli rów-
nież okazję obejrzeć wystawę „Wojsko Polskie. 
Siły Zbrojne Rzeczypospolitej Polskiej” udo-
stępnioną przez Wojskowe Centrum Edukacji 
Obywatelskiej z Warszawy oraz wystawę foto-
grafii wykonanych przez uczestników konkursu 
„Cichy Bohater”.
 Obchody 67. rocznicy zakończenia II 
wojny światowej połączone ze Świętem Patro-
na Gimnazjum były doskonałą okazją i właści-
wym czasem, by po raz kolejny przypomnieć 
poświęcenie, honor i bohaterstwo żołnierzy 
różnych frontów II wojny światowej, by oddać 
hołd i podziękować tym, którzy 73 lata temu 
rozpoczęli heroiczną walkę w obronie naszej 
Ojczyzny.

 Wyniki konkursu „Cichy Bohater” 
oraz fotografie z uroczystości znajdują się na 
stronie internetowej GM1 www.gm1minskma-
zowiecki.szkolnastrona.pl

Magdalena Dąbrowa 
fot. z arch. GM Nr 1

67. rocznica zakończenia 
II wojny światowej
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 16 maja 2012r. w Szkole Pod-
stawowej nr 6 odbyła się konferencja 
naukowa pt. Praca z dzieckiem nad-
pobudliwym psychoruchowo. W konfe-
rencji wzięli udział nauczyciele szkół  
i przedszkoli oraz pracownicy oświaty  
z powiatu mińskiego. 
 Spotkanie odbyło się pod ho-
norowym patronatem burmistrza Miasta 
Mińsk Maz. oraz Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Mińsku Maz. Konferen-
cję rozpoczął występ uczniów klasy III a 
integracyjnej, która zaśpiewała piosenkę 
„Różni, ale tacy sami”.
 Po powitaniu zgromadzonych 
przez dyrektor szkoły p. Annę Zalewską 

 15 maja 2012r. w Szkole Pod-
stawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim 
odbyło się podsumowanie VI edycji pro-
gramu TRZYMAJ FORMĘ. Tradycyjnie 
został zorganizowany międzyszkolny 
konkurs „Zdrowo i Bezpiecznie”, któ-
ry przebiegał pod hasłem „Jedz owoce  
i jarzyny”. 
 Konkurs przeznaczony był dla 
klas II-Iv. Jego celem było propagowanie 
zdrowego stylu życia, a w szczególności 
przypomnienie i utrwalenie wiadomości  
o zdrowym żywieniu i dostarczaniu nasze-
mu organizmowi odpowiedniej ilości na-
turalnych „skarbów” czyli witamin zawar-
tych w owocach, warzywach i sokach. 
 W konkursie udział wzięli 
uczniowie mińskiej Jedynki i Szóstki oraz 
uczniowie szkół podstawowych z Marian-
ki, Ładzynia i Niedziałki.
 Drużyny miały do wykonania  
5 zadań dotyczących zdrowego żywienia. 
Poznały również piramidę zdrowego odży-
wiania (wykonaną przez klasę IIIb) czyli 
jakich produktów powinniśmy w ciągu 
dnia jeść najwięcej, a jakich unikać, spo-
żywać jak najmniej. Następnie spróbowa-
ły swoich sił w konkurencjach sportowych 

przygotowanych przez 
panie: Renatę Kra-
snodębską, Agnieszkę 
Kraus i Mirosławę Ma-
riańczyk. 
 Nad całością 
konkursu czuwały or-
ganizatorki panie: 
Grażyna Suchodolska  
i Janina Piekut.
 Finał zma-
gań oceniała komisja  
w składzie: pielęgniar-
ka szkolna p. Bożena 
Nastaga, pracownicy 
Państwowej Stacji Sanitarno-Epidemiolo-
gicznej – Lidia Padzik i Ewa Kowalska oraz 
przedstawiciel Agencji Rynku Rolnego  
i wojewódzki koordynator programu „Trzy-
maj Formę” – Małgorzata Zielnik.
 I miejsce uzyskali uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Mińsku 
Maz. równorzędne II miejsca przypa-
dły Szkole Podstawowej nr 6 oraz szkole  
z Marianki, kolejne miejsca zdobyli 
uczniowie z Ładzynia i Niedziałki.
 Dzieci bardzo cieszyły się z na-
gród sponsorowanych przez Agencję Ryn-

ku Rolnego w Warszawie, miński Sanepid, 
Placówkę Handlową IMPET – komputery  
z impetem przy ul. Cichej 12 w Mińsku Ma-
zowieckim oraz Dyrekcję i Radę Rodziców 
ze Szkoły Podstawowej nr 6.
 Wszystkim uczestnikom gratulu-
jemy sukcesu i właściwej postawy proz-
drowotnej.

 Grażyna Suchodolska
fot. Mirosława Mariańczyk

TRZYMAJ FORMĘ

i dyrektor mińskiej 
poradni p. Hannę Mi-
chalską zebrani mieli 
możliwość wysłucha-
nia wykładu pani mgr 
psych. Marty Jerzak 
pracownika Porad-
ni -Psychologiczno-
Pedagogicznej, na 
temat Przezwycię-
żanie zaburzeń emo-
cjonalnych w pracy 
z dzieckiem nadpo-
budliwym oraz pani 
mgr psych. Marleny 
Czubskiej pt. ADHD- 
rozwijanie kompe-

tencji społecznych.
Po części wykłado-
wej uczestnicy wzięli 
udział w zajęciach 
warsztatowych pro-
wadzonych m.in. 
przez nauczycieli 
SP6. Pani Katarzyna 
Mikulska podzieliła 
się swoimi umiejęt-
nościami w zakresie 
Muzykoterapii w pra-
cy z dziećmi z zespo-
łem nadpobudliwości 
p sycho ruchowej ,  

Konferencja naukowa dla nauczycieli
a pani Grażyna Suchodolska doświad-
czeniami z realizacji Programu profilak-
tycznego Spójrz inaczej na agresję blok: 
emocje-relacje z rówieśnikami, warszta-
ty „Zabawa jako forma terapii dla dzieci 
nadpobudliwych psychoruchowo” popro-
wadziła p. Dorota Regula z zaprzyjaźnio-
nego wydawnictwa.
  W czasie trwania konferencji 
nauczyciele mogli się również zapoznać 
z propozycjami wydawnictw edukacyj-
nych oraz bogatą propozycją książkową 
na temat nadpobudliwości przygotowaną 
przez Bibliotekę Pedagogiczną w Mińsku 
Mazowieckim.

 Agnieszka Łodyga
fot. z  archiwum szkoły
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Tradycyjnie, w ostatnią niedzielę maja 
Mińsk Mazowiecki stał się już po raz XVII 
miejscem, gdzie świętowało ponad 520 
biegaczy, biorących udział w tegorocz-
nym Ogólnopolskim Biegu Ulicznym XVII 
„Mazowiecka Piętnastka” .

