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Słowem wstępu

Drodzy Mińszczanie.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski
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	 Czerwiec	 to	 miesiąc,	 w	 którym	 rada	 miasta	
rozlicza	wykonanie	przez	burmistrza	budżetu	miasta	za	
poprzedni	 rok.	 Jest	 to	 doskonały	moment	 na	 przypo-
mnienie	zadań	realizowanych	w	2011	r.	i	podsumowanie	
pracy	miejskich	urzędników.	
	 Porównując	budżet	2011	do	tego	z	2010	roku	
po	 stronie	 dochodów	 znacznie	 zwiększyły	 się	 wpływy		
z	podatków	i	opłat	lokalnych	od	osób	prawnych	niemal		
o	2	mln.	 –	głównie	w	podatku	od	nieruchomości,	przy	
jednoczesnym	 utrzymaniu	 wpływów	 podatkowych	 od	
osób	fizycznych	na	nieznacznie	wyższym	poziomie	co	w	
roku	poprzednim.	Znacznie	bo	o	niemal	3	mln.	zł.	wzrósł	
udział	miasta	w	podatku	dochodowym	od	osób	fizycznych	–	co	niewątpliwie	świad-
czy	z	jednej	strony	o	zwiększonej	liczbie	mieszkańców,	z	drugiej	zaś	o	wzroście	
zamożności	mieszkańców	naszego	miasta.	O	prawie	dwa	miliony	 zwiększyła	 się	
subwencja	oświatowa	–	to	wynik	należnych	od	dawna	podwyżek	dla	nauczycieli.
	 Analizując	wydatki	budżetowe,	bardzo	zauważalny	jest	potężny	niemal	
dwukrotny	wzrost	wykonania	zadań	remontowych	i	inwestycyjnych	w	zakresie	pu-
blicznych	dróg	gminnych,	 z	4,4mln.	 zł.	w	2010	 r.	do	7,7	mln.	 zł.	w	 roku	2011.	
Same	wydatki	 inwestycyjne	wzrosły	tu	z	1,4	mln.	zł.	do	ponad	5	mln.	zł.	Sytu-
ację	tę	można	śmiało	nazwać	bumem	inwestycyjnym	w	zakresie	budowy	miejskich	
ulic.	W	2011	roku	zrealizowaliśmy	8	inwestycji	drogowych	tj.	ulice	Śniadeckich,		
Ks.	Brzóski,	Plater,	Bratnią,	Kazimierza	III	Wlk.,	Zacisze,	Struga	oraz	ul.	Widok.	
	 Dzięki	 udzieleniu	 dotacji	 dla	 Samorządu	Województwa	 Mazowieckiego		
w	Mieście	powstał	parking	„Parkuj	i	jedź”.	Zrealizowano	też	inwestycję	utworze-
nia	pierwszego	w	mieście	płatnego	parkingu	miejskiego.	Zmodernizowano	ulicę	
Daszyńskiego	tworząc	wiele	nowych	miejsc	parkingowych.	Dzięki	tym	projektom	
poprawie	uległa	katastrofalna	do	tej	pory	sytuacja	związana	z	permanentnym	bra-
kiem	miejsc	parkingowych	w	centrum	miasta	oraz	w	okolicach	dworca	PKP.
Kilkakrotnie	 więcej	 środków	 miasto	 przeznaczyło	 w	 zeszłym	 roku	 na	 remonty	
mieszkań	i	budynków	komunalnych.	Dzięki	temu	w	dużej	części	zahamowaliśmy	
postępującą	degradację	 substancji	mieszkaniowej	miasta,	 poprawiając	warunki	
życia	wielu	mińskim	rodzinom.
	 Dzięki	środkom	budżetowym	zrealizowano	wreszcie	długo	oczekiwany	re-
mont		Urzędu	Miasta,	tworząc	przyjazne	dla	mieszkańców	i	pracowników	centrum	
administracyjne	 zgodne	 ze	 standardami	nowoczesnej	 administracji	 otwartej	 na	
potrzeby	klienta.	Oddano	również	do	użytku	nową	salę	ślubów	w	pałacu	Dernało-
wiczów,	podnosząc	przez	to	w	sposób	znaczący	komfort	zawieranych	małżeństw	
oraz	prestiż	miasta	-	siedziby	Urzędu	Stanu	cywilnego	dla	kilku	gmin	powiatu	miń-
skiego.	
	 Wzrosło	o	ponad	6	mln.	zł.	wykonanie	wydatków	z	zakresu	Oświaty	i	wy-
chowania.	Wzrosły	zarówno	wydatki	na	wynagrodzenia,	wydatki	związane	z	zaku-
pem	pomocy	dydaktycznych,	ale	też	wydatki	inwestycyjne.	Jak	wiemy	wydatki	na	
oświatę	zwracają	się	wielokrotnie,	pod	warunkiem	że	są	racjonalnie	wykorzysty-
wane,	stąd	też	wykonując	budżet	na	zadania	oświatowe,	staraliśmy	się	racjonali-
zować	strumień	pieniędzy	płynący	z	miasta,	ograniczając	wydatki	zbędne,	jedno-
cześnie	zwiększając	środki	na	poprawę	jakości	kształcenia	dzieci	i	młodzieży.
	 Zwiększeniu	uległ	budżet	samorządowych	instytucji	Kultury,	szczególnie	
MDK,	oraz	środki	przeznaczone	na	dotacje	dla	organizacji	pozarządowych	na	reali-
zację	zadań	miasta.	Odczuliśmy	to	wszyscy,	obserwując	ofertę	kulturalną	miasta,	
bądź	co	bądź	w	jubileuszowym	roku	590	rocznicy	lokacji	Mińska	Mazowieckiego.		
Zrealizowane	z	rozmachem	projekty	4	M	oraz	Festiwal	Himilsbacha,	stały	się	wizy-
tówką	życia	kulturalnego	naszego	miasta.
	 Zwiększeniu	 uległy	 tez	 środki	 na	 zadania	 z	 zakresu	 kultury	 fizycznej		
i	 sportu,	co	mam	nadzieję	 również	zaprocentuje,	bo	 jak	wiadomo,	w	zdrowym	
ciele	zdrowy	duch.
	 	 W tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować Radzie 
Miasta Mińsk Mazowiecki za owocną współpracę, wszystkim  pracownikom 
urzędu miasta i miejskich jednostek organizacyjnych, gdyż bez ich zaangażo-
wania nie udałoby się osiągnąć tak dobrych wyników wykonania budżetu.  
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W niedzielę 24 czerwca 2012 roku Mia-
sto Mińsk Mazowiecki obchodził Dzień 
Patrona Miasta i tym samym w parafii 
pod wezwaniem Jana Chrzciciela  od-
były się uroczystości odpustowe. 

Obchody	 rozpoczęły	 się	 na	 świeżym	po-
wietrzu,	 przy	 pięknie	 udekorowanym	
ołtarzu	 i	 sprzyjającej	 pogodzie	 o	 16.30	
koncertem	Consort	Brass	 -	 kwintetu	dę-
tego	blaszanego,	a	następnie	odbyła	 się	
koncelebrowana	 Msza	 Święta	 w	 intencji	
miasta	i	parafii,	którą	nietypowym	wystę-
pem	wokalnym	uświetnili	mińscy	artyści	
romscy.	
		
Staropolskim	 obyczajem	 wychowanko-
wie	Szkoły	Podstawowej	nr	6	polonezem	
zaczęli	 	 część	 artystyczno-rozrywkową.	
Ubrani	w	piękne	stroje	wprowadzili	licz-
nie	przybyłych	mieszkańców	w	podniosły	
nastrój.	 Mali	 artyści	 wystąpili	 jeszcze		
w	dalszej	części	imprezy.

Uroczą	 inscenizację	 inspirowaną	 epope-
ją	 „Chłopi”	 Reymonta,	 pt.	 „Pierzawka”	
przygotował	Amatorski	Zespół	Regionalny	
im.	 Wł.	 St.	 Reymonta	 z	 Lipiec	 Reymon-
towskich.	Pięknie	ubrane	Panie	dały	pokaz	
naprawdę	wartościowej	kultury	ludowej.	

Organizatorzy	 zadbali	 również	 o	 to,	 aby	
międzyczasie	można	było	się	posilić	pyszny-
mi	kiełbaskami	z	grilla	oraz	nacieszyć	pod-
niebienie	 ciastami	 przygotowanymi	 przez	
parafian.	Nie	zabrakło	też	atrakcji	dla	dzie-
ci	oraz	zawsze	pomocnych	harcerzy.	

Na	koniec	zespół	romski	„Giovanni	i	Jame	
Roma”	 swoim	 melodyjnym	 śpiewem		
i		niezwykłą	charyzmą	porwał	publiczność	
do	zabawy.	

red.
fot. z arch. UM

W	dniu	18	czerwca	2012r.	nastąpiło	uro-
czyste	 wbicie	 łopaty	 przez	 Burmistrza	
Marcina	 Jakubowskiego	 na	 znak	 rozpo-
częcia	 budowy	 3	 segmentów	 budynku	
komunalnego	 przy	 ul.	 Chełmońskiego	 75		
w	 Mińsku	 Mazowieckim.	 Segmenty	 zo-
staną	 dobudowane	 do	 zasiedlonych	 2	
segmentów.	 W	 ramach	 zadania	 dobudo-
wanych	 zostanie	 36	 lokali	 mieszkalnych	
wraz	 z	 pomieszczeniami	 technicznymi	
i	 komunikacją.	 Powierzchnia	 użytkowa	
mieszkań	będzie	wynosiła	od	31,58	m2	do	
53,32	m2.	Realizacja	inwestycji	zaplano-
wana	jest	na	lata	2012-2013.	

red.
fot. z arch. UM

Budowa	
na	Chełmońskiego

Dzień	Patrona	Miasta	
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Na	 ostatniej	 sesji	 Rady	 Miasta	 Mińsk	
Mazowiecki,	 w	 dniu	 25	 czerwca	 2012	 r.	
Rada	Miasta	 podjęła	 uchwałę	w	 sprawie	
udzielenia	 Burmistrzowi	 Miasta	 Mińsk	
Mazowiecki	 absolutorium	 z	 tytułu	wyko-
nania	budżetu	za	2011	rok.	W	głosowaniu	
wzięli	 udział	 wszyscy	 (21)	 radni,	 którzy	
jednogłośnie	 udzielili	 absolutorium	 dla	
Burmistrza	 Marcina	 Jakubowskiego.	 Jest	
to	 pierwszy	 w	 historii	 Miasta	 Mińsk	 Ma-
zowiecki	 przypadek	 udzielenia	 absoluto-
rium	 dla	 burmistrza,	 jednogłośnie	 przez	
wszystkich	Radnych	Rady	Miasta.

Bezpośrednio	 po	 głosowaniu,	 Burmistrz	
bardzo	 serdecznie	 podziękował	 wszyst-
kim	radnym	za	owocną	współpracę	w	cią-
gu	całego	roku	budżetowego.	Zaznaczył,	
że	realizacja	zadań	założonych	w	budże-
cie	możliwa	była	dzięki	wysiłkowi	wszyst-
kich	jego	współpracowników	i	w	związku	
z	 tym	 złożył	 szczególne	 podziękowania	

ABSOLUTORIUM	DLA	BURMISTRZA

Zastępcy	 Burmistrza	 –	 Krzysztofowi	 Mi-
chalikowi,	 Sekretarz	 Miasta	 –	 Jadwidze	
Frelak,	 Skarbnik	 –	 Grażynie	 Stachowicz,	
dyrektorom	 miejskich	 jednostek	 organi-

zacyjnych,	 kierownikom	 wydziałów	 oraz	
wszystkim	pracownikom	Urzędu	Miasta.

red.
fot. Eugeniusz Karpiński

Moda	to	wielka	propozycja,	elegancja,	to	
umiejętność	wyboru	 z	wielkiej	 propozy-
cji.	Okazję	do	takiego	wyboru	30	czerwca	
stworzył	 Miejski	 Dom	 Kultury	 w	 Mińsku	
Mazowieckim	 organizując	 pokaz	 mody	
Hanny	Bieńkowskiej.	

W	wyborze	na	co	stawiać,	jak	się	odmie-
nić,	czym	odświeżyć,	by	wyglądać	nowo-
cześnie	 z	 pewnością	 pomogła	 kolekcja,	
której	motto	 brzmi	 „dwadzieścia	 cztery	
godziny	z	życia	kobiety”.

W	 ramach	 tych	 24	 godzin,	 publiczność	
zgromadzona	 w	 pałacowym	 amfiteatrze	
zobaczyła	jak	sprawić	by	czuć	się	wygod-
nie,	a	równocześnie	ładnie	i	modnie	wy-
glądać	w	pracy,	na	przyjęciu	czy	podczas	
szczególnych	 wydarzeń	 jak	 koktajl,	 bal	
czy	 ślub.	 Spośród	 prezentowanych	 ubio-
rów	 coś	 dla	 siebie	 mogły	 wybrać	 panie		
w	różnym	wieku	i	w	różnych	rozmiarach.	
-	 Średnia	 wieku	 się	 wydłuża,	 a	 prawie	
nikt	nie	liczy	się	z	potrzebami	osób	o	peł-
niejszych	 kształtach	 i	 po	 pięćdziesiątce	
–	 mówiła	 we	 wstępie	 do	 pokazu	 Jagoda	
Komorowska,	krytyk	mody.		-	Moda,	zmie-
nia	 się	 niemal	 z	 chwili	 na	 chwilę	 i,	 jak	
mówił	 Versace,	 „rano	 się	 rodzi,	wieczo-
rem	umiera”.	W	ostatnich	 latach	ukazu-
je	swoje	nowe	oblicze	i	zezwala	nam	na	
nieprawdopodobną	wręcz	wolność	 i	 róż-
norodność	wydań	-	dodała.	

Pokaz	podzielono	na	 trzy	 części	 –	 stroje	
do	 pracy,	 ubrania	 wieczorowe	 i	 suknie	
ślubne.	Szczególną	uwagę	zwróciła	wień-
cząca	 kolekcję	 ślubna	 kreacja	 wyszyta	
ręcznie	 700	 różami,	 nad	 którą	przez	 ty-
dzień	pracowało	5	osób.	

Jednak	 to	 nie	 był	 jedyny	 zachwyt	 tego	
popołudnia.	Gorącymi	brawami	powitano	
na	 wybiegu	 najstarsza	 modelkę	 świata.	
Tak	pozwala	nazywać	się	Krystyna	Nepo-
mucka,	pisarka,	ale	i	nietypowa	modelka.	
-	Chcę	wspierać	nietypowe	spojrzenie	na	
modę	i	udowodnić,	że	mając	nawet	wię-
cej	niż	 90	 lat,	można	 i	 naprawdę	warto	
reprezentować	 oryginalny,	 własny	 styl	 -	
powiedziała	Nepomucka.		
Hanna	Bieńkowska	to	laureatka	konkursu	
usług	 odzieżowych	 i	 kuśnierskich	 „Złota	
Igła”.

Absolwentka	 szkoły	 odzieżowej	 w	 War-
szawie	o	specjalności	konfekcji	damskiej	
lekkiej.	 Otrzymała	 wykształcenie	 w	 za-
kresie	 konstrukcji,	 kroju,	 modelowania,	
szycia	i	gry	barw.

W	roku	1981	otworzyła	zakład	usługowy,	
w	 którym	 projektowała	 i	 wykonywała	
odzież	damską	na	indywidualne	zamówie-
nia.	Do	licznego	grona	klientów	należały	
panie	z	korpusu	dyplomatycznego,	świata	
biznesu	i	artystycznego.	

Następnie	zdobywała	praktyki	w	Wielkiej	
Brytanii	 projektując	 szyjąc	 odzież	 dla	
klientów	 indywidualnych	 oraz	 do	 butiku	
w	Londynie.

Dzięki	 zdobytym	 szkoleniom,	 doświad-
czeniu	 i	 doskonałemu	 wyczuciu	 rynku,	
celnie	ocenia	jego	potrzeby	i	nadchodzą-
ce	trendy.	Z	łatwością	projektuje	odzież	
elegancką,	wygodną	i	modną.

Agnieszka Boruta 
fot. z arch. MDK

Moda	i	wolność	w	MDK
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Turniej	Rycerski	o	srebrną	podkowę
W dniach 30.06-01.07.2012 roku na te-
renie Muzeum 7. Pułku Ułanów Lubel-
skich przy ul. Sosnkowskiego (oddział 
Muzeum Ziemi Mińskiej) odbył się II 
Turniej Rycerski Jana z Gościańczyc”.   
W tym roku pogoda dopisała, na impre-
zę przybyły tłumy mińszczan, rodziny  
z dziećmi, przez co turniej przybrał for-
mę festynu rodzinnego.