Bieg główny na piętnaście kilometrów, 
poprzedziły biegi dla dzieci i młodzieży 
na dystansach: 500m, 800m, 1500m oraz 
3200m.

218 zawodników zacięcie rywa-
lizowało w następujących kate-
goriach:

1.Szkoły Podstawowe klasy IV  
i młodsi
2.Szkoły Podstawowe klasy V i VI
3.Szkoły Gimnazjalne
4.Szkoły Ponadgimnazjalne

Zwycięzcy zostali nagrodzeni me-
dalami, dyplomami oraz cennymi 
nagrodami rzeczowymi ufundo-
wanymi przez: Miejską Komisję 
Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych, Firmę Jeans Box Jerzy 
Gryz, Studium Języków Obcych w Mińsku 
Mazowieckim, Szkołę Pływania „Ana-
konda” Tomasz Radomiński oraz Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku Ma-
zowieckim.

Warto dodać, iż Biegi Dziecięce i Mło-
dzieżowe zostały objęte patronatem 
Ogólnopolskiej Akcji „Polska Biega”  
w związku z tym dzieci zostały nagrodzo-
ne pamiątkowymi koszulkami, łapkami, 
poradnikami biegacza, chustami i innymi 
gadżetami nawiązującymi do akcji.

Po ceremonii dekoracji, w której uczest-
niczyła trzykrotna rekordzistka świata w 
biegu na 100m przez płotki Pani Grażyna 
Rabsztyn odbył się 2 Bieg Krawaciarza 
na dystansie ok. 300m. W biegu wzięli 
udział między innymi: Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki Pan Marcin Jakubow-
ski, Przewodniczący Rady Miasta Pan 
Dariusz Kulma, Radni Rady Miasta oraz 
Sponsorzy. Była to akcja promująca zdro-
wy styl życia i zachęcająca wszystkich 

mieszkańców obecnych na 
placu przez pałacem Der-
nałowiczów do najprost-
szej i najtańszej formy 
aktywności fizycznej.

Punktualnie o godz. 12.00 
na starcie stanęło 308 za-
wodników, którzy rywali-
zowali ze sobą na dystansie 
15 km w 17 kategoriach:

Wśród mężczyzn najlepsi 
byli:

1.RYBAK SERGII
2.ROGOVTSON STEPAN
3.MASHEI PAVEL

A wśród kobiet triumfowały:
1.FISIKOWIVICI LILIA
2.NAFRANOVICH IRYNA
3.KALIŃSKA RENATA

Oprócz kategorii generalnej, przeprowa-
dzono również klasyfikację w następują-
cych podziałach:

I. Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego  
Kobiet
1.ZWIERZ MARTA
2.SZYMAŃSKA-KOPCIŃSKA EWA
3.KULMA KATARZYNA

II. Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego 
Mężczyzn
1.BADUREK MACIEJ
2.LAMPARSKI ZBIGNIEW
3.MOŻDŻONEK ANDRZEJ

III. V Mistrzostwa Powiatu 
Mińskiego Służb Munduro-
wych o Puchar Komendan-
ta Oddziału Specjalnego 
Żandarmerii Wojskowej  
w Mińsku Mazowieckim
1.Możdżonek Andrzej

IV. Mazowiecka Spółka Ga-
zownictwa
1.Scibior Krzysztof

V.Osób niepełnosprawnych
1.Ziółkowski Jacek

Oraz w poszczególnych kat. wiekowych:
KOBIETY: 16-29, 30-39, 40-49 i 50 lat  
i powyżej
MĘŻCZYŹNI: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 
50-59, 60-69 oraz 70 lat i powyżej

Szczegółowe wyniki na http://www.mo-
sir.org.pl/mazowiecka-pietnastka/wyniki

Wszyscy biegacze, którzy wzięli udział  
w tegorocznej edycji „Mazowieckiej Pięt-
nastki” zostali nagrodzeni pamiątkowymi 
medalami a 150 z nich również koszulka-
mi. Zwycięzcy poszczególnych kategorii 
otrzymali cenne nagrody rzeczowe ufun-
dowane i wręczane przez jak zwykle nie-
zawodnych sponsorów.

Zawodnicy, którzy ukończyli bieg z za-
chwytem komentowali „Strefy Kibica” 
zorganizowane w sposób bardzo profesjo-
nalny przez Szkoły Podstawowe z terenu 
Miasta spośród których, na wyróżnienie 
zasługuje SP nr 6 im. Henryka Sienkiewi-

cza w Mińsku Mazowieckim. Szkoła 
ta, została oceniona przez samych 
biegaczy jako najlepiej dopingują-
ca do wysiłku i nagrodzona nagrodą 
rzeczową.

Tegoroczna „Piętnastka” była 
szczególna nie tylko dla zawod-
ników, którzy pojawili się na pla-
cu przed pałacem Dernałowiczów 
w rekordowej liczbie ale również 
dla kibiców, którym organizatorzy 
przygotowali mnóstwo darmowych 
atrakcji, konkursy z nagrodami oraz 
występ Zbigniewa Wodeckiego.

27 maja 2012 był ważny również dla or-
ganizatorów, którzy stanęli na wysokości 
zadania i w bardzo sprawny sposób zre-
alizowali bardzo obszerny program tego-
rocznej edycji.

Dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji w Mińsku Mazowieckim Pan Ro-
bert Smuga, chciałby złożyć szczególne 
podziękowania dla pracowników MOSiR, 

MAZOWIECKA PIĘTNASTKA
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13 maja 2012 roku Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zorganizował IV In-
auguracyjny Turniej Piłki Siatkowej 
„Majówka na Piasku 2012”.
 
Stadion przy ul. Sportowej 1 gościł rekor-
dową spośród 4 edycji ilość drużyn - 38 
dwuosobowych zespołów, które repre-
zentowały następujące miasta: Kraków, 
Sosnowiec, Siedlce, Mrozy, Skierniewice, 
Warszawę oraz Mińsk Mazowiecki i oko-
lice.

Mimo niesprzyjającej aury, zawodnicy 
prezentowali bardzo wysoki poziom gry 
rywalizując w następujących kat: gim-
nazjum dziewczęta, gimnazjum chłopcy 
oraz open kobiet i mężczyzn.

Najlepsze zespoły w poszczególnych ka-
tegoriach:
Gimnazjum dziewczęta (spośród 8 dru-
żyn):
1. „MKS MOS Płomień Sosnowiec”: Jakuć 
Kalina i Stępień Dominika
2. „GM nr 3 MM”: Koryszewska Olga i Ma-
mes Agnieszka
3. „MKS OLIMP MM”: Ada Pacewicz i Jo-
anna Wąsak
Gimnazjum chłopcy (spośród 9 drużyn):
1. „GM nr 1 MM”: Cezary Rudzki i Igor 
Jackiewicz
2. „Kokosy”: Prońko Maciej i Filip Szuba
3. „VC Krasnale”: Łukasz Gałązka i Do-
minik Czajka
Kobiety (spośród 6 drużyn):
1. „Nie wiem”: Aneta Jaroń i Martyna 
Chromińska
2. „Krótka Przesunięta”: Gołębiowska 
Karolina i Fabijańska Patrycja
3. „K2”: Bukowska Katarzyna i Luba Ka-
rolina
Mężczyźni (spośród 15 drużyn):
1. „Gieroje Kraków”: Artur Kowalik i Mi-
chał Płecha
2. „MK”: Marcin Kuźniarski i Marcin Kłos
3. „FC Po Kielichu”: Mateusz Ogrodni-
czuk i Grzegorz Osiak

Wszyscy zawodnicy zostali nagrodzeni  
z rąk Dyrektora MOSiR Pana Roberta 
Smugi dyplomami oraz medalami nato-
miast drużyny, które zajęły miejsca na 
podium otrzymały również cenne nagro-
dy rzeczowe.

Imprezę uświetniła nie tylko obecność 
zawodników prezentujących grę na wy-
sokim poziomie ale również grill, którym 
posilali się po zaciętym meczu.

Kolejne edycje „Majówki na Piasku” 
„ściągają” do Mińska rzesze fanów tej 
dyscypliny sportu nadając prestiż tak do-
brze rokującej imprezie.

Warto przybliżyć frekwencję z poprzed-
nich lat: 2011r. – 17 ekip, 2010r. – 12, 
2009r. - 9 drużyn i podziękować wszyst-
kim za wspólną zabawę i zaprosić za rok 
w jeszcze szerszym gronie.

MAŁOPOLSKA  ZDOBYTA
 W ramach małopolskich zmagań  
w  dniu 1 maja 2012 odbyły się  Indywidualne  
i Drużynowe Mistrzostwa Małopolski w Sza-
chach Błyskawicznych w Krakowie.  
 W klasyfikacji drużynowej złoto 
zdobyła drużyna Mińskiego Towarzystwo Sza-
chowego w składzie: Jakub Suliborski, Artur 
Suliborski, Paweł Parol i Damian Koseski. Dru-
gie miejsce zajęła drużyna TS Wisła Kraków,  
a trzecie KKSz Kraków. 
 W dniach od 29 kwietnia do 6 maja 
również w Krakowie odbyły się Międzynarodo-
we Mistrzostwa Małopolski Seniorów  i Junio-
rów  w szachach klasycznych. Na starcie sta-
nęło 117 zawodników.  Turniej był rozgrywany 
systemem szwajcarskim na dystansie 9 rund  
z podziałem na kategorie. Grupę  A miński klub 
reprezentował  Paweł Parol i Jakub Suliborski 
zajmując kolejno 11 i 13 lokatę. W grupie B  
Artur Suliborski ukończył turniej na 9 miejscu  
i tym samym uzyskał I kategorię szachową. 
 W grupie C  Damian Koseski zdobył 
srebro,  a w kategorii dziewcząt Kamila Kose-
ska zdobyła brąz.

dla Państwa Urszuli i Jacka Rudzkich, 
Pana Tomasza Radomińskiego oraz klubu 
„Barakuda”, Pana Krzysztofa Ślusarczyka, 
Pani Iwony Dróżdż Dyrektor Gimnazjum 
Miejskiego nr 1 im. Gen. Wł. Andersa, dla 
Dyrektorów Szkół Podstawowych z terenu 
miasta, Towarzystwa Krzewienia Kultury 
Fizycznej, Zespołu Szkół im. Marii Skło-
dowskiej Curie, no i przede wszystkim dla 
służb porządkowych, które tego dnia sta-
nęły na wysokości zadania:
1.Komendanta Powiatowej Policji w Miń-
sku Mazowieckim Pana Roberta Kokoszki 
oraz Naczelnika Wydziału Ruchu Drogo-
wego Komendy Powiatowej Policji w Miń-
sku Mazowieckim Pana Piotra Wojdy
2.Komendanta Straży Miejskiej w Mińsku 
Mazowieckim Pana Romana Wiaranow-
skiego
3.Komendanta Oddziału Specjalnego Żan-
darmerii Wojskowej w Mińsku Mazowiec-
kim Pana Dariusza Bogackiego
4.Komendanta Powiatowej Państwowej 
Straży Pożarnej Pana Jarosława Ufnala
5.Komendanta Hufca „Mazowsze” Pana 
Tomasza Szczepanika
6. Galeria zdjęć Super Sport

Karolina Stokowska 
fot. z arch. MOSiR

Pogoda w kratkę 
dobra do gry w siatkę!

Agata Szuba 
Fot. z arch. MOSiR

Andrzej Koseski
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 W środę 2 maja, już od wczesnych 
godzin przedpołudniowych wszyscy z niepo-
kojem nasłuchiwali z różnych źródeł wieści 
od meteorologów. Nie zapowiadało się najle-
piej.. No i faktycznie - po kilku dniach egip-
skich temperatur i błękitnego nieba zrobiło 
się szaro, a tuż przed rozpoczęciem imprezy 
zaczął padać deszcz! Jednak w momencie 
startu pierwszego wyścigu humory zawodni-
ków i kibiców były już lepsze, bo aura okaza-
ła się łaskawa i pozostawiła ostatecznie tylko 
nieliczne kałuże.  Centrum miasta znów na-
leżało do kolarzy !
 Komentator telewizji Eurosport - 
Tomasz Jaroński, jak zwykle fachowo wykonu-
jący swoją robotę, oznajmił mińszczanom po-
czątek kolarskiego święta.
 Na pierwszy ogień poszli zawodow-
cy! Czołowe nazwiska i kluby z polskiego pe-
letonu jak CCC Polsat Polkowice, Bank BGŻ, 
BDC MarcPol, Legia Felt czy KTK Kalisz oraz 
zawodowe grupy zagraniczne. Prędkość, walka 
i dramaturgia wydarzeń ! Wszystko tuż przed 
oczami widzów. Na dodatek masa upadków 
na rondzie tuż przed magistratem. Po 30-u 
okrążeniach najszybszy okazał się syn znanego  
z czasów kolarstwa NRD-owskiego Uve Amplera 
- Rick Ampler z niemieckiej grupy zawodowej 
NUTRIXXION. Drugi zameldował się Jarosław 
Rębiewski z KTK Kalisz przed Sylwestrem Jani-
szewskim z CCC Polsat Polkowice.
 Po dekoracji zawodowców, na li-
nii startu zobaczyliśmy sporą grupę rowerzy-
stów w najróżniejszych strojach - począwszy 
od odświętnych, wizytowych białych koszul, 
skończywszy na obcisłych, klubowych try-
kotach. Zwyczajowo, jak co roku, tak i tym 
razem ruszyła tzw. „runda honorowa” dla Vi-
pów, kibiców, mieszkańców miasta. Każdy kto 
dysponował jakimkolwiek dwuśladem mógł w 
tym momencie dołączyć do spektaklu. Bardzo 
miłym gestem było uczestnictwo w tej pętli 
samych zawodników. W czołówce „pokojowego 
peletonu” zobaczyliśmy oczywiście włodarzy 
naszego miasta, jak też liczne znane twarze 
stałych sympatyków kolarstwa z ziemi miń-
skiej.
 Punktualnie o 17:15 w ramach Mi-
strzostw Powiatu Mińskiego ruszyły kolejne 
wyścigi. Jak się szybko okazało, w tych kate-
goriach wiekowych rywalizację zdominowa-
li zawodnicy Klubu Kolarskiego V-MAX Mińsk 
Mazowiecki oraz młodzi adepci szkółek kolar-
skich prowadzonych przez trenera V-MAX-u 
Jacka Tomkiewicza w miejscowościach: Dębe 
Wielkie, Jakubów, Jędrzejów, Wiśniew, Górki, 
Ruda, Halinów i Okuniew. Z młodych zawod-
ników podstawowego składu Klubu Kolarskiego 
V-MAX na pudło wchodzili tego dnia: Dawid 
Rosochacki, Małgosia Tomaszycka, Julka Mina-