Na	rycerskie	zmagania	do	Mińska	przyje-
chało	około	70	 rycerzy,	 głównie	 z	okolic	
Warszawy	i	Siedlec:
-	Bractwo	Rycerskie	Herbu	Leliwa
-	 Bractwo	 Rycerskie	 Ziemi	Mazowieckiej	
i	Podlaskiej	z	siedzibą	na	zamku	w	Liwie
-	Chorągiew	Zaciężna	Trzy	Miecze
-	 Grupa	 Rekonstrukcji	 Historycznej	 Ro-
utiers
-	Zakon	Św.	Jana	Komandoria	Mazowiecka
-	 Warszawska	 Prokuraturia	 Misjonarna	
Komturii	Windau	Liwońskiego	Zakonu	Ka-
walerów	Mieczowych	i	Najświętszej	Maryi	
Panny	(czyli	Militiae	Christi	de	Livonia)
-	Warszawska	Akademia	Miecza
-	OSBR	„Malleus	Maleficarum”
-	Gregs	Venalium
-	Bractwo	Rycerskie	Ziemi	Mińskiej
-	 oraz	 parę	 osób	 niezrzeszonych	 w	 gru-
pach

Pomimo	 upału	 jaki	 doskwierał,	 rycerze	
ubrani	 w	 ciężkie,	 częściowo	 metalowe	
zbroje	 rywalizowali	 w	 różnych	 konku-

rencjach.	 Mogliśmy	
podziwiać	turniej	bo-
jowy	 oraz	 łuczniczy,	
bardzo	 widowiskowe	
walki	rycerzy,	a	także	
bieg	 Dam	 i	 bieg	 Ry-
cerski.	Każdy	uczest-
nik	 imprezy	 mógł	
spróbować	 swych	 sił	
w	 walce	 z	 przedsta-
wicielami	 bractwa	
rycerskiego.	 Impre-
zę	 uświetnił	 występ	
zespołu	 muzyki	 śre-
dniowiecznej	 Troba-
iritz	oraz	cieszący	się	
ogromnym	zainteresowaniem	pokaz	„Fire	
Dance”.

Przedstawiamy	 zwycięzców	 w	 poszcze-
gólnych	konkurencjach:

TURNIEJ	BOJOWY:
1.	 Szymon	 Sokołowski	 z	 Warszawskiej	
Akademii	Miecza
2.	Radosław	Postek	z	Zakonu	Św.	Jana
3.	 Paweł	 Sławski	 z	 Chorągwi	 Zaciężnej	
Trzy	Miecze

TURNIEJ	ŁUCZNICZY:
1.	Franek	Nadowski	z	Bractwa	Rycerskie-
go	Ziemi	Mazowieckiej	i	Podlaskiej
2.	Magda	Adamczyk	z	Chorągwi	Zaciężnej	
Trzy	Miecze
3.	Daniel	Marciniak	–	Drużyna	Herbu	Hasa

BIEG	DAM:
1.	 Radosław	 Postek	 z	 Zakonu	 Św.	 Jana	
(zadziwiająco	lepszy	od	niewiast)
2.	 Joanna	 Rydzewska	 z	 Bractwa	 Rycer-
skiego	Ziemi	Mazowieckiej	i	Podlaskiej
3.	Dominika	Wysocka	z	Chorągwi	Zacięż-
nej	Trzy	Miecze

BIEG	RYCERSKI:
1.	 Bartek	 Sawicki	 z	 Chorągwi	 Zaciężnej	
Trzy	Miecze
2.	Radosław	Puchalski	z	Chorągwi	Zacięż-
nej	Trzy	Miecze
3.	Radosław	Postek	z	Zakonu	Św.	Jana

	Maciej Dmowski
fot. Leszek Siporski

Mistrzostwa	Mińska	Mazowieckiego	w	te-
nisie	ziemnym	o	Puchar	Burmistrza	Miasta	
zorganizowane	 przez	 MOSiR	 zgromadziły	
na	starcie	46	uczestników	i	zostały	roze-
grane	w	dniach	9,10,16	 i	17	czerwca	na	
kortach	 ziemnych	 przy	 ul.	Wyszyńskiego	
30a	w	...ramach	cyklu	GRAND	PRIX	2012.

Stawkę	 zawodników	 zdominowali	 ruty-
niarze	 często	 po	 czterdziestce	 i	 pięć-
dziesiątce,	 ale	 do	 półfinałowej	 czwórki	
dotarło	 trzech	młodych	 graczy	 plus	 we-
teran	–	Andrzej	Lis.	Pan	Andrzej	w	walce	
o	finał	pokonał	Marcina	Siperka	a	drugim	
półfinale	Karol	Zawadka	zwyciężył	Micha-
ła	Królaka.	Pojedynek	finałowy	był	bardzo	
zacięty	i	skończył	się	tenisową	dogrywką	
na	korzyść	19	letniego	Karola.

Podobnie	 jak	 przed	 rokiem	 ranga	 zawo-
dów	 niewątpliwie	 została	 podniesiona	
dzięki	obecności	wśród	publiczności	BUR-
MISTRZA	 MIASTA	 –	 MARCINA	 JAKUBOW-
SKIEGO,	 który	 wspólnie	 z	 DYREKTOREM	
MOSIR	ROBERTEM	SMUGĄ	wręczył	puchary	
i	upominki	najlepszym	tenisistom.

Wyniki	Mistrzostw	od	ćwierćfinałów:
Andrzej	Lis	–	Dariusz	Gołowicz	9-3
Marcin	Siperek	–	Dariusz	Kalinowski	9-8
Karol	Zawadka	–	Grzegorz	Przybysz	9-5
Michał	Królak	–	Robert	Ostrowski	9-5

Półfinały:
Andrzej	Lis	–	Marcin	Siperek	9-7
Karol	Zawadka	–	Michał	Królak	9-2
Finał:
Karol	Zawadka	–	Andrzej	Lis	6-4;	4-6;	10-4

	Agata Szuba
fot. z arch. MOSiR

Mistrzostwa	w	Tenisie	Ziemnym	o	Puchar	Burmistrza
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	Fot. z arch. UM 

TEMAT NUMERU

„XVI RALLY MIŃSK MAZOWIEC-
KI” o PUCHAR BURMISTRZA 
MARCINA JAKUBOWSKIEGO.

Za	 nami	 16	 edycja	 „Rally	 Mińsk	 Mazo-
wiecki”	 o	 Puchar	 Burmistrza	 Marcina	
Jakubowskiego,	 impreza,	 która	 na	 stałe	
wpisała	się	w	coroczne	wydarzenie	 i	po-
mimo	wieku,	cieszy	się	niesłabnącym	za-
interesowaniem.	Rajd	będący	w	tym	roku	
V	Rundą	 Samochodowego	Pucharu	Polski	
Centralnej,	V	Rundą	Pucharu	TEDEX	WRC	
oraz	 Pucharu	 Tedach	 126p,	 zgromadził	
rekordową	liczbę	zawodników	w	ilości	42	

załóg,	które	rywalizowały	przez	dwa	dni	
na	odcinkach	specjalnych	(próbach).	
	 Pierwszego	 dnia	 dzięki	 uprzej-
mości	 Cemton,	 CKU,	 Zespołu	 Szkół	
K.Wielkiego,	OSZ,	Ośrodka	Marianka	i	Ja-
nowa	możliwe	było	zorganizowanie	prób	
charakteryzujących	 się	 ciekawą	 konfigu-
racją,	 szybkich,	 technicznych	 i	 zarazem	
bezpiecznych.	 Drugiego	 dnia	 odbyła	 się	
tradycyjnie	 słynna	 już	 „Super	 Próba”		
o	 Puchar	 Burmistrza	 Marcina	 Jakubow-
skiego	 liczona	 do	 klasyfikacji	 rajdu		
i	druga	„Grand	Prix”	o	Puchar	Prezesa	Au-
tomobilklubu	 Centrum,	 organizatora	 im-
prezy	-	rozgrywana	w	centralnym	punkcie		
miasta	 na	 wyłączonym	 z	 ruchu	 odcinku	
ul.	T.	Kościuszki	i	Konstytucji	3-ego	Maja,	
poprzedzona	Paradą	w	asyście	policji,	za-
kończona	tradycyjnym	złożeniem	wiązan-
ki	 kwiatów	wspólnie	 z	 Burmistrzem	 pod	

pomnikiem	Konstytucji	3-go	Maja.	Mając	
na	 uwadze	 niesłabnące	 zainteresowanie	
rajdem,	 udziałem	 coraz	 większej	 ilości	
załóg,	w	tym	również	z	Mińska	Mazowiec-
kiego,	staramy	się	nie	popadać	w	rutynę,	
a	 przeciwnie	 co	 roku	wprowadzać	 nowe	
elementy,	które	wpływają	na	atrakcyjność	
imprezy.	W	tym	roku	oprócz	tradycyjnego	
zaproszenia	 Dealerów	 samochodowych,	
którzy	 nieodłącznie	 są	 z	 nami	 i	 co	 roku	
starają	 się	 pokazać	 najnowsze	 modele,	
nowości	rynku	samochodowego.	Tak	było	
i	 w	 tym	 roku,	 gdzie	 mieliśmy	 przegląd,	
salon,	 najnowszych	 modeli:	 Citroena	
Chevroleta,	 Hondy,	 Mazdy,	 Mercedesa	

Opla,	 Peugeota,	 Sko-
dy,	 Volkswagena.	 Po	 raz	
pierwszy	 gościli	 z	 nami	
kartingowcy,	 	 którzy		
w	 pokazowych	 przejaz-
dach	 gokartami,	 poka-
zali	 swoje	 techniczne	
umiejętności.	 Tak	 było	
również	 z	 zaproszeniem	
przez	 Firmę	 TEDEX,	 na-
szego	 stałego	 partnera,	
wspierającego	 zarówno	
Klub	 jak	 i	 młodych	 za-
wodników	 -	 Radka	 Typy	
czołowego,	 utytułowa-
nego	 zawodnika	 star-
tującego	 w	 Rajdowych	

Samochodowych	 Mistrzostwach	 Polski,	
który	w	dynamicznej	jeżdzie	zaprezento-
wał	 swoje	 umiejętności.	 Mając	 na	 uwa-
dze	 okres	 wakacyj-
ny	 i	 zwiększonego		
z	tym	ryzyka,	wspól-
nie	z	policją	przepro-
wadziliśmy	 konkursy	
z	 upominkami	 dla	
dzieci	 i	 młodzieży		
z	 wiedzy	 prawa	 ru-
chu	 drogowego.	
Dzięki	 zaangażowani	
Państwowej	 Straży	
Pożarnej	i	Auto	Kasa-
cji,	 która	 dostarczy-
ła	 samochód,	 został	
przeprowadzony	 po-
kaz	ratownictwa	dro-
gowego	w	symulowa-

RALLY	MIŃSK	MAZOWIECKI
nym	wypadku	drogowym.	Profesjonalizm	
przeprowadzonej	akcji	przez	Państwowa	
Straż	 Pożarną,	 na	 pewno	 utknął	 w	 pa-
mięci	 licznie	 zgromadzonej	 publiczności		
i	uświadomił,	czym	może	kończyć	się	bra-
wurowa	jazda	na	polskich	dogach.
	 Zwycięzcą	 tegorocznej	 edycji	
rajdu	 w	 klasyfikacji	 generalnej	 została	
Załoga:	 Dominik	 Buda,	 Lubomir	 Sulgo-
stowski	 	 z	AK	Centrum	 jadąca	 samocho-
dem	 Fiatem	 S.C.	 co	 było	 niemałym	 za-
skoczeniem,	 ponieważ	 zostawiła	 w	 polu	
samochody	o	dużej	pojemności	silnika	jak	
i	mocy.
	 Widowiskową	 prestiżową	 „SU-
PER	PRÓBĘ”	o	Puchar	Burmistrza	Marcina	
Jakubowskiego,	 wygrała	 Załoga	 Leszek	
Antolik,	 Marcin	 Kępka	 jadąca	 samocho-
dem	Suzuki	 Swift,	 ich	 łupem	padła	 rów-
nież	próba	„Grand	Prix”	o	Puchar	Prezesa	
Automobilklubu	Centrum.
	 Podsumowując	 tegoroczny	
rajd	 ,	 podziękowania	 należą	 się	 przede	
wszystkim	 Władzom	 Miasta	 na	 czele		
z	 panem	 Burmistrzem,	 za	 możliwość		
organizowania	 imprezy	w	 takim	miejscu	
i	w	takim	wymiarze.	Dziękujemy	również	
za	pomoc	Policji,	Państwowej	Straży	Po-
żarnej,	 Straży	 Miejskiej,	 MOSiR,	 Spon-
sorom,	 którzy	 nas	 wspierają	 i	 przede	
wszystkim	 Zawodnikom	 za	 tak	 liczny	
udział	 i	 widowiskową	 walkę	 na	 trasie,	
wiernej	 miejscowej	 społeczności,	 kibi-
com,	którzy	pomimo	 rekordowego	upału	
towarzyszyli	 nam	zarówno	na	 trasie	 raj-
du	 jak	 i	„Super	Próbie”..	Podziękowania	
należą	 się	 Telewizji	 publicznej,	 która	
pomimo	nawału	pracy	związanej	z	Euro,	
była	z	nami	przez	dwa	dni	i	przekazała	2	
kilkuminutowe	relacje	z	przebiegu	rajdu,	
pierwszego	 dnia	 w	 wiadomościach	 spor-
towych	TVP3	oraz	Kurierze	Mazowieckim,		
a	 w	 niedzielę	 w	 wydaniu	 wieczornym	
TVP3	w	wiadomościach	sportowych.	
	 Tegoroczna	 impreza	 za	 nami,	
pozostają	 wspomnienia,	 nawiązanie	 no-
wych	 przyjacielskich	 kontaktów,	 konty-
nuacje	tych	wieloletnich.	Dziękujemy.	Do	
zobaczenia	za	rok.	

Witold Prószyński
fot. z arch. Automobilklub Centrum
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Z	ŻYCIA	MIASTA

ZMIANA	ORGANIZACJI	RUCHU	NA	ULICACH	

Organizacja ruchu na ul. Cicha  
i ul. Śniadeckich	
	 Od	dnia	2	lipca	b.r.	wprowadzony	
został	 i	 obowiązuje	 ruch	 jednokierunko-
wy	na		ulicy	Cicha	w	kierunku	północnym		
i	 na	 ulicy	 Śniadeckich	 w	 kierunku	 połu-
dniowym.	
	 Celem	 tych	 działań	 jest	 popra-
wa	 płynności	 ruchu,	 zwiększenie	 bez-
pieczeństwa	 	 ruchu	pieszych	 i	pojazdów		
w	rejonie	szkół	znajdujących	się	w	pobli-
żu,	a	także	osób	wyjeżdżających	z	posesji		
wielorodzinnych	i	jednorodzinnych.

Organizacja ruchu na ulicach: 
Limanowskiego, Sosnkowskiego, 
Mrozowska
	 Zasadnicza	 zmiana	 polegać	 bę-
dzie	 na	 zmianie	 pierwszeństwa	 przejaz-
du.	Dotychczas	pierwszeństwo	miały	po-
jazdy	 jadące	 ciągiem	 komunikacyjnym	
ulicy	Limanowskiego	oraz	ciągiem	komu-
nikacyjnym	 ul.	 Mrozowskiej	 –	 Sosnkow-
skiego,	a	po	zmianie	pierwszeństwo	będą	
miały	 pojazdy	 opuszczające	 mosty	 pod	
wiaduktem	kolejowym.	
	 Usprawnienie	 wyjazdu	 pojaz-
dów	 spod	 wiaduktu	 kolejowego	 ma	 na	
celu	eliminację	blokad	mostów,	oraz	ma	
docelowo	przyczynić	się	do	poprawy	płyn-
ności	ruchu.	Wstępnie	zmiana	ta	dotyczyć	
ma	okresu	wakacyjnego.