siewicz i Piotr Kowalczyk. Swoją do-
brą dyspozycję pokazali także Antek 
Gańko i Mateusz Trojanowski – obaj  
z Mińska Mazowieckiego, którzy rów-
nież stanęli na podium. 
 Nigdy wcześniej w wyścigach ko-
larskich organizowanych w naszym 
powiecie nie stawiła się taka liczba 
dzieci i młodzieży ! Poza aktywno-
ścią „kolarskiego tygla” jakim stał się  
w ostatnich latach Mińsk Mazowiecki 
ze swoim klubem V-MAX, rowerowy 
wirus zwany „cyklozą” opanował już 
sąsiednie gminy powiatu mińskiego.  
Teraz  można tylko zacierać ręce i spo-

kojnie patrzeć w przyszłość. 
 Ostatnim wyścigiem w ramach Mi-
strzostw Powiatu Mińskiego była rywalizacja 
15-18-latków na dystansie pięciu okrążeń. 
Publiczność  jakby ucichła i spoważniała.  
W okolicy startu pojawiło się więcej kibiców, 
fotoreporterzy zaczęli nerwową bieganinę  
a głos komentującego Tomasza Jarońskiego 
nabrał zupełnie innej barwy. Śmietanka „mło-
dego V-MAX-u” oraz ich rywale ustawiła się na 
linii startu. Michał Dąbrowski, Dominik Jarosz, 
Adam Borkowski, Radek Soszyński,  Dominik 
Jastrzębski i Karol Pałdyna - chłopcy z mińskie-
go Klubu Kolarskiego V-MAX wyraźnie podener-
wowani, presja  kibiców, oczekiwania fanów 
zrobiły swoje.. Niestety atut „własnego bo-
iska” wcale nie wszystkim pomaga.  Jak wcze-
śniej mówiono to miał być ich sportowy debiut 
i spełnienie jesiennych deklaracji trenera Jac-
ka Tomkiewicza. Początek był dość spokojny  
i cała stawka trzymała się razem. Wzajemny 
respekt, niepewność i wyczuwalne napięcie. 
Już na trzeciej rundzie na solowy atak zdecy-
dował się Michał Dąbrowski (V-MAX). Peleton 
wydawał się nie dawać szans uciekinierowi  
i nie reagował. Michał na ostatnim okrążeniu 
wypracował kilkanaście sekund przewagi nad 
zasadniczą grupą i wtedy stało się coś niesa-
mowitego ! Z peletonu odskoczyło dwóch ko-
lejnych kolarzy V-MAX-u – Dominik Jastrzębski 
i Adam Borkowski. Na pół okrążenia przed 
metą po solowej ucieczce nie było już śla-
du, a trójka mińszczan w granatowo limono-
wych koszulkach samotnie zmierzała do mety. 
Wszystko było już jasne. Końcową kreskę  
z „V-MAXymalną” prędkością mijali kolejno 
Adam, Dominik i Michał.. Czy można sobie wy-
marzyć lepszy debiut ? 
 Na koniec kolarskiego święta pu-
bliczność zobaczyła jeszcze dwa ostatnie 
wyścigi. Najpierw do walki stanęli zawodnicy  
w wieku 18-50 lat, a po nich odbył się wyścig 
w kategorii 50+. W pierwszym z tych wyścigów 
wśród bardzo silnej obsady obecnych było kilku 
kolarzy z Klubu V-MAX.  
 Znawcy kolarstwa doskonale wiedzą 
jak surowy jest regulamin kryteriów ulicz-
nych. Zawodnicy zdublowani lub odpadają-
cy od zasadnicze grupy są dyskwalifikowani. 
Wniosek jest prosty – tu po prostu trzeba 
stale kontrolować rozwój wydarzeń i reago-
wać na to co się dzieje w czołówce. Niestety, 
podobnie jak w wyścigu zawodowców i tu też 
nie obyło się bez upadków.  W końcowej roz-
grywce na trasie została już mocno okrojona 
przez sędziów grupa  z trzema zawodnikami  
z V-MAX-u tj. Adamem Borkowskim, Domini-
kiem Jastrzębskim i Jackiem Tomkiewiczem.  
W grze pozostali również Bartek Ferlin (SMTC-
Stara Miłosna) i Łukasz Danielak (BSA PRO-TO-