Kolejna	edycja	Projektu	

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W MIŃSKU MAZOWIECKIM”
	
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w ramach Programu Operacyj-
nego Kapitał Ludzki realizuje kolejną edycję projektu „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” 
współfinansowanego z Unii Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.
	 Główny	cel	Projektu	to	rozwój	i	podniesienie	aktywności	społecznej	i	mobilności	środowiskowej	
oraz	zwiększenie	szans	przygotowania	do	życia	społecznego	i	zawodowego	osób	korzystających	ze	świad-
czeń	pomocy	społecznej	na	terenie	miasta	Mińsk	Mazowiecki	w	latach	2012-2014.
	 Konkretne	 działania	 dotyczą	 w	 szczególności	 zapoczątkowania	 procesu	 zmiany	 stylu	 ży-
cia,	 funkcjonowania	 w	 społeczności	 lokalnej	 i	 rodzinie	 poprzez	 nabycie	 umiejętności	 radzenia	 sobie			
w	sytuacjach	trudnych.
	 Projekt	przyczynia	się	do	realizacji	Programu	Operacyjnego	Kapitał	Ludzki	dotyczącego	objęcia	osób	z	grupy	zagrożonej	wyklu-
czeniem	społecznym		kompleksowym	wsparciem	i	stworzeniem	niezbędnych	warunków	integracji	ze	społeczeństwem	poprzez	skuteczne			
i	nowoczesne	usługi	świadczone	przez	instytucje	pomocy	społecznej.
	 	Projekt	będzie	realizowany	od 1 maja 2012 do 30 czerwca 2014,	a	jego	planowany	koszt	wynosi	392	700,00	zł.	Projekt	skiero-
wany	jest	do	zamieszkujących	na	terenie	Mińska	Mazowieckiego	osób	w	wieku	aktywności	zawodowej,	korzystających	ze	świadczeń	pomocy	
społecznej,	zagrożonych	wykluczeniem	społecznym.	W	ramach	Projektu	uczestnicy	będą	mogli	skorzystać	z	kursów	zawodowych,	warszta-
tów	z	psychologiem,	poradnictwa	prawnego	oraz	doradztwa	zawodowego.	Uczestnicy	Projektu	zostaną	objęci	pomocą	w	formie	zasiłków	
celowych.	Podczas	szkoleń	zapewnione	będzie	wyżywienie	oraz	opieka	nad	dziećmi.	Udział	w	Projekcie	jest	bezpłatny.
	 Osoby	zainteresowane	udziałem	w	Projekcie	mogą	zgłaszać	się	do	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej	w	Mińsku	Mazowieckim.

Serdecznie	zapraszamy!

Miejski	Ośrodek	Pomocy	Społecznej	w	Mińsku	Mazowieckim,	05-300	Mińsk	Mazowiecki,	ul.	Kościuszki	25A
tel.	25	758	00	46,	25	752	05	08,	tel/fax	25	758	22	24,	adresy	e-mail:	mopsmm@op.pl,	dyrektor_mopsmm@op.pl

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

Urząd	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	uprzejmie	informuje,	że	Wydział	Spraw	
Społecznych	został	przeniesiony	do	Miejskiego	Ośrodka	Pomocy	Społecznej,	
ul.	Kościuszki	25A,	05-300	Mińsk	Mazowiecki.
	 Wydział	Spraw	Społecznych	rozpatruje	i	rozstrzyga	w	sprawach:
-	 zasiłków	 rodzinnych,	 dodatków	 do	 zasiłków	 rodzinnych,	 świadczeń	 z	 funduszu		
alimentacyjnego,	dodatków	z	tytułu	urodzenia	dziecka,	dodatków	mieszkaniowych.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI

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

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.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

I	N	F	O	R	M	A	C	J	A	
												Stosownie	do	§	1	ust.16	uchwały	Nr	XIX/162/12	Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	z	dnia	29.05.2012	r.	w	sprawie	zasad	
wynajmowania	lokali	wchodzących	w	skład	mieszkaniowego	zasobu	miasta	(Dz.	Urz.	Woj.	Maz.	z	2012	r.,	poz.4615),	osoby	zain-
teresowane			najmem			lokali			mieszkalnych		w			tym			lokali			socjalnych	z	mieszkaniowego	zasobu	miasta	winny	w	sierpniu	b.r.	
złożyć	wniosek	o	zawarcie	umowy	najmu	lokalu	mieszkalnego/lokalu	socjalnego.	Formularz	wniosku	można	uzyskać	w	Biurze	
Obsługi	Klienta	pokój	nr	4	Urzędu	Miasta	w	Mińsku	Mazowieckim	lub	pobrać	ze	strony	internetowej	Miasta:	www.minsk-maz.pl	
w	zakładce	„Dokumenty	do	pobrania”.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

I	N	F	O	R	M	A	C	J	A

																Stosownie	do	art.35	ust.1	ustawy	o	gospodarce	nieruchomościami	z	dnia	21	sierpnia	1997	r.	(Dz.U.	z	2010	r.	Nr	102	
poz.651	z	późn.zm.)	–	niniejszym	informuję,	że	w	dniu	5	lipca	2012	r.	ustaliłem,	a	w	dniu	9		lipca	2012	r.	podałem	do	publicznej	
wiadomości	wykaz	obejmujący	stanowisko	garażowe	Nr	6	stanowiące	część	miejskiej	nieruchomości	gruntowej	Nr	2520	o	pow.	
20	m2	,	położonej	w	Mińsku	Mazowieckim	przy	ul.	Dąbrówki,	przeznaczone	do	oddania	w	dzierżawę	w	trybie	bezprzetargowym	
–	na	podstawie	art.	37	ust.	4	powołanej	wyżej	ustawy.
									Powyższy	wykaz	wywieszono	na	tablicy	ogłoszeń	Urzędu	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	przy	ul.	Konstytucji	3-go	Maja	1	na	okres	
od	9	lipca	2012	roku	do	30	lipca	2012	roku.

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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• Przebudowa ul. Spółdzielczej
Planowana	jest	przebudowa	ul.	Spółdziel-
czej	polegająca	na	wykonaniu	zatok	par-
kingowych	z	miejscami	postojowymi	wraz		
z	 przebudową	 przyległych	 chodników.		
Na	odcinku	od	ul.	Mireckiego	do	ul.	Trau-
gutta	przybędzie	 	 ok.	40	nowych	miejsc	
parkingowych.

• Nowe parkingi na ul. Kościuszki
Budowa	 parkingów	 na	 ulicy	 Kościusz-
ki	 na	 odcinku	 od	 ronda	 Sławińskiego	 do		
ul.	 Okrzei	 przyniesie	 miastu	 ok.	 50	 no-
wych	miejsc	parkingowych.

• Barierki przy SP nr 6
Kolejną	 inwestycją	 będzie	montaż	 urzą-
dzeń	 bezpieczeństwa	 ruchu	 na	 ul.	 Mro-
zowskiej	w	 postaci	 	 barierek	 drogowych	
przy	SP	nr		6.

• Remont ul. Szczecińskiej
Remontu	nawierzchni	doczeka	się	też	uli-
ca	 Szczecińska	 od	 skrzyżowania	 z	 ulicą	
Chełmońskiego	 łącznie	 z	 budową	 chod-
nika	 i	 zjazdów	 oraz	 przy	 skrzyżowaniu		
z	ulicą	Budowlaną	i	Toruńską.

• Ronda w remoncie
Remont	nawierzchni	będzie	miał	miejsce	
także	na	ulicy	Mickiewicza	i	rondach:	Hal-
lera,	Cegielskiego,	Laszczki	i	Popiełuszki.	

• Nowy plac dworcowy
W	 okresie	 wakacyjnym	 rozpoczyna	 się	
remont	 nawierzchni	 placu	 dworcowego	
oraz	ulicy	1-go	Maja.	Powstanie	tam	ok.	
160	 miejsc	 parkingowych,	 wyremonto-
wany	zostanie	chodnik	na	ulicy	1-go	Maja	

wraz	z	 	 jezdnią	bitumiczną.	Remont	ten	
to	 kolejne	 kroki	 do	 zwiększenia	 ilości		
i	 uporządkowania	 miejsc	 parkingowych		
w	 mieście	 oraz	 poprawy	 walorów	 este-
tycznych	miasta.

• Przenośny fotoradar
W	 lipcu	 planowane	 jest	 ustawienie	 2	
masztów	do	montażu	 	 fotoradaru	na	uli-
cach:	Warszawskie	Przedmieście,	ul.	Gen.	
Sosnkowskiego.	 Przenośny	 fotoradar	 be-
dzie	posiadać	możliwość	ustawienia	pręd-

kości	progowej	od	20	km/h	do	250	km/h.

• Koniec prac remontowych na 
ul. Świętokrzyskiej

Na	 ukończeniu	 jest	 remont	 chodnika	 na	
ulicy	 Świętokrzyskiej,	 który	 będzie	 po-
lega	 na	 ułożeniu	 kostki	 brukowej	 oraz	
wymianie	 istniejącego	 krawężnika	 wraz		
z	 cząstkowym	 remontem	 nawierzchni	
jezdni	bitumicznej.		

Remonty,	budowy	i	inwestycje	zaplanowane	na	okres	wakacyjny	
w	Mińsku	Mazowieckim

INWESTYCJE		2012	cz. V

ul. Spółdzielcza

Plac Dworcowy
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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

• Plac zabaw w parku
4	 lipca	 b.r.	 rozpoczęto	 wykonanie	 	 II	
etapu	 placu	 zabaw	 w	 parku	 miejskim.	
W	 ramach	 tego	 zadania	 zostana	 zamon-
towane	 urzadzenia	 zabawowe	 dla	 dzie-
ci	 starszych,	 bezpieczna	 nawierzchnia,		
a	także	zostaną	zakupione	22	ławki	i	kosze	
na	śmieci.	Ponadto	zostaną	zamontowane		
2	stojaki	na	rowery.

• Ul. Chochołowska w budowie
W	sierpniu	b.r.	rozpocznają	sie	roboty	bu-
dowlane	zwiazane	z	 rozbudową	ul.	Cho-
chołowskiej.	Planowany	okres	zakończnia	
tego	 zadania	 to	 koniec	 sierpnia	 2013r.		
W	ramach	tej	inwestycji	wykonana	zosta-
nie	 budowa	 drogi,	 kanalizacji	 deszczo-
wej,	sieci	wodociagowej	oraz	oswietlenia	
ulicznego	w	granicach	administracyjnych	
miasta	Mińsk	Mazowiecki.

• Nowe segmenty na ul. Chełmoń-
skiego

18	czerwca	rozpoczęła	sie	inwestycja	po-
legajaca	na	dobudowie	 3	 segmentów	do	
istniejących	 już	 2	 segmentów	 budynku	
komunalnego	przy	ul.	Chełmońskiego	75.

• Nowa stołówka w SP nr 2
Trwa	jeszcze	gruntowna	przebudowa		sto-
łówki	i	kuchni	wraz	z	zapleczem	w	Szkole	
Podstawowej	nr	2.

• Budynek komunalny na Rodziny 
Nalazków

W	 czerwcu	 zakończono	 przebudowę	 da-
chu,	 docieplenie	 ścian	 i	 stropu	 wraz		
z	robotami	towarzyszacymi	przy	budynku	
komunalnym	na	ul.	Rodziny	Nalazków. ul. Chochołowska

Plac zabaw w parku
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Uchwała Nr XX/167/12 Rady Miasta 
z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie 
zatwierdzenia rocznego sprawoz-
dania finansowego Miasta Mińsk Ma-
zowiecki wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za rok 2011.

Radni	 Miasta	 Mińsk	 Mazowiecki	 poprzez	
podjęcie	 uchwały	 zatwierdzili	 	 roczne	
sprawozdanie	finansowe	Miasta	Mińsk	Ma-
zowiecki	wraz	ze	sprawozdaniem	z	wyko-
nania	budżetu	za	rok	2011.

Uchwała Nr XX/168/2012 Rady Mia-
sta Mińsk Mazowiecki z dnia 25 
czerwca 2012r. w sprawie udzie-
lenie Burmistrzowi Miasta Mińsk 
Mazowiecki absolutorium z tytu-
łu wykonania budżetu za rok 2011. 

Rada	Miasta	 podjęła	 uchwałę	w	 sprawie		
udzielenia	Burmistrzowi	Miasta	Mińsk	Ma-
zowiecki	absolutorium	z	tytułu	wykonania	
budżetu	za	2011	rok.	W	głosowaniu	wzięli	
udział	wszyscy	 (21)	 radni,	 którzy	 jedno-
głośnie	udzielili	absolutorium	dla	Burmi-
strza	Marcina	Jakubowskiego.		

Uchwała Nr XX/169/2012 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 
2012r. w sprawie rozwiązania Cywilne-
go Portu Lotniczego Mińsk Mazowiec-
ki Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim. 

Z	uwagi	na	fakt,	 iż	wieloletnie	działania	
zmierzające	 do	 uruchomienia	 lotniska	
cywilnego	na	bazie	 lotniska	wojskowego		
w	 Janowie	 nie	 przyniosły	 pożądanych	
efektów	 oraz	 brak	 perspektyw	 urucho-
mienia	 działalności	 przez	 Cywilny	 Port	
Lotniczy	Mińsk	Mazowiecki	Sp.	z	o.o.	pod-
jęto	 działania	 zmierzające	 do	 likwidacji	
spółki,	 której	 współudziałowcem	 jest	
Gmina	Mińsk	Mazowiecki.		

Uchwała Nr XX/170/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 
2012r. w sprawie ustawienia pomnika 
na terenie miasta Mińsk Mazowiecki.

Na	podstawie	art.	18	ust.	2	pkt.	13	usta-
wy	z	dnia	8	marca	1990r.	o	samorządzie	
gminnym	 (Dz.U.	 z	 2001	 r.	 Nr	 142,	 poz.	
1591	z	późn.	zm.)	uchwala,	co	następuje:
§	 1.	 Postanawia	 się	 ustawić	 na	 działce	

gruntu	Nr	2047/5	w	Mińsku	Mazowieckim	
przy	ul.	Józefa	Piłsudskiego	pomnik	w	po-
staci	rzeźby	„Ławeczka	Himilsbacha”.
§	 2.	 Szczegółowa	 lokalizacja	 pomnika	
określona	jest	na	mapie	stanowiącej	za-
łącznik	Nr	1,	a	jego	wygląd	obrazują	szki-
ce	stanowiące	załączniki	Nr	2	i	Nr	3.
§	3.	Wykonanie	uchwały	powierza	się	Bur-
mistrzowi	Miasta	Mińsk	Mazowiecki.
§	 4.	 Uchwała	 wchodzi	 w	 życie	 z	 dniem	
podjęcia.

Uchwała Nr XX/171/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 
2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
ustalenia trybu udzielania i rozlicza-
nia dotacji dla szkół i innych placówek 
oświatowych prowadzonych na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby 
fizyczne lub osoby prawne inne niż jed-
nostka samorządu terytorialnego oraz 
trybu i zakresu kontroli prawidłowości 
ich wykorzystywania 

Wprowadza	 się	 zmiany	 do	 Uchwały	 Nr	
IV/30/11	 Rady	 Miasta	 Mińsk	 Mazowiecki		
z	dnia	28	marca	2011	roku	polegające	na:
1.	Skróceniu	z	5	stycznia	roku	następne-
go	do	30	grudnia	roku	budżetowego	ter-
minu	 przedłożenia	 przez	 prowadzących	
placówki	 oświatowe	 informacji	 rocznek		
o	 fkatycznej	 liczbie	 uczniów	 w	 danym	
roku	budżetowym	
2.	Wydłużeniu	z	12	stycznia	do	25	stycz-
nia	 	 terminu	 rozliczenia	 wykorzystania	
dotacji	na	dofinansowanie	zadań	placów-
ki	w	danym	roku	kalendarzowym
3.	Określeniu	wzoru	 załącznika,	wg	 któ-
rego	 prowadzący	 placówki	 będą	 składać	
rozliczenie	wykorzystania	dotacji	na	do-
finansowanie	 zadań	w	zakresie	 kształce-
nia,	wychowania,	w	tym	profilaktyki	spo-
łecznej.	Dzięki	tej	zmianie	odstąpi	się	od	
składania	 przed	 podmioty	 dotowane	 (od	
roku	2013)	rozliczeń	za	okresy	półroczne.
4.	Określeniu	zasad	postępowania	w	przy-
padku	stwierdzenia	pobrania	dotacji	nie-
należnie,	w	nadmiernej	wysokości,	wyko-
rzystanej	 niezgodnie	 z	 przeznaczeniem	
oraz	powstania	niedopłaty.	

Uchwała Nr XX/172/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 
2012r. w sprawie wyrażenia zgody na 
odstąpienie od obowiązku przetargo-
wego trybu zawarcia umowy dzierżawy 
stanowiska garażowego.

Rada	 Miasta	 w	 podjętej	 uchwale	 Nr	
XX/172/12	 wyraziła	 zgodę	 na	 to,	 aby	
Burmistrz	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	 do-
konał	 przedłużenia	 okresu	 dzierżawy	
stanowiska	 garażowego	 oznaczonego	
numerem	 porządkowym	 6	 zlokalizowa-
nego	na	części	miejskiej	działki	gruntu	
Nr	2520	przy	ul.	Dąbrówki	do	31	grudnia	
2015r.

Uchwała Nr XX/173/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 
2012r. zmieniająca uchwałę w sprawie 
udzielenia pomocy finansowej Gminie 
Mińsk Mazowiecki. 

Niniejszą	 uchwałą	 wprowadza	 się	 nowe	
brzmienie	 §	 2	 Uchwały	 Nr	 XVI/133/12	
Rady	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	 z	dnia	13	
lutego	2012	 roku	w	ten	 sposób,	 iż	z	bu-
dżetu	 Miasta	 Mińsk	 Mazowiecki	 na	 rok	
2012	 zostanie	 udzielona	 Gminie	 Mińsk	
Mazowiecki	 pomoc	finansowa	w	wysoko-
ści	do	kwoty	975	000	złotych	na	realizację	
zadania	 polegającego	na	 rozbudowie	ul.	
Chochołowskiej.	

Uchwała Nr XX/174/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerwca 
2012r. 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	
73.950	zł.
Zmiany	planu	dochodów	dotyczą	następu-
jących	podziałek	klasyfikacji	budżetowej:
-	 działu	 600	 -	 Transport	 i	 łączność.		
Plan	dochodów	ulega	zwiększeniu	o	kwo-
tę	 30.500	 zł	 z	 tytułu	 wpływu	 darowizn	
pieniężnych.	
-	działu	801-	Oświata	i	wychowanie.	Plan	
dochodów	 ulega	 zwiększeniu	 ogółem		
o	kwotę	43.450	zł	z	tytułu	wpływów	da-
rowizn	pieniężnych	oraz	dotacji	celowej.	
II.	Zwiększenia	planu	wydatków	o	kwotę	
73.950	zł.	
Zmiany	planu	wydatków	dotyczą	następu-
jących	podziałek	klasyfikacji	budżetowej:
-	działu	600	 -	Transport	 i	 łączność.	Plan	
wydatków	 ulega	 ogółem	 zwiększeniu		
o	kwotę	179.550	zł.											
Zmiany	 kwot	 zapisanych	 w	 budżecie	 na	
realizację	 zadań	w	 tej	 pozycji	 budżeto-
wej	obejmują:
a)	 	 zwiększenie	planu	wydatków	na	bie-
żące	utrzymanie	dróg	gminnych	o	kwotę	
912.050	 zł.	 Przewiduje	 się	 wykonanie	
remontu	 parkingów	 miejskich	 w	 rejonie	
dworca	PKP	oraz	ulicy	1-go	Maja.	
b)	 zmniejszenie	 o	 kwotę	 1.715.000	 zł	
planowanej	 dotacji	 celowej	 dotyczącej	
pomocy	finansowej	na	rzecz	Gminy	Mińsk	
Mazowiecki	(przeznaczonej	na	dofinanso-
wanie	budowy	ul.	Chochołowskiej).	
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Terminy Sesji Rady Miasta 
Mińsk  Mazowiecki 

planowanych 
w II półroczu 2012 roku:

- 24 września
- 29 października

- 10 grudnia
 

Sala konferencyjna nr 101 
Starostwa Powiatowego

W	 wyniku	 dokonania	 korekty	 z	 budżetu	
Miasta	na	w/w	cel	przeznaczona	zostanie	
kwota	975.000	zł.
c)	 zmniejszenie	 planu	 wydatków	 prze-
widzianych	 na	 budowę	 ulicy	 Chocho-
łowskiej	w	pozycji	4	 tabeli	do	budżetu	
Miasta,	co	jest	następstwem	wyniku	po-
stępowania	przetargowego.
Zaplanowane	 wydatki	 na	 budowę	 uli-
cy		biegnącej	po	terenie	Miasta	ulegają	
zmniejszeniu	 o	 kwotę	 656.000	 zł	 i	wy-
nosić	 będą	 kwotę	 1.326.845	 zł.	Wobec	
zmniejszenia	planowanych	wydatków	na	
realizację	 tego	 zadania	 ulega	 zmniej-
szeniu	odpowiednio	o	kwotę	656.000	zł		
wskazane	źródło	finansowania.	W	wyni-
ku	 dokonanej	 zmiany	 zadanie	 sfinanso-
wane	 zostanie	 z	 następujących	 źródeł:	
środki	własne	 –	 1.845	 zł;	 	 z	 obligacji	 –	
1.325.000	zł.	
d)	zwiększenie	o	kwotę	138.500	zł	planu	
wydatków	na		zadania	inwestycyjne	reali-
zowane	w	ramach	inicjatywy	lokalnej:
-	 „Opracowanie	 dokumentacji	 projekto-
wej	budowy	ul.	Narutowicza”–	8.500	zł.	
W	 wyniku	 wprowadzonej	 zmiany	 pla-
nowane	 wydatki	 stanowić	 będą	 kwotę	
18.500	zł.
-	 „Budowa	 zatoki	 parkingowej	 wraz		
z	chodnikiem	przy	ul.	Topolowej	4	w	Miń-
sku	Mazowieckim”	–	130.000	zł.	
Pozyskanie	 środków	na	w/w	zadania	na-
stępuje	 (na	 wniosek	 Burmistrza	 Miasta)	
poprzez	 przeniesione	 z	 rezerwy	 celowej	
utworzonej	w	budżecie	Miasta	na	realiza-
cję	zadań	w	ramach	inicjatywy	lokalnej.
e)	 zmiana	 sposobu	finansowania	 zadania	
inwestycyjnego	 pod	 nazwą	 „Rozbudo-
wa	ul.	Dźwigowej,	ul.	Rudzkiego	 I	etap.	
Zakładano,	że	całość	zadania	 (2.850.000	
zł)	 będzie	 finansowana	 ze	 środków	wła-
snych.	Aktualnie	proponuje	się	aby	kwota	
876.000	 zł	 pochodziła	 z	 emisji	 obliga-
cji.	Środki	własne		stanowić	będą	kwotę		
w	wysokości	1.974.000	zł.
f)	 zmniejszenie	 o	 kwotę	 180.000	 zł	 pla-
nu	wydatków	finansowanych	z	dochodów	
własnych	Miasta	na	przebudowę	ul.	Gen.	
Berlinga.
g)	zwiększenie	planu	wydatków	o	kwotę	
180.000	zł	na	nowe	zadanie	inwestycyjne	
pod	nazwą	„	Przebudowa	ul.	Władysława	
Łokietka”.
	h)	zwiększenie	o	kwotę	1.200.000	zł	pla-
nu	 wydatków	 na	 wykonanie	 ulicy	 Marii	
Konopnickiej,	 które	 finansowane	 będzie	
w	całości	z	obligacji.
	 i)	 	zwiększenie	o	kwotę	300.000	zł	pla-
nu	wydatków	na	wykonanie	parkingu	przy		
ul.	 Kościuszki	 8,	 które	 finansowane	 bę-
dzie	w	całości	z	obligacji.
-	działu	700	–	Gospodarka	mieszkaniowa.	
Zmniejszeniu	 o	 kwotę	 220.000	 zł	 ulega	
plan	 wydatków	 w	 rozdziale	 70095	 –	 Po-
została	działalność	z	przeznaczeniem	na	
wykonanie	 segmentu	 3-5	 budynku	 wie-
lorodzinnego,	 	 komunalnego	 przy	 ulicy	
Chełmońskiego.	
	-	działu	754	–	Bezpieczeństwo	publiczne		
i	ochrona	przeciwpożarowa.

Dokonuje	 się	 zwiększenia	 planu	 wydat-
ków	o	kwotę	25.000	zł	na	remont	budynku	
będącego	siedzibą	Straży	Miejskiej.	
Zaplanowane	 w	 rozdziale	 75495	 –	 Pozo-
stała	 działalność	 zadanie	 inwestycyjne	
w	 kwocie	 100.000	 zł	 otrzymuje	 nowe	
brzmienie	 –„	 Budowa	 monitoringu	 miej-
skiego	dla	ulic:	Stary	Rynek,	Błonie,	Ro-
dziny	Nalazków	i	ul.	Dąbrówki”.
-	działu	758	–	Różne	rozliczenia.	W	wyniku	
realizacji	przez	Miasto	zadań	publicznych	
w	 ramach	 inicjatywy	 lokalnej	 ulega	
zmniejszeniu	o	kwotę	174.500	zł	rezerwa	
celowa		zaplanowana	na	ten	cel	w	budże-
cie	Miasta.	
-	 działu	 801	 –	 Oświata	 i	 wychowanie.	
Zwiększa	 się	 plan	 wydatków	 ogółem		
o	kwotę	240.000	zł.	W	tym:
-	w	rozdziale	80101-	Szkoły	podstawowe		
o	 kwotę	 140.900	 zł.	 Kwotę	 54.900	 zł		
przeznacza	się	na	modernizacją	szkolne-
go	placu	zabaw	przy	SP	nr	5.	Na	zadania	
realizowane	 w	 ramach	 inicjatywy	 lokal-
nej	 przeznacza	 się	 kwotę	 36.000	 zł.	 -		
„	Wykonanie	trybun	przy	boisku	szkolnym	
SP	 Nr	 5	 oraz	 rozbudowa	monitoringu	 na	
terenie	 obiektu	 sportowego”.	 Ze	 wzglę-
du	na	konieczność	dostosowania	obiektu	
Szkoły	 Podstawowej	 Nr	 6	 do	 wymagań	
przepisów	 ppoż.	 zabezpiecza	 się	 w	 bu-
dżecie	kwotę	50.000	zł
-	 w	 rozdziale	 80148-	 Stołówki	 szkolne		
i	 przedszkolne	 zwiększa	 się	 plan	wydat-
ków	o	kwotę	100.000	zł	na	modernizację	
stołówki	w	SP	nr	2.	Zaplanowane	środki	
w	 budżecie	 są	 niewystarczające	 do	 za-
kończenia	realizacji	zadania.
-	działu	852	–	Pomoc	społeczna.	Zmniej-
szeniu	 ulega	 plan	 wydatków	 o	 kwotę	
15.200	zł	w	rozdziale	85214	–	zasiłki	i	po-
moc	w	naturze	oraz	 składki	 na	ubezpie-
czenia	emerytalne	i	rentowe.	
-	działu	853	–	Pozostałe	zadania	w	zakre-
sie	polityki	społecznej.	Zwiększa	się	plan	
wydatków	o	kwotę	10.000	zł	na	realizację	
zadań	 przez	 dziennych	 opiekunów	 spra-
wujących	opiekę	nad	dziećmi	w	wieku	do	
lat	3	na	terenie	Miasta	Mińska	Mazowiec-
kiego.
-		działu	854	–	Edukacyjna	opieka	wycho-
wawcza.	 Zwiększa	 się	 plan	 wydatków		
o	kwotę	15.200	zł	na	wypłatę	przez	MOPS	
stypendiów	socjalnych		dla	uczniów.	
-	 	 działu	 921	 –	 Kultura	 i	 ochrona	 dzie-
dzictwa	 narodowego.	 Zwiększeniu	 ulega			
o	 kwotę	 8.000	 zł	 plan	 	 dotacji	 podmio-
towej	 dla	 Muzeum	 Ziemi	 Mińskiej	 na	
wydatki	 związane	 z	 założeniem	 strony	
internetowej	 p.n..	 „Mińskie	 Archiwum	
Cyfrowe”,	która	będzie	gromadziła	doku-
menty	 fotograficzne	 dotyczące	 dziejów	
Mińska	 Mazowieckiego	 oraz	 na	 wydatki	
na	realizację	wspólnie	z	MK	i	DN	projektu	
dotyczącego	 zakupu	 kolekcji	 mińskiego	
kompozytora	Grzegorza	Duchnowskiego.
10)	działu	926	–	Kultura	fizyczna.	Zwięk-
sza	 się	plan	wydatków	o	kwotę	5.000	 zł		
na	zadanie	inwestycyjne	p.n.”Wykonanie	
dokumentacji	projektowej	przyłącza	wo-
dociągowego	 do	 budynku	 administracyj-

no-socjalnego	 z	 zapleczem	 sanitarnym		
i	technicznym	przy	ul.	Sportowej	1”.	

Uchwała Nr XX/175/12 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 25 czerw-
ca 2012r. w sprawie zmian Wielo-
letniej Prognozy Finansowej Miasta 
Mińsk Mazowiecki na lata 2012–2022. 
 
W	załączniku	Nr	1	 zaktualizowano	pozy-
cje	prognozy	na	rok	2012	w	celu	doprowa-
dzenia	 do	 zgodności	 z	 budżetem	 Miasta	
Mińsk	Mazowiecki	na	rok	2012.	
I.	Zwiększono		plan	dochodów		do	kwoty	
102.832.848	zł,
II.	Zwiększono		plan	dochodów	bieżących	
do	kwoty	99.734.609	zł,
III.	 Zwiększono	plan	dochodów	majątko-
wych	do	kwoty	3.098.339	zł,
IV.	Zwiększono	plan	wydatków		do		kwoty	
126.540.344	zł,
V.	Zwiększono		plan	wydatków		bieżących	
razem	do	kwoty	94.636.715	zł,
VI.	Zwiększono		plan	wydatków	bieżących	
(bez	odsetek	i	prowizji	od	kredytów	i	po-
życzek	 oraz	 wyemitowanych	 papierów	
wartościowych)	do	kwoty	93.218.992	zł,
VII.	 Zwiększono	 planu	 wydatków	mająt-
kowych	do	kwoty	31.903.629	zł.

W	załączniku		Nr	2	dokonano	zmian	limitu	
wydatków:
1.	związanych	z	 realizacją	wydatków	na	
rozbudowę	ul.	Chochołowskiej	w	ramach	
dotacji	 celowej	 przekazanej	 w	 latach	
2012-2013	samorządowi	Gminy	Mińsk	Ma-
zowiecki.	 W	 roku	 2012	 Miasto	 przekaże	
Gminie	dotację	na	w/w	zadanie	w	kwo-
cie	975.000	zł,	natomiast	w	roku	następ-
nym	 planowana	 dotacja	 stanowi	 kwotę	
920.000	zł.
2.	 na	 rozbudowę	 ulicy	 Chochołowskiej.		
Ustala	się	 limit	wydatków	na	to	zadanie		
w	 kwocie	 1.976.845	 zł,	 w	 tym:	 w	 roku	
2012	do	kwoty	1.326.845	zł,	w	roku	2012	
do	wysokości	650.000	zł.
3.	na	rozbudowę	3	segmentów:	 III,	 IV,	V	
budynku	komunalnego	przy	ul.	Chełmoń-
skiego.	Zostaje	zmniejszony	limit	wydat-
ków	w	roku	2012	o	kwotę	220.000	zł.
4.	w	pkt.	2	załącznika	pod	poz.	44	określa	
się	 limit	wydatków	na	 	 realizacją	 zadań	
przez	 dziennego	 opiekuna	 sprawującego	
opiekę	nad	dziećmi	w	wieku	do	lat	3	na	
terenie	miasta	Mińsk	Mazowiecki.
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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:	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:	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	uzależnień	
i	 instruktor	 terapii	 uzależnień	 z	 Całodobowego	Oddziału	 Terapii	 Uzależnień	 od	
Alkoholu	w	Łukowie.	

Informacja	dotycząca	szkolenia	
dla	sprzedawców	napojów	alkoholowych

Społeczna odpowiedzialność - 
nie tylko w wakacje

									Dnia	5	czerwca	b.r.	Miejska	Komisja	
Rozwiązywania	 Problemów	Alkoholowych	
zaprosiła	 na	 szkolenie	 przedsiębiorców	
korzystających	 z	 zezwoleń	 na	 sprzedaż	
napojów	alkoholowych	oraz	sprzedawców	
alkoholu.	Szkolenie	to	miało	na	celu	przy-
pomnienie	 osobom	 odpowiedzialnym	 za	
przestrzeganie	 zasad	 sprzedaży	 alkoholu	
o	 konsekwencjach	 prawnych	 i	 społecz-
nych	związanych	z	łamaniem	tych	zasad.	
			 	 	 	 	Dla	Komisji	szczególnie	ważne	jest	
uwrażliwianie	 sprzedawców	 na	 osoby	
małoletnie,	 które	 w	 wakacje	 częściej	
podejmują	 próby	 nabycia	 alkoholu.	 	 Na	
zaproszenie	 komisji	 odpowiedziało	wielu	
przedsiębiorców	i	sprzedawców	–	łącznie	
82	osoby.	
	 	 	 	 	 	 Tak	 liczny	 udział	 w	 tym	 szkoleniu	
wskazuje	 na	 	 wysoki	 poziom	 społecznej	
odpowiedzialności	 większości	 mińskich	
przedsiębiorców	korzystających	z	zezwo-
leń	 na	 sprzedaż	 alkoholu	 oraz	 pozwa-
la	 mieć	 nadzieję,	 że	 małoletnim	 żaden	
sklep	 na	 terenie	 Mińska	 Mazowieckiego	
nie	sprzeda	alkoholu.