UR) z Halinowa.  Jednak tego dnia najsilniejsi 
okazali się utytułowani goście – Roger Głowac-
ki (GKK OPTY Mazowsze) był poza zasięgiem 
rywali. Drugie i trzecie miejsca przypadły 
kolarzom z Warszawy – Piotrowi Kiebleszowi  
i Szymonowi Kotowskiemu (obaj KK Żoliber-
Warszawa). W ostatnim wyścigu wieczoru - 
kategoria 50+, ciągle bezkonkurencyjny - były 
polski olimpijczyk - Lechosław Michalak (GKK 
Opty Grodzisk Mazowiecki),  na finiszu nie 
dał szans rywalom pokazując nieustającą mi-
strzowską klasę.
 We wszystkich wyścigach rozegra-
nych tego dnia w Mińsku Mazowieckim wzię-
ło udział łącznie ok. 150 kolarzy. Najmłodszy 
z nich to 6-letni Wojtuś Proniewicz z Mińska 
Mazowieckiego, a najstarszy 67-letni Zbigniew 
Potylicki ze Starej Miłosnej.
 Fundatorami nagród dla zawodników 
byli Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki - Mar-
cin Jakubowski, który objął patronat honorowy 
nad imprezą,  Starosta Powiatu Mińskiego - Jan 
Antoni Tarczyński oraz liczni sponsorzy, m.in.: 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku 
Mazowieckim, Muzeum Ziemi Mińskiej, Tygo-
dnik „Co-słychać”, sklep rowerowy G.Dolata, 
Fansport, Captor. 
 Jak powiedział po zakończonej im-
prezie trener V-MAX-u i animator kolarstwa  
w powiecie mińskim Jacek Tomkiewicz – „..plan 
wykonany... impreza mogła się podobać. Cała 
masa dzieciaków z okolicznych miejscowości, 
liczna widownia, a poza tym  świetne nazwiska 
z zawodowego peletonu no i … nasz V-MAX..!! 
Ludzie w naszym mieście zaczynają rozumieć 
kolarstwo, szanują tę piękną dyscyplinę i he-
roizm zawodników, którzy jak zawsze podkre-
ślam – dają z siebie wszystko.  Zapewniam – 
sezon 2012 w Powiecie Mińskim będzie bardzo 
ciekawy !”.
 Szczegółowe wyniki wszystkich roze-
granych wyścigów, galerie zdjęć można zoba-
czyć na stronie Kolarskiego Klubu V-MAX Mińsk 
Mazowiecki: www.vmaxkolarze.pl Niebawem 
będzie tam też dostępny materiał filmowy  
z wydarzenia.
 Mińscy kolarze nie zwalniają tem-
pa... Już niebawem - 13 maja 2012 - w po-
bliskim Chmielewie, na znanej szosowcom 
rundzie Barcząca-Chmielew-Zakole Stare-Ma-
rianka  znów wielkie ściganie !!! Tym razem 
to klasyczny wyścig szosowy dla pełnoletnich 
zawodników z cyklu Super Prestige organizo-
wany wspólnie z Żyrardowskim Towarzystwem 
Cyklistów. Szczegóły – również na stronie klubu 
V-MAX.  Zapraszamy.

Jacek Tomkiewicz
fot. z arch. V-MAX

„V MAX nabiera prędkości” !!!
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 To The Glory Of The 
Heroes of Monte Cassino 18 
maja 2012 roku delegacja 
młodzieży Gimnazjum Miej-
skiego nr 1 im. Gen. Włady-
sława Andersa w Mińsku Ma-
zowieckim wraz z dyrektorem 
Iwoną Dróżdż i nauczycielem 
– opiekunem pocztu sztan-
darowego Jackiem Rudzkim 
wzięła udział w państwowej 
uroczystości z okazji 68. rocz-
nicy Bitwy o Monte Cassino.
 Tegoroczne obchody 
patronatem honorowym objął 
Pan Tomasz Siemoniak Mini-
ster Obrony Narodowej. Orga-
nizatorem warszawskich uro-
czystości był Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych oraz Ambasa-
dy: Algerii, Australii, Austrii, 
Kanady, Francji, Niemiec, 
Włoch, Indii, Maroka, Nowej 
Zelandii, Republiki Południo-
wej Afryki, Wielkiej Brytanii 
i Irlandii Północnej, Stanów 
Zjednoczonych Ameryki.
 Poczet sztandarowy 
GM1 i towarzysząca mu grupa 
uczniów jako jedyni przedsta-
wiciele młodzieży reprezentowali Stowa-
rzyszenie Klubu Przyjaciół Szkół i Organi-
zacji Monte Cassino.
 Pierwsza część uroczystości od-
była się przed Pomnikiem Bohaterów Bi-
twy o Monte Cassino, który znajduje się na 
skwerze pomiędzy ul. gen. Andersa a bra-
mą Ogrodu Krasińskich w Warszawie. Miej-
sce to jest dla naszej szkolnej społeczno-
ści bardzo ważne, ponieważ duży wkład 
w budowę pomnika miał Przyjaciel GM1 
ś.p. kpt. Jakub Hryniewicki (mińszczanin, 
żołnierz 2. Korpusu Polskiego). Okoliczno-
ściowe przemówienia wygłosili: minister 
Tomasz Siemoniak MON, minister Jan Sta-
nisław Ciechanowski UdSKiOR, Robin Bar-
nett ambasador Zjednoczonego Królestwa 
Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Pol-
sce oraz płk. Edmund Brzozowski prezes 
Stowarzyszenia Byłych Żołnierzy Polskich 
Sił Zbrojnych na Zachodzie „KARPATCZY-
CY”. Apel poległych wspólnie odczytali 
polski oficer i brytyjski attaché obrony. 
Nie zabrakło również salwy honorowej. 
Na zakończenie delegacje reprezentują-
ce instytucje państwowe i samorządowe 
złożyły kwiaty w hołdzie walczącym w nie-
zwykłej bitwie pod Monte Cassino w maju 
1944 roku.
 Druga część obchodów rocznico-
wych, mająca miejsce na terenie Muzeum 
Wojska Polskiego, rozpoczęła się od po-
kazu lotniczego – przelotu nad Warszawą  
i muzeum angielskiego samolotu obserwa-
cyjno-łącznikowego Taylorcraft Auster nu-
mer MT255 pilotowanego przez kapitana 
Jacka Mainkę. Maszyna została sprowadzo-

na do Polski w zeszłym roku, odbudowana 
i dopuszczona do lotów po 50-letniej prze-
rwie dzięki staraniom kapitana Mainki. Sa-
molot ten uczestniczył w walkach II wojny 
światowej od Normandii aż po Niemcy. 
 Następnie swoje przesłania do 
zaproszonych gości (przedstawicieli pol-
skich sił zbrojnych, przedstawicieli misji 
dyplomatycznych akredytowanych w Pol-
sce oraz ponad 60 weteranów z całego 
świata) skierowali: dyrektor Muzeum Woj-
ska Polskiego prof. Janusz   Cisek, minister 
Tomasz Siemoniak, minister Jan Stanisław 
Ciechanowski, ambasador Robin Barnett 
oraz prof. Zbigniew Wawer – autor ksią-
żek, filmów i programów dokumentalnych 
dotyczących bitew żołnierza polskiego w 
czasie II wojny światowej. Niewątpliwą 
atrakcją programu były występy kobziarzy 
z 48. Kanadyjskiego Pułku Górali Szkoc-
kich oraz zespołu jazzowego United States 
Army Europe Band.
 Udział delegacji młodzieży z GM1 
w państwowych obchodach 68. rocznicy 
Bitwy o Monte Cassino odczytujemy jako 
ogromne wyróżnienie, ale i zobowiązanie, 
aby (jak powiedział ambasador Robin Bar-
nett) „odwagę i bohaterstwo najwyższej 
próby oraz niezwykłe czyny żołnierzy tak 
wielu narodowości zachować w pamięci na 
zawsze”.

Iwona Dróżdż 
fot. z arch.GM Nr1

POZA GRANICAMI

W HOŁDZIE BOHATEROMMistrzostwa Polski Junio-
rów w TAEKWON-DO ITF – 
Rybnik 2012
W dniach 25 – 27 maja w Hali Widowiskowo 
– Sportowej w Rybniku na Górnym Śląsku od-
były się, zorganizowane przez Polski Związek 
Taekwon-Do, XXI Mistrzostwa Polski Juniorów  
w Taekwon-Do ITF.

W imprezie wzięło udział 128 najlepszych  
w swojej kategorii wiekowej zawodników z 34 
klubów z całego kraju. 

Nasze miasto na mistrzostwach reprezento-
wali zawodnicy Mińskiego Klubu Sportowego 
TAEKWON – DO Tomasz Kurowski (I DAN) oraz 
Jarosław Nowak (1 KUP) pod opieką trenera 
Jacka Łuniewskiego. 

Mińszczanie w trakcie zawodów dwukrotnie 
stawali na podium zdobywając brązowe meda-
le za zajęcie trzeciego miejsca.

Tomasz Kurowski był trzeci w konkurencji ukła-
dów formalnych stopni mistrzowskich DAN, 
natomiast  Jarosław Nowak odebrał brązowy 
medal w konkurencji walk mężczyzn do 63kg.

Podsumowując start naszych zawodników tre-
ner Jacek Łuniewski stwierdził: „Jestem bar-
dzo zadowolony z występów Tomka i Jarka 
na mistrzostwach. Być może zabrakło trochę 
szczęścia i umiejętności aby stanąć na wyż-
szych stopniach podium, jednak warto przypo-
mnieć, że aby się tu znaleźć musieli najpierw 
przebrnąć przez sito eliminacji międzywoje-
wódzkich gdzie przyszło im się mierzyć między 
innymi z reprezentantami Polski. To nie były 
zawody na które dostaje się zaproszenie od or-
ganizatorów. To że zdobyli medale Mistrzostw 
Polski świadczy o ich wielkim potencjale i już 
sporych umiejętnościach chociaż obaj wiedzą, 
że jest jeszcze dużo rzeczy które muszą po-
prawić”.     

Kolejnym sprawdzianem dla podopiecz-
nych trenera Łuniewskiego jest start w fi-
nałach Mistrzostw Polski Juniorów Młod-
szych, który odbędzie się na początku 
czerwca w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku.  
Nasze miasto w tej imprezie reprezentuje pię-
cioro zawodników, którzy zdobyli kwalifikacje 
na te zawody.

Igor Koczyrkiewicz
fot. z arch. MKS  TAEKWON-DO
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NA MORZU BAŁTYCKIM I W AKADEMII  
MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI

ZATOKA GDAŃSKA – 27-30.04.2012

Po raz kolejny młodzież znalazła się na morzu, 
poznając tajniki żeglarstwa, wspólnej pracy  
i wypoczynku.

Tym razem pod opieką nauczycieli oraz trzech 
oficerów Marynarki Wojennej wypłynęli w mo-
rze uczniowie klasy I Technikum. Opiekę nad 
uczniami sprawowali ich szkolni nauczyciele: 
p. Katarzyna Kupidura-Ostrowska-tym razem 
nie nauczycielka informatyki lecz oficer jach-
tu s/y Admirał Dickman oraz II oficer rejsu, p. 
Agnieszka Chrościcka, w szkole nauczycielka 
WF, ale tym razem oficer jachtu s/y Purga, p. 
Piotr Olkowicz-pomimo, że zawodowo uczy hi-
storii (zresztą w czasie wycieczki jego zawodo-
we komentarze były nieocenione - szczególnie 
w czasie zwiedzania Helu i Gdańska), w rej-
sie jednak I oficer jachtu s/y Wick, p. Maciej 
Mazanka, nauczyciel fizyki w rejsie kapitan 
jachtu s/y Purga, p. Jarosław Wachowicz - na-
uczyciel języka angielskiego – w rejsie kapitan 
jachtu s/y Elisabeth.

Pomocą służyli także zawodowi marynarze, 
oficerowie Marynarki Wojennej z Akademii Ma-
rynarki Wojennej im. Bohaterów Westerplatte  
z Gdyni, z którą to uczelnią miński Mechanik od 
pewnego czasu współpracuje.

Program był bardzo napięty. Po dłużącej się 
nocnej podróży pociągiem do Gdyni nie było 
odpoczynku, grupa natychmiast wyruszyła do 
Akademii zwiedzać uczelnię i zapoznawać się 
z różnymi wydziałami np. siłownie okrętowe, 
symulatory radarowe ARPA, wydział uzbroje-
nia okrętowego – pojawiła się nawet okazja do 

ćwiczebnego strzelania ( na 
szczęście na symulatorze 
działa okrętowego).

Kolejny punkt wycieczki to 
zaokrętowanie, szkolenie 
z obsługi urządzeń jach-
towych i bezpieczeństwa  
i w drogę na Hel.

Kilkugodzinny, wieczorno 
nocny rejs po Zatoce Gdań-
skiej przy spokojnym morzu 
był prawdziwą atrakcją 
dla uczniów, pierwszym 
tego typu doświadczeniem  
w życiu. Na Helu obo-
wiązkowym punktem programu od rana było 
zwiedzanie fokarium oraz baterii pułkownika  
Laskowskiego z czasów wojny, spacer po plaży 
i z powrotem na jachty.

Droga do Gdańska była urocza. Spokojna żeglu-
ga w pełnym słońcu. Idealne warunki dla nowi-
cjuszy. W kanale portowym znowu była okazja 
podziwiać dźwigi portowe z emblematem… 
FUD Mińsk Mazowiecki. Nieco nerwowości 
wprowadziła holowana platforma wiertnicza, 
za którą płynęły wszystkie jednostki wchodzą-
ce do portu, w tym także nasze cztery jachty. 
Wygląda na to, że korki pojawiają się także na 
morzu.

Gdańsk oczarowuje swoją starówką, klimatem 
i starannością przygotowań do sezonu tury-
stycznego. Gdańska marina jachtowa – piątka 
z plusem.

Kolejny dzień to powrót do Gdyni. Teraz już 
trochę powiało. Zrobiła się żeglarska pogoda. 
Jachty zaczęły płynąć w głębszym przechy-

Rejs „Mechanika”

le. Młodzież miała zatem okazję zasmakować   
prawdziwego morskiego żeglarstwa, a niektó-
rzy i pogawędki z Neptunem.