Jadwiga Frelak
Przewodnicząca MKRPA

fot. z arch. UM 
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

KULTURA

Publicznej
	 Na	 początku	 wydawało	 się,	
że	 wszystko,	 co	 można	 zrobić	 to	 wy-
posażyć	 specjalne	 stanowisko	 dla	 osób	
niewidomych	 w	 Czytelni	 Miejskiej	 Bi-
blioteki	 Publicznej	 	 i	 zamieścić	 in-
formację	 o	 możliwości	 skorzystania		
„z	komputera	oraz	skanera	do	książek.	Pra-
ca	 na	 komputerze	 możliwa	 jest	 zarówno	
w	systemie	operacyjnym	Windows	jak	i	Li-
nux.	W	systemie	Windows	pracę	umożliwia	
screen	 readaer	 Window-Eyes”.	 Z	 biegiem	
czasu	okazało	się,	że	można	zrobić	więcej,	
ale	to	było	prawdziwe	wyzwanie.	Żmudną	
pracę	rozpoczęli	Bartek	Dydek,	niewidomy	
czytelnik	 Biblioteki,	 doskonały	 konsultant		
i	Tomek	Sieradzki,	pracownik	Biblioteki.	
	 „Naszym	 celem	 było	 umożliwie-
nie	 osobie	 niewidomej	 samodzielną	 insta-
lację	systemu	oraz	doinstalowanie	polskie-
go	 syntezatora	 mowy	 dla	 systemu	 Linux	
o	 nazwie	Milena.-	 napisali	we	wstępie	 do	
artykułu	zamieszczonego	na	stronie	Biblio-
teki-W	Internecie	można	znaleźć	instrukcje	
instalacji	Vinuxa	i	Mileny	ale	raczej	nie	są	
dostosowane	 do	 osób	 niewidomych,	 zmu-
szając	je	do	korzystania	z	czyjejś	pomocy.	
Pokusiliśmy	 się	 również	o	 stworzenie	wła-
snej	wersji	tego	systemu,	już	odpowiednio	
skonfigurowanego	 tak,	 aby	 osoba	 niewi-

doma	 nie	 musiała	
dodatkowo	niczego	
konfigurować	i	móc	
korzystać	z	kompu-
tera	od	razu	z	pol-
skim	 syntezatorem	
mowy	 dla	 systemu	
Linux”.Tyle	 auto-
rzy.	Według	naszej	
wiedzy	 opracowa-
na	 przez	 nich	 in-
strukcja	 instalacji	
Linuxa	 dla	 niewi-
domych	 	 to	pierw-
sza	 instrukcja	 tak	
precyzyjna	 i	 skonfigurowana	w	sposób	tak	
przyjazny	dla	niewidomego	użytkownika.	
	 Dlaczego	 jest	 to	 takie	 ważne?	
„System	Windows,	bardziej	 rozpowszech-
niony	 jest	 […]	 systemem	 płatnym	 –	 wy-
jaśnia	 Tomek	 Sieradzki	 -	 	 tak	 samo	 jak		
i	 program	 Window-Eyes	 -	 jego	 koszt	 to	
około	 20-krotność	 systemu	Windows	 7	 co	
na	pewno	 jest	 dużą	przeszkodą	w	możli-
wości	 korzystania	 z	 niego	 przeciętemu		
[niewidomemu]	 zjadaczowi	 chleba	 .”	 Li-
nux	 jest	 bezpłatny,	 a	 licencja	 GNU	 GPL	
pozwala	 na	 modyfikację	 systemu	 i	 jego	
dowolne		rozpowszechnianie.	

	 Pliki	 instalacyjne	 i	 więcej	 infor-
macji	można	znaleźć	na	 stronie	biblioteki	
www.mbpmm.pl.,	a	pytania	i	uwagi	można	
kierować	do	autorów	instrukcji	niewidomi@
mbpmm.pl.	
	 I	 nie	 trzeba	 chyba	 przypominać,	
że	 kopiowanie	 tej	 instrukcji,	 upublicznia-
nie	 jej	 i	 rozpowszechnianie	 jest	 nie	 tylko	
dozwolone,	 ale	 wręcz	 zalecane.	 Jedynym	
warunkiem	jest	zamieszczenie	nazwisk	jej	
autorów.		Pomóżmy	tym,	którzy	w		korzy-
staniu	z	komputera	i		internetu	wciąż	napo-
tykają	na	zbyt	wiele	przeszkód.

Elżbieta Sieradzińska
fot. Dariusz Mól

Linux	dla	niewidomych
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Z IMPREZ MDK
PAŁACOWA 
SAMOCHWAŁA
 Podczas Pałacowej Samochwały  
w Miejskim Domu Kultury w Mińsku Mazo-
wieckim 15 czerwca uroczyście podsumo-
waliśmy rok artystyczny. 
	 W	roku	szkolnym	2011/2012	w	MDK	
działały	 22	 sekcje	 zainteresowań	 o	 różnym	
charakterze,	 niektóre	 podzielone	 na	 kilka	
grup,	z	których	łącznie	korzystało	ponad	400	
osób.	Były	to	między	innymi	grupy	plastyczne:	
Ewy	Zychowicz	–	plastyka	z	elementami	arte-
terapii,	Joanny	Wilczak	–	malarstwo	i	rysunek,	
Elżbiety	 Dunajewskiej	 –	 plastyka	 dla	 dzieci;	
grupy	 pozostałych	 zajęć	 manualnych:	 deco-
upage	 –	Eweliny	Spychały,	haft	krzyżykowy	 –	
Elżbiety	 Sieradzkiej,	 ceramika	 –	 Małgorzaty	
Szostakiewicz,	modelarstwo	–	Aleksandra	Dra-
barka;	prowadzone	były	zajęcia	o	charakterze	
tanecznym:	 balet	 –	 Patrycji	 Samson-Ładno		
i	Joanny	Fituch,	hip-hop	–	Agaty	Gańko,	stre-
et	 dance	 –	Marcina	 Kozioła,	 taniec	 towarzy-
ski	Piotra	Szelesta,	radość	z	dźwięku	i	tańca	
–	Agnieszki	Sawki;	zajęcia	o	charakterze	mu-
zycznym:	nauka	gry	na	gitarze	 –	Patryka	Ka-
mińskiego,	nauka	gry	na	keyboardzie	–	Daniela	
Niedźwiedzkiego,	zajęcia	wokalne	–	Magdale-
ny	Jakubowskiej;	działały	także:	szkółka	sza-
chowa	 –	 Janusza	 Szymańskiego,	 sekcja	 foto-
graficzna	–	Tomasza	Wojciechowskiego	i	grupa	
teatralna	–	Małgorzaty	Sulewskiej.	
	 Podczas	 Pałacowej	 Samochwały	
można	było	obejrzeć	wystawę	prac	uczestni-
ków	poszczególnych	zajęć	oraz	program	arty-
styczny,	na	który	złożyły	się	prezentacje	grup	
tanecznych:	 baletowej,	 radość	 z	 dźwięku		
i	 tańca,	 street	dance	 i	hip-hop,	uczniów	gry	
na	gitarze	i	keyboardzie	oraz	grupy	wokalnej.	
Na	 placu	 przed	 pałacem	 uczniowie	 szkół-
ki	 szachowej	 rozegrali	 symultanę	 szachową		
z	braćmi	Arturem	i	Jakubem	Suliborskimi.	

	 W	 czerwcu	 Miejski	 Dom	 Kultury		
w	Mińsku	Mazowieckim	we	współpracy	z	Miej-
ską	Szkoła	Artystyczną	wznowił	cykl	koncertów	
promenadowych.	W	 jego	 ramach	 10	 czerwca		
w	miejskim	amfiteatrze	wystąpiła	Miejska	Or-
kiestra	 Kameralna,	 tydzień	 później	 publicz-
ność	 miała	 przyjemność	 wysłuchać	 koncertu	
Miejskiej	Orkiestry	Dętej.		
	 W	 wykonaniu	 Miejskiej	 Orkiestry	
Kameralnej	 pod	 batutą	 Romana	 Wachowicza	
licznie	zgromadzona	w	pałacowym	amfiteatrze	
publiczność	 wysłuchała	 m.in.	 tanga,	 polki,	
sztajerki	i	utwory	klasyczne.	Kierownictwo	ar-
tystyczne	nad	koncertem	sprawował	Wenanty	
Maciej	Domagała.	Jako	solistka	wystąpiła	Zofia	
Noiszewska.	
	 Koncerty	 mińskiej	 Miejskiej	 Orkie-
stry	 Dętej	 stają	 się	 wydarzeniami	 artystycz-
nymi.	Nie	inaczej	było	i	17	czerwca.		Pod	dy-
rekcją	 Marcina	 Ślązaka	 z	 Orkiestrą	 gościnnie	
wystąpiła	Justyna	Kowynia	Rymanowska	–	mez-
zosporan.	

Koncerty 
promenadowe 

KULTURA

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK
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	 Zgodnie	z	wieloletnią	tradycją,	tak-
że	 i	 w	 tym	 roku	 zaprosiliśmy	 mińszczan	 do	
poszukiwania	 kwiatu	 paproci.	 W	 amfiteatrze	
Miejskiego	Domu	Kultury	w	Mińsku	Mazowiec-
kim	22	czerwca	odbyła	się	Nadsrebrzańska	Noc	
Świętojańska,	czyli	Wianki	2012.	
	 Rozpoczęła	 się	 od	 barwnego	 koro-
wodu	prowadzonego	przez	Guślarza,	Wiedźmę	
i	Rusałki	oraz	Bractwo	Rycerskie	Ziemi	Lubel-
skiej.	Ubrani	w	epokowe	kostiumy	artyści	za-
prosili	publiczność	do	zabawy	przy	ognisku.	
Widzowie	 mieli	 możliwość	 czynnego	 udziału	
w	 obrzędowym	 widowisku	 m.in.	 poprzez	 sa-
modzielne	wyplatanie	wianków.	Artyści	Sceny	
Juno	z	Lublina	bazując	na	legendach	i	prawo-
słowiańskich	 podaniach	 wprowadzili	 publicz-
ność	w	magiczny	świat	wierzeń	i	wróżb	świę-
tojańskich.	
	 Entuzjazm	 i	 zainteresowanie	wzbu-
dził	 pokaz	 walk	 rycerskich.	 Gdyby	 nie	 oko-
liczności,	 można	 było	 odnieść	 wrażenie,	 że	
rycerze	troczą	ze	sobą	prawdziwą	walkę.	Dla	
ostudzenia	emocji	rusałki	wraz	z	rycerzami	za-
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prosili	mińszczan	do	wspólnego	 tańca,	 zabaw	
przy	ognisku	oraz	 konkursów.	To	było	dla	du-
cha,	a	dla	ciała	pracownicy	MDK	przygotowali	
mały,	 swojski	 poczęstunek	 dla	 publiczności.	
Ale	 chleb	 ze	 smalcem,	 to	 przekąska,	 której	
mało	kto	mógł	się	oprzeć.	
Gdy	tylko	zapadł	zmrok,	przy	pląsach	Rusałek	
barwny	korowód	ruszył	nad	rzekę.	Kto	skorzy-
stał	z	możliwości	i	uplótł	wianek	mógł	go	teraz	
puścić	na	wodę	i	oczywiście	wypowiedzieć	ży-
czenie.	
	 Szczęście	 tej	 jednej	 wyjątkowej	
nocy	uśmiechnęło	się	do	Aleksandry	Dudy,	któ-
ra	znalazła	kwiat	paproci.	
Część	programu	artystycznego	poświęconą	ob-
rzędom	zakończyła	nauka	tańca	plebejskiego.
Na	ten	pełen	magii	wieczór	zaprosiliśmy	także	
młodych	raperów	z	Serbinowa.	Występ	forma-
cji	DSiiDR	spodobał	 się	zarówno	 ich	 rówieśni-
kom,	jak	i	starszej	publiczności.	
	 I	to	był	przedsmak	muzycznej	uczty,	
jaką	zapewnił	na	koniec	Wianków	2012	zespół	
Orkiestra	Dni	Naszych.	

Nadsrebrzańska 
Noc Świętojańska

Letni Dizajn – warsztaty 
dla dzieci	
	
Warsztaty	dla	dzieci	i	rodziców	„Letni	Dizajn”	
opierają	 się	 na	 rozwiązaniach	 edukacyjnych		
i	artystycznych.	Podczas	zajęć	uczestnicy	zapo-
znają	się	z	procesem	projektowania	i	produkcji	
związanej	z	różnymi	gałęziami	dizajnu	(moda,	
projektowanie	graficzne,	opakowania,	cerami-
ka,	zabawki).	Poznają	również	specjalistyczne	
definicje	 takich	słów	jak:	proces	projektowa-
nia,	wzornictwo,	dizajner,	projekt.	Uczestnicy	
stworzą	 trójwymiarowe	 prace	 wykorzystując	
zaskakujące	materiały	 –	 folię,	 zakrętki	 i	 pla-
stikowe	butelki.	Porzucimy	tradycyjne	techniki	
tworzenia	–	kredki	i	kartkę	papieru.
	
Cel	projektu
Warsztaty	mają	na	celu	uświadomienie	uczest-
nikom,	 że	 otaczająca	 ich	 rzeczywistość	 jest	
wynikiem	 przemyślanego	 procesu,	 działań	
twórczych	 projektantów.	 Jednocześnie	 nasze	
spotkania	 będą	 wspaniałą	 okazją	 do	 posze-
rzenia	wiedzy	na	temat	ekologii,	stanowiącej	
podstawę	do	racjonalnego	myślenia	o	świecie	
oraz	jako	ważnym	czynniku	w	procesie	projek-
towania	rzeczy,	którymi	się	otaczamy.	Nauczy-
my	 się	 szacunku	 do	 rzeczy	 oraz	 otaczającej	
nas	 rzeczywistości.	 Ważnym	 aspektem	 zajęć	
jest	również	fakt,	iż	poprzez	współpracę	rodzi-
ców	z	dziećmi	będą	przyczyniały	się	do	rozwi-
jania	partnerskich	relacji	między	nimi.
	
Techniki
Niekonwencjonalne	 metody,	 jakie	 będziemy	
wykorzystywać	 nadadzą	 innowacyjny	 charak-
ter	 kolejnym	 zajęciom.	 W	 dizajnie	 najefek-
tywniejszy	 jest	 produkt	 końcowy.	 Nie	 mniej	
ważny	 jest	 jednak	proces	 tworzenia,	 a	 co	 za	
tym	 idzie	 niekonwencjonalne	 myślenie.	 Pod-
czas	 zajęć	 zastosujemy	 techniki	 arteterapeu-
tyczne,	jako	inspiracę	do	tworzenia.
	
Efekty
-rozwiniemy	zdolności	plastyczne	dzieci	i	doro-
słych	poprzez	zabawę,
-podczas	zajęć	nauczymy	dzieci	bawić	się	ota-
czającymi	 je	 przedmiotami	 znajdującymi	 się		
w	każdym	domu,
-stworzymy	 unikatowe	 zabawki,	 książki	 oraz	
wiele	 innych	 zaskakujących	 i	 interesujących	
dzieci	przedmiotów,
-pobudzimy	wyobraźnię,	 kreatywność	 i	 otwo-
rzymy	 dzieci	 na	 nowe	 doznania,	 rozwiniemy	
partnerskie	relacje	rodzinne,
-po	 udziale	 w	 zajęciach	 zabawa	 dziecku	 nie	
będzie	musiała	 się	 kojarzyć	 z	 kupnem	 nowej	
zabawki.