W Gdyni klar jachtów, ostatnia noc w koi  
i przekazanie rano jednostek armatorom. Oko-
ło południa pora w drogę powrotną, szczęśli-
wie w komfortowych warunkach, choć także 
pociągiem.

Wycieczka odbyła się dzięki wsparciu finanso-
wemu rodziców uczniów, 24 godzinnej gotowo-
ści do opieki nad młodzieżą nauczycieli oraz 
przychylności  pana kontradmirała Czesława 
Dyrcza, dzięki którego decyzji uzyskaliśmy 
na rejs jacht flagowy Akademii Marynarki Wo-
jennej – s/y Admirał Dickman. Wiele wysiłku 
w organizację wyprawy włożył pan komandor  
Karol Listewnik znany już wcześniej uczniom 
Mechanika.

Tomasz Płochocki
Fot. z arch. ZSZ Nr 2

             W dniach 30.04.-05.05.2012r. 
sześcioosobowa grupa nauczycieli ze Spe-
cjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawcze-
go w Mińsku Mazowieckim odbyła wizy-
tę w Ahtme Kool – szkole dla uczniów o 
specjalnych potrzebach edukacyjnych w 
Kotla-Järve w Estonii. 
Wyjazd był kolejnym etapem współpracy 
obu placówek w ramach projektu 
„Nauczanie na łonie natury”, którego ce-
lem jest kształtowanie umiejętności ko-
rzystania z edukacji pozaformalnej oraz 
prowadzenia obserwacji, doświadczenia, 
pomiarów i eksperymentu.
            W trakcie pobytu nauczycie-
le wymieniali doświadczenia na temat 
systemu kształcenia specjalnego w oby-
dwu krajach. Mieli szansę uczestniczenia               
w zajęciach lekcyjnych, pozalekcyjnych 
oraz rewalidacji indywidualnej. Istotnym 
punktem wizyty było spotkanie z przed-
stawicielem Estońskiego Ministerstwa 
Edukacji w Centrum Edukacji w Avenur-
me. Gospodarze pokazali nam również 
najciekawsze miejsca swojego kraju.
            Nauczyciele obu szkół wspól-
nie opracowali również harmonogram 

pracy na następne 
lata m.in. wymianę 
uczniów z obu pla-
cówek. 
 Będą oni 
uczyć się od sie-
bie odkrywania  
i poznawania re-
aliów społecznych 
i kulturowych oraz 
wzmacniać po-
czucie wspólnoty 
wśród narodów Eu-
ropy. Już we wrze-
śniu ośmioosobo-
wa grupa uczniów 
Ośrodka z Mińska 
Mazow ieck i ego 
pod opieką dwóch 
nauczycieli wyje-
dzie na tydzień do 
Estonii realizować 
zadania projektu. 
Trzecim partne-
rem będzie szkoła 
z Rosji.

B. Moryc
fot. z arch. SOSW

Z wizytą w Estonii
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 28 maja 2012r. szczególnie 
uzdolnieni sportowcy ze Szkoły Podsta-
wowej nr 5 w Mińsku Mazowieckim pod 
opieką nauczycieli wychowania fizycz-
nego oraz dyrektor Ewy Szczerby wzięli 
udział w obchodach Międzynarodowego 
Dnia Dziecka pod nazwą „Dzień Młodego 
Kibica”. Impreza rekomendowana przez 
Mazowieckiego Kuratora Oświaty miała 
miejsce na Stadionie Miejskim w War-
szawie, a głównym celem tego przedsię-
wzięcia było propagowanie wśród dzieci  
i młodzieży idei kibicowania fair-play.
 W ramach festynu odbył się m. 
in. Finał Turnieju „Gramy o Złotą Piłkę” 
oraz podsumowanie Ogólnopolskiego Tur-
nieju Sportowego „Gram i Wspieram” 
organizowanego przez Komendę Główną 
Policji. Wśród atrakcji przygotowanych 
dla uczestników warto wymienić konkurs 
rzutów karnych „Strzel gola Dudkowi” – 
najsłynniejszemu bramkarzowi reprezen-
tacji Polski, mecz z udziałem piłkarzy, 
m.in. J. Dudka. R. Koseckiego, C. Kuchar-
skiego, R. Majdana, prezentację filmu 
edukacyjnego „Kibic” oraz specjalistycz-
nego sprzętu strażackiego i policyjnego, 

 W dniach 17 – 20 maja w miejsco-
wości Saint – Egreve we Francji – mieście 
bliźniaczym Mińska Mazowieckiego, prze-
bywała reprezentacja naszego miasta. 
W jej skład weszła młodzieżowa grupa 
Ochotniczej Straży Pożarnej w skladzie: 
Mikołaj Stosio,... Mateusz Nowicki, Ad-
rian Krawczyński, Jakub Ziółkowski, Rafał 
Kałowski, Dominik Woźnica, Cezary Ma-
ciejec pod opieką Grzegorza Wojciechow-
skiego oraz przedstawiciele Rady Miasta, 
w osobach przewodniczącego Grzegorza 
Cyrana oraz wice przewodniczącego Je-
rzego Gryz - Komisji Praworządności, Sa-
morządności oraz Spraw Lokalnych. 
 Głównym założeniem wizyty, 
była integracja młodych strażaków oraz 
zapoznanie ich z organizacją i sposobem 
działania francuskich jednostek gaśni-
czych. Należy wspomnieć, że ta formuła 
spotkań funkcjonuje już od kilku lat i po 
wizytach w niemieckim Karben oraz cze-
skim Krnowie, Saint - Egreve był ich kolej-
nym gospodarzem. Tym razem uczestni-
czyli w nim poza debiutującymi Polakami, 
także Czesi i gospodarze z Francji. Z Nie-
miec natomiast przybyli pracownicy tam-
tejszego magistratu wraz z rodzinami.
 W programie tej imprezy znala-
zła się między innymi, wizyta w położo-
nym wysoko w Alpach parku rekreacyjno 
– sprawnościowego, w którym chętni mo-
gli sprawdzić swoje możliwości na torze 
przeszkód usytuowanym wysoko w koro-
nie drzew. Trasę o różnym stopniu trud-
ności rozpostartym na bardzo rozległym 
terenie, zliczyła zdecydowana większość 

młodych uczestników. 
  Innymi ciekawym wydarzeniem 
okazała się wizyta w miejscowej jedno-
stce Straży Pożarnej, a także w Centrum 
Zarządzania Kryzysowego miasta Greno-
ble. Podczas zwiedzania wymienionych 
obiektów, zaprezentowano sprzęt oraz 
rozwiązania techniczne stosowane pod-
czas akcji ratowniczych w tym okręgu, ze 
szczególnym akcentem na specyfikę śro-
dowiska wysoko - górskiego w którym te 
jednostki funkcjonują. 
 Wiele wrażeń na uczestnikach 
wywarł także wjazd kolejką na zabytko-
we fortyfikacje Grenoble, zwane Basty-
lią. Podczas podróży kolejką linową moż-
na było podziwiać z góry piękno miasta,  
a w widok ze szczytu umocnień grodu na 
tle Alp, okazał się równie niepowtarzalny.
 Kulminacyjną częścią pobytu 
była uroczysta kolacja zorganizowana 
przez władzę oraz mieszkańców Saint – 
Egreve. Podczas jej trwania odbyło się 
wiele rozmów 
dotyczących moż-
liwości pogłębia-
nia wzajemnej 
współpracy Miast 
Bliźniaczych. Po-
wstały dzięki nim 
ciekawe pomysły i 
deklaracje, które 
dają nadzieje, że 
postęp we wza-
jemnej integracji 
będzie się urze-
czywistniał.

 W finale imprezy organizatorzy 
oraz zaproszeni goście wzajemnie po-
dziękowali sobie za wspólnie spędzenie 
tych kilku dni oraz przekazali pamiątki  
i upominki. W imieniu Burmistrza Miasta 
oraz Rady Miasta reprezentanci delegacji  
z Mińska Mazowiecki w osobach wymie-
nionych wcześniej radnych w krótkim 
przemówieniu również przyłączyli się do 
podziękowań oraz przekazali upomin-
ki dla Mer Saint – Egreve, Radnym oraz 
głównym organizatorów obozu młodzie-
żowego.
 
Jesteśmy przekonani, że delegacja Na-
szego Miasta godnie reprezentowała 
Mińsk Mazowiecki w tych spotkaniach, 
czego efektem będzie dalszy postęp  
w pogłębianiu wzajemnej współpracy 
oraz przyczyni się do kolejnych kroków  
w jej rozszerzaniu.

 Jerzy Gryz

Dzień Dziecka na sportowo

OSP z wizytą w Saint Egreve

a także liczne konkursy , m.in. wiedzy  
o ruchu drogowym. 
 Festyn stał się również oka-
zją do zaprezentowania umiejętności 
uczniów. Dziewczęta z Piątki przygoto-
wywane przez panią Małgorzatę Pyszel 
pokazały swe talenty sportowe w nieła-
twych układach gimnastycznych. Z dużym 
zainteresowaniem obejrzano również wy-

stęp szkolnych cheerleaderek, które za-
wsze chętnie promują Szkołę Podstawową 
nr 5 w Mińsku Mazowieckim na zewnątrz. 
Wśród bardzo wielu kibiców nie zabrakło  
uczniów ze Szkoły Podstawowej nr 6 oraz  
Gimnazjum nr 1.

Ewa Szczerba 
fot. z arch. SP Nr 5

POZA GRANICAMI
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Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego zaprasza na 
wycieczkę historyczno-turystyczną  „Przez trzy powiaty”.

 Bardzo interesująco zapowiada się tradycyjny objazd historyczno – turystycz-
ny przygotowywany przez Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego. Całodniowa 
wycieczka autobusowa, która odbędzie się w sobotę, 23 czerwca, przemknie przez 
tereny znajdujące się na terytorium trzech powiatów: mińskiego, wołomińskiego  
i otwockiego. 

 Uczestnicy wyprawy odwiedzą m.in. kościół para-
fialny w Dębem Wielkim, zespół pałacowo – parkowy po-
łożony w miejscowości Krubki Górki, teatr w Michałowie, 
atrakcje znajdujące się w Okuniewie, Sulejówku, Hali-
nowie i Wiązownej. Całość ekspedycji zamknie ognisko, 
które odbędzie się na terenie ośrodka Ekwos w Grębisze-
wie. Koszt uczestnictwa w objeździe wynosi 30 zł. 

 Zapisy do udziału w wycieczce przyjmowane są 
drogą elektroniczną (tpmmaz@gmail.com), telefoniczną 
(512 517 774) lub osobiście w sklepie „Sandra”, znajdu-
jącym się przy ulicy 11 Listopada w Mińsku Mazowieckim. 
Serdecznie zapraszamy do skorzystania z historyczno – 
turystycznej propozycji.

Tomasz Adamczak
Prezes TPMM

 W przeddzień rocznicy urodzin 
Jana Pawła II – 17 maja uczniowie Gim-
nazjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II 
w Mińsku Mazowieckim wyruszyli w pie-
szą pielgrzymkę do kościoła p.w. Matki 
Boskiej Nieustającej Pomocy w Hucie 
Mińskiej. 
 Zwarta grupa ok. 120 gimna-
zjalistów pod kierunkiem pani Iwony 
Szulawskiej i pana dyrektora Grzego-
rza Wyszogrodzkiego nie przestraszy-
ła się deszczu i z piosenką na ustach  
ruszyła sprzed szkoły. W drodze sprawnie  
ruchem kierował pan Piotr Borkowski,  
a równiutkiej kolumny strzegli nauczy-
ciele i… eskorta policji. 

 Po drodze pielgrzymi zatrzymy-
wali się w kilku miejscach, by posłuchać, 
m.in. historii rodziny Sażyńskich czy le-
gend związanych z najstarszą sosną w 
Polsce, która rośnie na obrzeżach naszego 
miasta. Muzyczna grupa pod kierunkiem 
pani Magdaleny Jakubowskiej zachęcała 
do śpiewu, a ks. Paweł Cudny poprowa-
dził z uczniami modlitwę różańcową. Ni-
komu nie zabrakło sił ani energii. 
 W Hucie Mińskiej przywitały 
pielgrzymów szeroko otwarte drzwi ko-
ścioła p.w. Matki Boskiej Nieustającej 
Pomocy. Gościnny proboszcz ks. kan. 
Andrzej Piotrowski ciekawie opowiadał 
o wnętrzu świątyni i jej niezwykłym wy-

posażeniu (np. o drodze krzyżowej wy-
konanej metodą intarsji, czyli łączenia 
różnych gatunków drzew). Goście obej-
rzeli również kopię Całunu Turyńskiego 
i relikwie ośmiorga błogosławionych na 
czele z patronem szkoły. 
 Na zakończenie pielgrzymki 
– coś dla ciała, czyli grill przy szkole w 
Hucie Mińskiej, gdzie gościnnie przyjął 
pielgrzymów pan dyrektor Piotr Matzan-
ke. Kiełbaska i ciepła herbata smakowały 
wybornie.
 Tę pierwszą historyczną piel-
grzymkę można uznać za bardzo udaną, 
to wstęp do cyklicznego pielgrzymowania.

Iza Saganowska
fot. z arch. GM Nr2

Gimnazjaliści w drodze

POZA GRANICAMI
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