Zapraszamy	na	trzy	turnusy	do	wyboru:
2-13	lipca,	16-27	lipca,	6-17	sierpnia	2012r.
Zajęcia	będą	odbywały	się	trzy	razy	w	tygodniu	
-poniedziałki,	środy,	piatki.
Dwie	godziny	do	wyboru
16.00	-	17.30	-	dzieci
18.00	-	19.30	-	dzieci	i	rodzice
Zapisy	i	szczegółowe	informacje	pod	nr	tel.:
507	265	803	
oraz	na	blogu	letnidizajn.blogspot.com
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	 3 czerwca, już po raz drugi, 
Mińskie Towarzystwo Muzyczne zorga-
nizowało cykl  koncertów nazwanych 
„Impresjami chóralnymi w trzech od-
słonach w stolicy powiatu”. W ubiegłym 
roku Impresje zastąpiły organizowane 
od dawna Powiatowe Spotkania Chóral-
ne, oprócz nazwy uległa zmianie rów-
nież formuła, która została podtrzyma-
na w tym roku. Zamiast jednego, często 
bardzo długiego koncertu jak bywało na 
Powiatowych Spotkaniach, chóry zosta-
ły podzielone na trzy grupy i wykonały 
trzy koncerty.
	 Jako	 pierwsze	 wystąpiły	 chóry	
szkolne	 w	 Miejskiej	 Szkole	 Artystycznej		
o	godzinie	10.00.	Koncert	nosił	tytuł:	„Od	
jednego	 do	 wielu	 głosów”.	 Wystąpili:	
Chór	Szkoły	Podstawowej	im.	Gen.	Józe-
fa	Hallera	w	Mariance,	którym	dyrygował	
Pan	Stanisław	Woźnica,	Chór	Szkoły	Pod-
stawowej	Nr	5	im.	Gen.	Józefa	Wybickie-
go	w	Mińsku	Mazowieckim,	którym	opie-
kuje	się	Pani	Magdalena	Jakubowska	oraz	
dwa	 zespoły	 Pana	 Tomasza	 Zalewskiego	
czyli	 Chór	 Szkoły	 Podstawowej	Nr	 1	 im.	
Mikołaja	 Kopernika	w	Mińsku	Mazowiec-
kim	 i	Chór	Miejskiej	 Szkoły	Artystycznej	
w	Mińsku	Mazowieckim.	 Najmłodsza	 ge-
neracja	chórzystów	wykonała	liczne	pio-
senki	 jednogłosowe	 ,	 kanony,	 a	 także,	
zgodnie	 z	nazwą	koncertu,	opracowania	
w	 którym	można	 było	 usłyszeć	 zaczątki	
harmonii.	 Publiczność	 nagrodziła	 dzieci	
brawami,	 a	 organizatorzy	 słodkim	 „co	
nieco”.
	 Druga	odsłona	tegorocznych	im-
presji	chóralnych	odbyła	się	w	Domu	Pracy	
Twórczej,	czyli	w	popularnym		„zielonym	
domku”	 w	 mińskim	 parku.	 Punktualnie		
o	 godzinie	 15.00	 rozpoczął	 się	 koncert	
„Od	muzyki	ludowej	do	popularnej”.	Mu-
zyką	ludową	zajęły	się	dwa	zespoły:	Ze-
spół	wokalny	działający	przy	kole	Związ-
ku	 Emerytów,	 Rencistów	 i	 Inwalidów		
w	 Mrozach	 prowadzony	 przez	 Panią	 Ja-
dwigę	Sowę	oraz	Zespół	„Illuxit	sol”	przy	
Akademii	Kulturalnej	Gminnego	Centrum	
Kultury	w	Mrozach,	 którym	opiekuje	 się	
Pani	 Jolanta	 Kowalczyk.	 Zaś	 od	 strony	
muzyki	 popularnej	 zaprezentowały	 się:	
Chór	 Kameralny	 Mińskiego	 Towarzystwa	
Muzycznego	(dyrygował	Tomasz	Zalewski)	
i	Chór	„Scherzo”	Zespołu	Szkół	im.	Marii	
Skłodowskiej-Curie	 w	 Mińsku	 Mazowiec-
kim	(z	którym	pracuje	Anna	Sobolak-Pie-
lichowska).	Usłyszeliśmy	z	jednej	strony	
takie	 utwory	 jak	 	 „Zielony	 Mosteczek”,	
czy	„Szumi	Jawor”,	a	z	drugiej	hity	„Ka-
baretu	Starszych	Panów”,	czy	utwór	„Mi-
lord”.	 Również	 i	 ten	 koncert	 się	 udał,	
gdyż	publiczność	zgromadzona	i	w	środku	
Zielonego	Domku,	czy	na	zewnątrz	(orga-
nizatorzy	zapewnili	nagłośnienie	i	krzesła	

do	siedzenia	w	plenerze)	
burzliwie	 oklaskiwała	
wszystkich	wykonawców.	
	 A	 wieczorem,		
o	godzinie	19.00	publicz-
ność	zgromadzona	w	Ko-
ściele	 p.w.	 Narodzenia	
Najświętszej	Maryi	Panny	
wysłuchała	koncertu	„Od	
chorału	 do	 współcze-
sności”.	 Chorały	 i	 pieśni	
jednogłosowe	 wykonały:	
Schola	z	parafii	p.w.	Św.	
Izydora	z	Marianowa	oraz	
Schola	„Kropelki”	z	para-
fii	 p.w.	 Narodzenia	 Naj-
świętszej	 Maryi	 Panny,	
zaś	 współczesne	 utwory	
sakralne	 wykonały	 Chór	
Międzyparafialny	 „ICH-
THIS”	 z	 Sulejówka	 oraz	
Chór	 „Cantate	 Domino”	
z	 Mińska	 Mazowieckie-
go,	 którymi	 dyrygowały	
odpowiednio:	 Wojciech	
Karaś	 oraz	 Dariusz	 Mać-
kowiak.	 Wszystkie	 ze-
społy	 zapewniły	 wspa-
niałą	 ucztę	 dla	 ducha,	
z	 idealnie	 wymieszaną	
ilością	 muzyki	 prostej	
i	 przystępnej	 z	 muzyką	
trudną	i	ambitną.	
	 Wszystkie	 trzy	
koncerty	 zostały	 sfinan-
sowane	 ze	 środków	 bu-
dżetu	Powiatu	Mińskiego	
i	 jestem	 przekonany,	 że	
warto	 było	 przeznaczyć	
te	 pieniędzy	 na	 popula-
ryzację	 muzyki	 chóral-
nej	 w	 obrębie	 naszego	
powiatu.	Śpiewali	młodzi	
i	 starsi,	 utwory	 proste		
i	 trudne,	 zabawne	 i	 po-
ważne,	 tak	 więc	 każdy	
mógł	znaleźć	w	tegorocz-
nych	 Impresjach	 chó-
ralnych	 coś	 dla	 siebie.	
Miejmy	 nadzieje,	 że	 za	
rok,	chórzyści	z	powiatu	
mińskiego	 również	 będą	
mogli	 raczyć	 nas	wraże-
niami	muzycznymi.

Rafał Ostrowski 
– sekretarz MTM

fot. Piotr Gronek

„Impresje	 chóralne	 w	 trzech	 odsłonach		
w	stolicy	powiatu	”
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MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA

W piątkowe przedpołudnie 22 czerw-
ca Miejska Szkoła Artystyczna zatęt-
niła perkusyjnym pulsem w związku 
z koncertem klasy perkusji, który za-
planowany został na godzinę 12.30. 

Uczniowie	 przybyli	 wcześniej	 by	 prze-
nieść	 na	 salę	 koncertową	 liczne	 instru-
mentarium,	 na	 którym	 wykonali	 utwory	
od	barokowych	po	rock	and	rolla.	Młodzi	
wykonawcy	 zaprezentowali	 instrumenty	
takie	jak:	vibrafon,	ksylofon,	werbel	czy	
zestaw	 perkusyjny.	 Każdy	 bowiem	 per-
kusista,	 kończący	 szkołę	 -	 przez	 4	 lata		
(	 w	 cyklu	 młodzieżowym)	 czy	 też	 6	 lat		
(	w	cyklu	dziecięcym)	pracuje	i	doskonali	
swój	warsztat	nie	na	jednym	instrumen-
cie,	 jak	 to	 zwykło	bywać	 ,	 lecz	na	wie-
lu,	 bardzo	 zróżnicowanych.	 W	 zakresie	
umiejętności	perkusisty	leży	opanowanie	
zarówno	gry	na	werblu,	kotłach,	zestawie	
perkusyjnym	 jak	 i	 instrumentach	 melo-
dycznych	 takich	 jak	 dzwonki,	 ksylofon	
czy	vibrafon.

Na	 piątkowym	 koncercie	 zaprezentowa-
ło	 się	 dwóch	 dyplomantów:	Tomasz	 Osi-
ca	oraz	Mateusz	Dróżdż.	Ciepło	przyjęte	
zostały	 również	 występy	 pierwszaków,	
rozpoczynjących	 swoją	 perkusyjną	 przy-

godę.	Konstanty	Grzesiak	wykonał	na	ksy-
lofonie	‘Taniec	rosyjski’,	Bartłomiej	Wię-
sik	‘Polkę’,	a	Marcel	Kluska	‘Żart	clowna’	
na	 werblu.	 Solistom	 towarzyszyła	 pani	
Jagoda	Jabłonowska	na	fortepianie,	która	
również	prowadziła	ów	koncert.	
Przedstawiciele	 klasy	 drugiej	 również	
mistrzowsko	 opanowali	 tremę	 i	 zachwy-
cili	 słuchaczy	 sprawnym	 posługiwaniem	
się	 pałkami	 perkusyjnymi.	 Tola	 Staska,	
Kacper	 Miszkurka,	 Rafał	 Kazimierczyk,	
Jakub	Ślązak	oraz	Alicja	Misiura	wykonali	
utwory	 z	 kanonu	 literatury	 perkusyjnej.	
Błażej	Czap	z	klasy	
trzeciej		z	towarzy-
szeniem	fortepianu	
wykonał	na	werblu	
Wariacje	 na	 temat	
melodii	 ‘Old	 Mac	
Donald’	 Carolla	
Barrata.	
Szczególnym	punk-
tem	programu	były	
występy	zespołów.	

Trio	w	składzie	:	Mi-
chalina	 Juszczyk,	
Tola	 Staska	 oraz	
Kacper	 Miszkur-
ka	 	 odkryło	 przed	

słuchaczami	 rozrywkową	 stronę	 perkusji		
w	 utworze	 Boogie	 –woogie,	 (	 w	 opraco-
waniu	na	ksylofon,	vibrafon	oraz	zestaw	
perkusyjny).	 Koncert	 uświetnił	 również	
występ	duetu	w	składzie:	Piotr	Wasilew-
ski(klasa	czwarta)	oraz	Tomasz	Osica.	

Perkusiści	chlubnie	pożegnali	rok	szkolny	
pełen	 muzycznych	 wyzwań,	 koncertów		
i	 egzaminów	 oczekując	 na	 oficjalne	 za-
kończenie	roku.

Koncert	na	perkusji

	 W	dniu	22	czerwca	2012	r.	w	Mu-
zeum	Ziemi	Mińskiej	odbył	się	Letni	kon-
cert	arii	 i	pieśni	 	 	w	wykonaniu	uczniów	
klasy	śpiewu	solowego	Fundacji	Edukacji	
Artystycznej,	 który	 przygotowała	 Justy-
na	Kowynia	–	Rymanowska.	Młodzi	adep-
ci	 sztuki	 wokalnej:	 Julia	 Dróżdż,	 Olga	
Ostrowska,	Maja	Ostrowska,	Kinga	 Soko-

łowska,	Katarzyna	Papis	i	Maciej	Wiśniew-
ski	 zaprezentowali	 arie	 i	 pieśni	 takich	
kompozytorów	jak:	F.	Chopin,	S.	Moniusz-
ko,	 S.	 Niewiadomski,	 M.	 Karłowicz,	 G.	
Caccini,	G.	Verdi.	Przy	akompaniamencie	
usłyszeliśmy	Joannę	Nowik.	
	 Poprzez	 współpracę	 fundacji	
Edukacji	 Artystycznej	 z	 Muzeum	 Zie-

mi	 Mińskiej	 młodzi	 śpiewacy	 nie	 po	 raz	
pierwszy	 mogli	 pokazać	 swoje	 umiejęt-
ności	 i	zmierzyć	się	z	tremą	przed	zgro-
madzoną	publicznością.	Wszystkich	spra-
gnionych	lirycznych	pieśni,	brawurowych	
arii	i	porywających	czardaszów	już	teraz	
zapraszamy	na	kolejne	koncerty.	

Justyna Kowynia – Rymanowska
fot. Marcin Ostrowski

Letni	koncert	arii	i	pieśni	w	Muzeum

Jagoda Jabłonowska 
fot. z arch MSA
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OŚWIATA

21 czerwca 2012r. w naszej szkole od-
była się uroczystość wręczenia nagród 
Laureatom IX Powiatowego konkursu 
Ortograficznego dla Uczniów Klas Młod-
szych Szkół Podstawowych.

	 W	 konkursie	 wzięło	 udział	 dwadzieścia	
szkół	 z	 terenu	 powiatu	 mińskiego.	 	 Do	
etapu	finałowego	przysłano	ponad	 setkę	
prac	uczniów,	z	czego	Komisja	Konkurso-
wa	po	dokonaniu	weryfikacji	do	zmagań	
finałowych	 	 zakwalifikowała	 stu	 jeden	
uczniów.	 	 Uczniowie	 Ci	 przystąpili	 do	
konkursu	 w	 nowej	 zmienionej	 formule.	
Oprócz	 napisania	 dyktanda	 musieli	 roz-
wiązać		krótki	test	ortograficzny.	O	tym,	
że	znakomicie	poradzili	sobie	z	zadaniem	
świadczą	wyniki		konkursu!	Dziś	mieliśmy	
wielką	przyjemność	gościć	w	murach	na-
szej	szkoły	dwudziestu	dziewięciu	Laure-
atów,	ich	rodziców	oraz	nauczycieli.

Nagrody	 w	 konkursie	 ufundowała	 Rada	
Rodziców.	Uroczyście	wręczała	je	dyrek-
tor	Ewa	Szczerba.	Nauczyciele	otrzymali	
zasłużone	 podziękowania	 i	 pamiątkowy	

POWIATOWY	KONKURS	ORTOGRAFICZNY

upominek.	 	 Zaś	 w	 czasie	 gali	 mogliśmy	
podziwiać	 spektakl	 trzecioklasistów	 pt.	
„Muminki”	 przygotowany	 pod	 czujnym	
okiem	 p.	 Joanny	 Zawadki	 oraz	 występ	
najmłodszych	 chirliderek	 przygotowany	
przez	p.	Małgorzatę	Pyszel.

Jeszcze	 raz	 gratulujemy	wszystkim	 Lau-
reatom	 i	 ich	 nauczycielom	 zapraszając	
jednocześnie	do	udziału	w	konkursie	 ju-
bileuszowym	w	przyszłym	roku	szkolnym.

Ewa Szczerba
fot. z arch SP nr 5

Wędrówki przedszkolaków z Przedszkola Miejskiego nr 6
„W LESIE”
	 Wszystkie	przedszkolaki	bardzo	uwielbiają	zimę	i	białe	szaleństwa	na	śniegu,	ale	gdy	tylko	pierwsze	
promienie	słońca	zaczęły	mocniej	zaglądać	do	naszych	okien,	rozpoczęły	się	spacery	w	poszukiwaniu	wiosny.	
Obserwacje	przyrodnicze	prowadzone	w	okolicach	przedszkola	rozbudziły	ciekawość	dzieci	budzącą	się	do	ży-
cia	przyrodą	i	tak	postanowiliśmy	„powędrować”	dalej.	Cała	społeczność	przedszkolna	skorzystała	z	zaprosze-
nia	przedstawiciela	Nadleśnictwa	Mińsk	Mazowiecki	pana	Jacka	Wąsowskiego,	który	gościł	w	naszej	placówce	
na	inauguracji	„Święta	Drzewa”	jesienią	i		wybrała	się	do	lasu	w	Mieni.	Wśród	drzew	słuchaliśmy	opowieści	
pana	leśnika	o	mieszkających	tam	zwierzętach,	ciekawej	roślinności	oraz	zasadach	jakie	trzeba	przestrzegać	
przebywając	w	lesie.	Najmłodszych	uczestników	naszej	wyprawy	najbardziej	 interesowały	tablice	informa-
cyjne	 i	 różnego	rodzaju	znaki	postawione	przy	drogach	 i	dróżkach.	Pan	Jacek	„bombardowany”	pytaniami	
trzylatków	dzielnie	odpowiadał	na	wszystkie.	W	leśnej	krainie	czekała	na	nas	także	niespodzianka.	Posileni	
kiełbaską	z	paleniska	obdarowaliśmy	naszego	gospodarza	własnoręcznie	wykonanymi	upominkami.	Zadowolo-
ne,	uśmiechnięte	przedszkolaki	wracały	wspominając	śpiew	ptaków	i	mocno	trzymając	leśny	skarb	–	szyszkę.
	 Bardzo	dziękujemy	panu	Jackowi	Wąsowskiemu	i	całemu	Nadleśnictwu	Mińsk	Mazowiecki	za	wspa-
niałą	przyrodniczą	przygodę	wzbogacającą	wiadomości	dzieci	o	środowisku	przyrodniczym	w	bezpośrednim		
z	nim	kontakcie.

Beata Antczak – Kołodzik

„U STRAŻAKÓW”
	 Dnia	26	marca	2012	roku	dzieci	z		grup	VI	i	VII	„Starszaki”	z	Miejskiego	Przedszkola	Nr	6,	odbyły	
pieszą		wycieczkę	do	Komendy	Powiatowej	Państwowej	Straży	Pożarnej	w	Mińsku	Mazowieckim.	Celem	wy-
cieczki	było	zapoznanie	dzieci	z	pracą	strażaka,	a	także	z	ewentualnymi	zagrożeniami,	które	mogą	spotkać	
nas	przez	lekceważenie	zasad	bezpieczeństwa.		Zostaliśmy	bardzo	miło	powitani,	a	dzieci	nie	mogły	doczekać	
się	oprowadzenia	po	budynku	Komendy.	Strażacy	opowiedzieli	o	swojej	pracy	i	jej	randze.	Główną	atrakcją	
dla	dzieci	był	pokaz	akcji	strażackiej,	czyli	upozorowany	wyjazd	do	miejsca	pożaru.		Niezwykle	ciekawym	do-
świadczeniem	dla	dzieci,	była	również	możliwość	przyjrzenia	się	z	bliska,	ale	pod	bacznym	okiem	strażaków,	
wyposażeniu	jakie	posiadają,	autom	strażackim	i	specyficznym	dla	tego	zawodu	strojom.
													W	podarunku	dzieci	wręczyły	Strażakom	„Wiosenny	Kwiat”,		dziękując	za	tak	miłą	atmosferę	i	ciekawe	
wiadomości.	Dzieci	były	bardzo	zadowolone,	a	po	wyjściu	każdy	chciał	zostać	strażakiem.

Jolanta Parol

„W SCHRONISKU DLA ZWIERZĄT”
	 Przedszkole	Miejskie	nr	6	dotarło	także	do	schroniska	dla	zwierząt.	W	ramach	kształtowania	opie-
kuńczej	postawy	wobec	zwierząt	w	naszej	placówce	odbyła	się		zbiórka	suchej	karmy	i	puszek	dla	„SPOŁECZ-
NEGO	SCHRONISKA	BEZDOMNYCH	ZWIERZĄT	W	CELESTYNOWIE”.	Nasz	apel	uzyskał	szerokie	zainteresowanie	
wśród	społeczności	przedszkola.	Zgromadziliśmy	ponad	kilkadziesiąt	kilogramów	pokarmu	dla	zwierząt.	
	 Wszystkie	 zgromadzone	 produkty	 dostarczone	 do	 schroniska	 w	 Celestynowie	 są	 zaledwie	 kroplą		
w	morzu	potrzeb	tej	instytucji,	ponieważ	otoczonych	opieką	jest	tam	ponad	400	psów.	Za	zainteresowanie		
i	hojność	wszystkim	rodzicom	i	przedszkolakom	serdecznie	dziękujemy.

Bożena Ochal i Teresa Wielmowiec
fot. z arch. PM nr 6
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Place zabaw znajdujące się przy przedszkolach miejskich na terenie 
miasta są ogólnodostępne w ciągu roku szkolnego od poniedziałku do 
piątku od godz. 18.00, w soboty i niedziele od godz. 10.00, w czasie 
wakacji - od godz. 10.00.  Plac zabaw przedszkola pełniącego dyżur 
wakacyjny będzie dostępny od godz. 18.00.  

INFORMACJE 
DOTYCZĄCA 

WAKACJI 2012r. 
W MIŃSKICH SZKOŁACH 

PODSTAWOWYCH 
I GIMNAZJACH 

SP Nr 1	–		w	okresie	od	2	lipca	2012	r.	do	
20	lipca	2012	r.	w	ramach	podejmowania	
inicjatyw	 na	 rzecz	 środowiska	 lokalnego	
udostępnione	będą		pomieszczenia	szkol-
ne	 organizacji	 pozarządowej	 ProjectsA-
reUs	-	Poland.	Stowarzyszenie	wzorem	lat	
poprzednich	 przy	 współudziale	 między-
narodowej	grupy	wolontariuszy	oraz	pol-
skich	wychowawców	 będzie	 	 prowadziło	
akcję	dla	dzieci	i	młodzieży		„Międzykul-
turowe	Lato”.

SP Nr 2	 –	 na	 terenie	 szkoły	 będą	 trwa-
ły	 prace	 związane	 z	 remontem	 stołówki	
szkolnej.	Przez	cały	okres	tj.	lipiec,	sier-
pień	będą	udostępnione	obiekty	sportowe	
w	 godzinach	 8.00-21.00	 w	 ciągu	 całego	
tygodnia.

SP Nr 5	 –	 	 przez	 całe	 wakacje	 będzie	
funkcjonowało	 przy	 	 Szkole	 Podstawo-
wej	Nr	5	boisko	„ORLIK	2012”,	na	którym	
będą	prowadzone	zajęcia	sportowe	przez	
Animatora.	

Harmonogram	 pracy	 animatora	 boiska		
w	 okresie	 wakacyjnym	 zostanie	 podany	
na	stronie	internetowej	szkoły	i	miasta.

SP Nr 6 –	 przez	 całe	 wakacje	 będzie	
funkcjonowało	 przy	 Szkole	 Podstawowej		
Nr	 6	 boisko	 „ORLIK	 2012”,	 na	 którym	
będą	prowadzone	zajęcia	sportowe	przez	
Animatora.	

Harmonogram	 pracy	 animatora	 boiska		
w	 okresie	 wakacyjnym	 zostanie	 podany	
na	stronie	internetowej	szkoły	i	miasta.

GM Nr 1	–	nie	planuje	się	żadnych	zajęć	
dla	młodzieży.	

GM Nr 2	–	nie	planuje	się	żadnych	zajęć	
dla	młodzieży.	W	placówce	będą	przepro-
wadzane	bieżące	naprawy.

GM Nr 3	–	zajęcia	wakacyjne	dla	uczniów	
o	charakterze	sportowym	w	drugiej	poło-
wie	sierpnia	-	na	hali	sportowej	w	godz.	
10.00	 –	 13.00.	 Wcześniej	 planowane	 są	
bieżące	 remonty	 na	 hali,	 jak	 również	
będą	prowadzone	prace	przygotowawcze	
do	 funkcjonowanie	w	 obiekcie	 od	wrze-
śnia	Szkoły	Podstawowej	Nr	4.		Boiska	dla	
mieszkańców	 miasta	 są	 dostępne	 przez	
całe	wakacje	w	godz.	8.00-21.00	w	ciągu	
całego	tygodnia.

PLACE ZABAW W WAKACJE
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Zanim zabrzmiał ostatni dzwonek zwiastują-
cy zakończenie roku szkolnego 2011/2012, 
uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Dąbrówki, która w tym roku obcho-
dzić będzie jubileusz 90-lecia, podsumowali 
wyniki całorocznej pracy. 
 Miniony	 rok	 szkolny	 z	 pewnością	
mogą	oni	zaliczyć	do	udanych,	gdyż	reprezen-
tanci	 Dwójki	 odnieśli	 liczne	 sukcesy	 w	 wielu	
dziedzinach.	Laureaci	konkursów	to	oczywiście	
wzór	 do	 naśladowania	 dla	 całej	 społeczności	
uczniowskiej.	Jednak	liczy	się	nie	tylko	zajęte	
miejsce,	lecz	pasja	wielu	młodych	ludzi,	którzy,	
podejmując	 nowe	 wyzwania,	 realizują	 jedno-
cześnie	własne	marzenia.
Każdy	 uczeń	mógł	 znaleźć	 coś	 interesującego	
w	 bogatej	 ofercie	 konkursów,	miał	możliwość	
osiągnięcia	 sukcesu	na	miarę	 swoich	możliwo-
ści.	 Zdarzało	 się,	 że	 sami	 uczestnicy	 zmagań	
byli	 zaskoczeni	 drzemiącymi	 w	 nich	możliwo-
ściami.	Nauczycieli	cieszy	stale	rosnąca	liczba	
uczestników	 konkursów	 szkolnych,	 miejskich,	
powiatowych,	 wojewódzkich,	 ogólnopolskich,	
gdyż	rywalizacja	pobudza	do	wysiłku,	twórczej	
aktywności.
	 Utalentowane	plastycznie	uczennice	
z	mińskiej	Dwójki,	promujące	nie	tylko	Szkołę,	
ale	 i	 rodzinne	miasto	zostały	docenione	przez	
jurorów	 konkursu	 ogólnopolskiego.	 Zajęły	 I,	
II,	 III	 oraz	 IV	 miejsce	 w	 krajowym	 Konkursie	
Geologiczno	–	Środowiskowym		Nasza	Ziemia	–	
środowisko	 przyrodnicze	 wczoraj,	 dziś	 i	 jutro	
–	przez	ocean	czasu.	Nasi	plastycy	znakomicie	
zaprezentowali	się	także	w	konkursach	organi-
zowanych	na	terenie	powiatu.	Ich	prace	zostały	
docenione	 przez	 jurorów	 następujących	 kon-
kursów:	Radość	sportu.	O	idei	olimpizmu	i	nie	
tylko	–	 I,	 II,	 III	miejsce;	Lato	z	rowerem	–	 I,	 II	
miejsce,	dwa	wyróżnienia;	Gwiazdozbiory	nie-
ba	północnego	–	I	miejsce,	wyróżnienie;	Mazo-
wiecki	Patchwork	–	wyróżnienie.	
	 Uczniowie	 ze	 szkół	 podstawowych	
całej	Polski	mieli	szansę	zostać	„filmowcami”,	
którzy	 ratują	 środowisko	 naturalne,	 biorąc	
udział	w	konkursie	ekologiczno	–	filmowym	Te-
sco	 dla	 Szkół	 -	 Ekorewolucja.	 Ekofilmik	 poka-
zujący	ekorewolucję	Ekomuszkieterów	z	Dwójki	
spotkał	 się	 z	 uznaniem	 jury	 oraz	 internautów		
z	całej	Polski,	którzy	głosowali	na	niego	w	sieci.	
Już	po	raz	drugi	młodzi	ekolodzy	wywalczyli	dla	
swojej	Szkoły	tablicę	multimedialną,	cenną	na-
grodę	ufundowaną	przez	organizatora.
	 Wśród	czternastu	 laureatów	konkur-
su	 informatycznego	 o	 zasięgu	 ogólnopolskim	
Bajtek.edu.pl	znalazło	się	sześcioro	uczniów	ze	
Szkoły	Podstawowej	nr	 2.	 Ich	wysiłek	 również	
został	nagrodzony	bardzo	cennymi	upominkami	
–	notebookami.	
	 Imponującymi	 umiejętnościami	 wy-
kazali	się	młodzi	literaci.	Już	do	tradycji	należy	
udział	uczniów	z	Dwójki	w	wojewódzkim	kon-
kursie	 poświęconym	 Mikołajowi	 Kopernikowi.	
Autorzy	 prac	 literackich	 Wagary	 w	 przestwo-
rzach	 zdobyli	 czołowe	miejsca	 –	 dwa	 I,	 II,	 III	
oraz	trzy	wyróżnienia.	
	 Spektakularne	 sukcesy	 osiągnęli	 uczniowie		
z	 Dąbrówki	 biorący	 udział	 w	 konkursie	 Cichy	
bohater.	Miejsca,	które	wspominamy.	Przypadły	
im	dwa	I	miejsca,	II	i	III	w	kategorii:	proza	oraz	I	
miejsce	i	wyróżnienie	w	kategorii:	poezja.	Naj-
wyżej	oceniona	została	także	prezentacja	mul-
timedialna	przygotowana	przez		szóstoklasistkę	
z	Dwójki	w	ramach	tego	konkursu.
W	innych	zmaganiach	literackich,	zorganizowa-
nych	w	ramach	konkursu	Radość	sportu.	O	idei	
olimpizmu	 i	 nie	 tylko,	 uczniowie	 zdobyli	 I,	 II		

i	III	miejsce	w	kategorii:	proza	oraz	wyróżnienie		
w	kategorii:	poezja.	
Znawcy	ortografii	i	interpunkcji	z	Dąbrówki	nie	
mieli	 sobie	równych	wśród	uczniów	klas	 I	 –	VI	
ze	 szkół	 powiatu	 mińskiego.	 Przedstawiciele	
klas	I	–	III	w	zmaganiach	tytuł	Mistrza	Ortogra-
fii	 wywalczyli	 dwa	 I	 miejsca	 oraz	 III.	 Z	 kolei	
szóstoklasistka	z	Dąbrówki	pokonała	ponad	stu	
uczestników	z	24	szkół	w	czasie	VI	Powiatowego	
Konkursu	Ortograficznego,	a	dwie	inne	zdobyły	
wyróżnienia.	
	 Konkurentów	z	powiatu	zdeklasowali	
także	recytatorzy	ze	Szkoły	Podstawowej	nr	2.	
Zwycięzca	w	kategorii	klas	I	–	III	oraz	zwycięż-
czyni	w	kategorii	klas	IV	–	VI	reprezentowali	po-
wiat	podczas	finału	regionalnego	XXIX	Konkursu	
Recytatorskiego	 im.	 Kornela	 Makuszyńskiego		
w	Centrum	Kultury	i	Sztuki	w	Siedlcach.	
	 Jak	co	 roku,	umysły	 ścisłe	 z	Dwójki	
miały	 możliwość	 wykorzystania	 swojej	 mate-
matycznej	wiedzy	w	X	Powiatowym	Konkursie	
Matematycznym.	 Uzdolnieni	 matematycznie	
uczniowie	 wywalczyli	 II	 miejsce	 w	 kategorii	
klas	piątych	oraz	I	i	III	miejsce	w	kategorii	klas	
szóstych.	
	 W	 czasie	 VI	 Wojewódzkiego	 Prze-
glądu	Artystycznego	 Dzieci	 i	 Młodzieży	 Kultu-
romaniak	w	Mrozach	 I	miejsce	 zdobyli	młodzi	
aktorzy	 z	 grupy	 teatralnej	Marzenie.	 Jury	 za-
chwyciło	 ich	 przedstawienie	 Tak,	 znalazłam!	
Oprócz	aktorów	bardzo	wysoko	zostali	ocenieni	
w	Mrozach	pasjonaci	tańca	z		Zespołu	Tanecz-
nego	Duet,	którzy	zajęli	II	miejsce.	
	 Adeptów	 sztuki	 teatralnej	 z	 Dwójki	
doceniono	także	w	czasie	zmagań	o	Pałacową	
Maskę,	 zorganizowanych	 przez	 Miejski	 Dom	
Kultury	w	Mińsku	Mazowieckim.	Grupie	teatral-
nej	Marzenie	jury	przyznało	trzecią	lokatę,	wy-
różniło	 także	 ich	 kolegów	 z	 innego	 szkolnego	
zespołu	–	Kryształki.			
Uzdolniona	 muzycznie	 uczennica	 z	 Dąbrówki		
w	 towarzystwie	Zespołu	Tanecznego	Duet	wy-
warła	 najlepsze	 wrażenie	 na	 oceniających	
popisy	wokalne	 uczestników	 Powiatowego	 Fe-
stiwalu	Piosenki	o	Zdrowiu.	Wokalistka	i	zespół	
Sześć	 strun	 świata	 zdeklasowali	 konkurentów			
w	 czasie	 spotkania	 z	 piosenką	 turystyczną	
Tramp.	 Oceniający	 umiejętności	 wokalne	
uczestników	 przyznali	 solistce	 i	 zespołowi	 ex	
aequo	dwa	pierwsze	miejsca.
	 Po	 raz	 czwarty	 w	 gościnnych	 mu-
rach	Szkoły	Podstawowej	nr	2	zagościli	 repre-
zentanci	 różnych	 stylów	 tanecznych	 z	 terenu	
województwa	mazowieckiego.	Jury,	w	którego	
skład	weszli	między	 innymi	 pani	 Bożena	Woj-
ciuk,	 specjalistka	 od	 tańca	 ludowego	 (jako	

przewodnicząca),	 oraz	 pan	 Łukasz	 Czarnecki,	
znany	z	telewizyjnego	Tańca	z	gwiazdami,	do-
ceniło	kunszt	tancerzy	z	Zespołu	Pieśni	i	Tańca	
Dąbrówka.	 Młodzi	 artyści	 wywalczyli	 miejsca	
na	podium	w	każdej	kategorii	wiekowej:	szkoły	
ponadgimnazjalne	 –	 II	 miejsce,	 szkoły	 gimna-
zjalne	–	 III	miejsce,	klasy	IV	–	VI	–	 III	miejsce,	
klasy	I	–	III	–	II	miejsce.	
	 	 	 	 	 	Jak	co	roku,	wiele	sukcesów	na	szczeblu	
miejskim,	powiatowym	i	ogólnopolskim	odnie-
śli	nasi	sportowcy.	Było	ich	tak	wiele,	że	nale-
żałoby	poświęcić	im	oddzielny	artykuł.	
	 Na	 fali	 emocji	 związanych	 z	 EURO	
2012	młodzi	pasjonaci	piłki	nożnej	z	Dąbrówki	
odnieśli	ogromny	sukces.	Pierwszy	raz	w	historii	
Szkoły	 piłkarze	 zwyciężyli	 w	 Międzypowiato-
wych	Igrzyskach	Młodzieży	Szkolnej	Szóstek	pił-
karskich	i	awansowali	do	Igrzysk	Wojewódzkich.	
Być	może	któregoś	z	tych	chłopców	zobaczymy	
kiedyś	w	składzie	reprezentacji	Polski?	
	 W	czasie	 Igrzysk	znaczącego	wyczy-
nu	dokonał	 także	 lekkoatleta	 z	Dwójki,	 poko-
nując	 zawodników	 w	 Indywidualnych	 Biegach	
Przełajowych.	III	miejsce	na	podium	wywalczy-
ły	reprezentacje	szkolne	w	mini	piłce	ręcznej	
chłopców	oraz	w	mini	koszykówce	chłopców.	
	 Na	 uwagę	 zasługują	 także	 czoło-
we	 miejsca	 w	 innych	 znaczących	 imprezach.	
I	miejsce	wywalczyli	biegacze	w	Powiatowych	
Indywidualnych	Biegach	Przełajowych,	II	miej-
sce	w	sztafecie.
Siatkarki	 oraz	 drużyna	 piłki	 nożnej	 nie	 mie-
li	 sobie	 równych	 w	 Mistrzostwach	 Powiatu.			
W	czasie	tej	imprezy	bezkonkurencyjne	okazały	
się	 także	 reprezentacje	dziewcząt	 i	 chłopców		
w	 innych	 grach	 zespołowych	 –	 w	 mini	 pił-
ce	 ręcznej,	 mini	 koszykówce.	 W	 konkurencji	
Czwórboju	 Lekkoatletycznego	 dziewczęta		
i	chłopcy	zajęli	II	miejsce.	
	 Doskonałą	 formę	 zaprezentowa-
li	 również	 pływacy.	 Wywalczyli	 oni	 I	 miejsce		
w	pływaniu	indywidualnym	i	w	sztafetach	pły-
wackich	 dziewcząt	 i	 chłopców	 klas	 czwartych	
w	 zawodach	 o	 Puchar	 Przechodni	 Dyrektora	
MOSiR-	u.	
	 Bohaterom	artykułu,	choć	niewymie-
nianym	 tutaj	 z	 nazwiska,	 gratulujemy	 wiary	
i	 konsekwencji	 w	 spełnianiu	 marzeń.	 Wasza	
pracowitość,	 talent,	wiedza,	umiejętności	zo-
stały	docenione,	a	wy	staliście	się	wzorem	dla	
innych.	 Warto	 dążyć	 do	 wybranego	 celu,	 aby	
w	przyszłości	nie	 żałować,	że	 się	 zmarnowało	
swoją	szansę.	

Renata Miszczak
fot. z arch. SP nr 2

JUBILEUSZOWA „Dąbrówka”
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W dniach 25-27 maja w Starogardzie 
Gdańskim spotkały się, już po raz dwu-
dziesty, delegacje szkół noszących za-
szczytne imię Henryka Sienkiewicza.

	 Na	 zaproszenie	 gospodarzy	 zlo-
tu	 –	Publicznej	Szkoły	Podstawowej	nr	1	
–	przybyło	około	200	uczniów	i	nauczycieli	
–	przedstawicieli	42	szkół	z	całej	Polski.
Naszą	 szkołę	 reprezentowały	 uczennice	
klas	 szóstych:	 Klaudia	 Cudna,	 Michali-
na	Mikulska,	Emilia	Szostak	 i	pani	Beata	
Sałajczyk,	 a	 także	 Dyrektor	 Szkoły	 Pani	
Anna	Zalewska.		

	 Pomysłodawcą	 corocznych	 spo-
tkań	 zlotowych	 jest	 Antoni	 Cybulski,	
dyrektor	 Muzeum	 Henryka	 Sienkiewicza	
w	 Woli	 Okrzejskiej.	 To	 on	 20	 lat	 temu,	
zafascynowany	 twórczością	 pisarza,	 po-
stanowił	 zorganizować	 u	 siebie,	 w	 Woli	
Okrzejskiej	pierwszy	zlot	szkół	sienkiewi-
czowskich	 i	 namówił	 innych	pasjonatów,	
aby	 w	 następnych	 latach	 organizowali	
spotkania	w	swoich	miejscowościach.	

	 I	tak	się	stało.	Od	20	lat	ucznio-
wie	 i	 nauczyciele	 szkół	 podstawowych,	
gimnazjów	 i	 szkół	 ponadgimnazjalnych	
spotykają	 się	 co	 roku	 w	 różnych	 miej-
scowościach	Polski,	aby	promować	wśród	
młodzieży	 wiedzę	 o	 Sienkiewiczu.	 Spo-
tkania	 to	 również	 integracja	 młodzieży,	
świetna	 okazja	 do	 nawiązania	 nowych	
kontaktów	i	znajomości,	a	także	poznania	
poszczególnych	regionów	naszego	kraju.	

Gospodarze	 dwudziestego	 zlotu	 zadbali,	
by	 goście	 się	 nie	 nudzili.	 Przygotowali	
bardzo	ciekawy	i	obszerny	program.	

	 Spotkanie	 rozpoczął	 kolorowy	
korowód	 wszystkich	 uczestników,	 który	
przemaszerował	ulicami	miasta.	Na	Ryn-
ku	zlotowiczów	przywitał	wiceprezydent	
Starogardu,	 Pan	 Henryk	 Wojciechowski.	
Przedstawił	 krótką	 historię	 miasta	 i	 za-
prosił	 wszystkich	 na	 uroczystą	 mszę	 do	
Kościoła	 św.	Mateusza.	 Po	mszy	wszyscy	
przeszli	do	kina	„Sokół”,	gdzie	odbyło	się	
oficjalne	rozpoczęcie	zlotu.	Wręczono	na-
grody	 laureatom	 ogólnopolskich	 konkur-
sów	zlotowych:	 literackiego,	plastyczne-
go	 i	 informatycznego,	 których	 tematem	
była	 twórczość	 Henryka	 Sienkiewicza.	
Wielką	 radość	 sprawiła	 nam	 informacja,	
że	 główną	 	 nagrodę	 w	 konkursie	 infor-
matycznym	 zdobyła	 uczennica	 naszej	
szkoły	Gabrysia	Bobruś.	A	 to	 jeszcze	nie	
wszystko,	 bo	 również	 nasze	 uczennice:	
Łucja	Czyż,	Martyna	Kowalczyk,	Zuzanna	
Jurczak	i	Julia	Rodzoch	zdobyły	wyróżnie-
nia	w	konkursie	plastycznym.	Uroczystość	
uświetniło	 przedstawienie	 przygotowane	
przez	gospodarzy,	występ	Kapeli	Kociew-
skiej	 i	 koncert	 lokalnego	zespołu	 reggae	
„Jordan”.
	 Drugi	dzień	zlotu	wypełniły	wy-
cieczki.	 W	 Gdańsku	 grupy	 zlotowe	 pod	
opieką	 przewodników	 zwiedziły	 Starów-
kę,	 Muzeum	 Bursztynu,	 popłynęły	 gale-
onem	 „Lew”	 na	 Westerplatte.	 Po	 połu-
dniu	 wszyscy	 udali	 się	 do	 miejscowości	

Szpęgawsk,	gdzie	złożono	kwiaty	pod	po-
mnikiem	zamordowanych	przez	Niemców	
mieszkańców	Ziemi	Kociewskiej.	Następ-
nie	 wszyscy	 przeszli	 nad	 jezioro	 Jamer-
tal,	gdzie	w	1960	r.	realizowano	pierwsze	
zdjęcia	do	filmu	„Krzyżacy”(reż.	Aleksa-
ner	 Ford).	 Czekał	 tu	 na	 nas	 Mieczysław	
Kalenik,	odtwórca	roli	Zbyszka	z	Bogdań-
ca	w	tym	filmie.	Wzruszony	aktor	opowia-
dał,	 że	 w	 tym	 miejscu	 w	 czasie	 pierw-
szych	scen	do	filmu	uczył	się	jazdy	konnej	
i	 doświadczał	 gościnności	 miejscowej	
ludności.	 Potem	 cierpliwie	 odpowiadał	
na	pytania	młodzieży,rozdawał	autografy		
i	pozował	do	zdjęć.

	 Tradycją	Zlotów	Sienkiewiczow-
skich	są	spotkania	z	członkami	rodziny	pi-
sarza.	W	leśniczówce	„Hubertus”	czekała	
nas	 następna	 niespodzianka.	 Odwiedził	
nas	 wnuk	 pisarza,	 Juliusz	 Sienkiewicz,	
który	bardzo	ciekawie	opowiadał		o	histo-
rii	 rodu	 Sienkiewiczów.	 Przedstawił	 tez	
kilka	 zabawnych	 anegdotek	 i	 historyjek		
z	życia	swojego	sławnego	dziadka.	Potem	
wszyscy	przy	ognisku	oglądali	pokaz	walk	
Bractwa	Rycerskiego,	a	chętni	mogli	na-
uczyć	się	kilku	tańców	rycerskich.

	 Ostatni	 dzień	 zlotu	 to	 czas	 po-
żegnań.	 Ostatnie	 wspólne	 zdjęcia,	 wy-
miana	adresów	i	do	zobaczenia	za	rok	na	
XXI	Ogólnopolskim	Zlocie	Szkół	Sienkiewi-
czowskich.

 Beata Sałajczyk
fot. z archiwum szkoły

Szkoła Podstawowa nr 6 
na XX Jubileuszowym Ogólnopolskim Zlocie 
Szkół Sienkiewiczowskich 2012
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23 czerwca 2012 w Aquaparku Miejskim 
odbyła się runda finałowa II „Grand Prix 
Mińska Mazowieckiegow Pływaniu”, 
która zwieńczyła zmagania 120 zawod-
ników w sezonie 2011/2012. W impre-
zie wzięli udział zawodnicy z Warszawy, 
Legionowa, Góry Kalwarii, Józefowa, 
Garwolina oraz Mińska Mazowieckiego 
i okolic.

Tegoroczna	edycja,	cieszyła	się	dużą	po-
pularnością	 wśród	 zawodników,	 którzy	
tak	licznie	pojawiali	się	w	ostatnią	sobo-
tę	miesiąca	na	obiekcie	przy	ul.	Wyszyń-
skiego	56.	

Zawodnicy,	rywalizowali	ze	sobą	pływając	
trzema	 stylami	 z	 podziałem	 na	 kobiety		
i	mężczyzn	w	następujących	kategoriach	
wiekowych:
•	Szkoły	Podstawowe	
	Klasy	III	i	młodsi
	Klasy	IV
•	Szkoły	Gimnazjalne
•	Kat.	17-25	lat
•	Kat.	26-40	lat
•	Kat.	41-55	lat
•	Kat.	56	lat	i	powyżej

Podczas	10	spotkań	uczestnicy	walczyli	o	
tytuł	 najwszechstronniejszego	 oraz	 naj-
szybszego	 zawodnika	 w	 danej	 kategorii	
wiekowej.	Wyniki	przestawiają	się	nastę-
pująco:
Kategoria:	 Szkoły	 Podstawowe	 klasy	 III	 i	
młodsze:
Dziewczęta:
1.	Barbara	Serafin
2.	Inga	Kamińska
3.	Emilia	Piaseczna
Chłopcy
1.	Mikołaj	Lewandowski
2.	Radosław	Marczak
3.	Mateusz	Kamiński
Kategoria:	Szkoły	podstawowe	klasy	IV-VI

Dziewczęta:
1.	Natalia	Kuć
2.	Sylwia	Stupnicka
3.	Izabela	Wilk
Chłopcy:
1.	Mikołaj	Komorek
2.	Dawid	Wasilewski
3.	Arkadiusz	Marczak
Kategoria:	Szkoły	Gimnazjalne
Dziewczęta:
1.	Alicja	Misiołek
2.	Magdalena	Chądzyńska
3.	Magdalena	Wójcik
Chłopcy:
1.	Cezary	Rudzki
2.	Przemysław	Polit
3.	Michał	Jabłoński
Kategoria:	17-25	lat
Kobiety:
1.	Katarzyna	Kulma
2.	Agnieszka	Mysiorska
3.	Ada	Maciejewska
Mężczyźni:
1.	Tomasz	Gaszyk
2.	Kamil	Smoląg
3.	Michał	Lewandowski
Kategoria:	26-40lat
Mężczyźni:
1.	Marcin	Możdżonek
2.	Roman	Abramowski
3.	Mariusz	Piórkowski
Kategoria:	41-55	lat
Kobiety:
1.	Małgorzata	Pyszel
2.	Urszula	Rudzka
Mężczyźni:
1.	Andrzej	Lewandowski
2.	Robert	Kurek
3.	Jacek	Cudny
Kategoria:	56	lat	i	powyżej
Mężczyźni:
1.	Krzysztof	Wycisłowski
2.	Stanisław	Domalewski

W	klasyfikacji	Najszybszego	Zawodnika	II	

„Grand	Prix	Mińska	Mazowieckiego	w	Pły-
waniu”	na	szczególną	uwagę	zasługują:
Inga	Kamińska,	Radosław	Marczak,	Nata-
lia	Kuć,	Mikołaj	Komorek,	Alicja	Misiołek,	
Cezary	Rudzki,	Katarzyna	Kulma,	Tomasz	
Gaszyk,	 Mariusz	 Piórkowski,	 Małgorzata	
Pyszel,	Andrzej	Lewandowski	oraz	Krzysz-
tof	Wycisłowski.

Wszyscy	zawodnicy	biorący	udział	w	tego-
rocznej	odsłonie	zostali	nagrodzeni	z	rąk	
Dyrektora	MOSiR	Pana	Roberta	Smugi	pa-
miątkowymi	 medalami.	 Najwszechstron-
niejsi	 zawodnicy	 otrzymali	 medale,	 dy-
plomy	oraz	nagrody	 rzeczowe	natomiast	
najszybsi	pamiątkowe	dyplomy	i	puchary.
Organizatorzy	 wyróżnili	 oraz	 nagrodzili	
statuetkami	 również	 najmłodszych	 za-
wodników	tegorocznej	edycji:	Martę	Za-
wadkę	 oraz	 Marcina	 Kurdelskiego	 oraz	
najstarszych	 uczestników:	 Panią	 Małgo-
rzatę	Pyszel	oraz	Pana	Stanisława	Doma-
lewskiego.
	
Dyrektor	 oraz	 pracownicy	 Miejskiego	
Ośrodka	Sportu	i	Rekreacji	w	Mińsku	Ma-
zowieckim	 dziękują	 wszystkim,	 którzy	
pomogli	w	organizacji	tegorocznej	edycji.	
Szczególne	podziękowania	należą	się	sę-
dziom	głównym	zawodów	Panu	Tomaszo-
wi	 Radomińskiemu,	 Panu	 Jackowi	 Rudz-
kiemu	 oraz	 Pani	 Urszuli	 Rudzkiej,	 Panu	
Bartoszowi	 Bilińskiemu,	 Pani	 Agnieszce	
Mysiorskiej	oraz	innym	osobom	zaangażo-
wanym	w	nasze	przedsięwzięcie.
	
Na	 serdeczne	 podziękowania	 zasługują	
również	 trenerzy,	 opiekunowie,	 rodzice	
oraz	wszyscy	kibice,	którzy	wspierali	swo-
ich	faworytów.

Dziękujemy	za	wspaniałą	zabawę.

Agata Szuba 
fot. z arch. MOSiR

GRAND PRIX W PŁYWANIU
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W nocy z 23/24 czerwca w Aquapar-
ku Miejskim odbył się II „Świętojań-
ski Maraton Pływacki”. W tegorocz-
nej edycji udział wzięło 11 śmiałków, 
którzy od 22.00 do 01.00 przepłynęli 
łącznie 73 km 650m tj. 2946 basenów. 

Tytuł	 „Maratończyka	 Świętojańskiego”	 oraz	
„Zawodnika,	 którzy	 przepłynął	 bez	 przerwy	
największa	 odległość”	 z	 rąk	 Dyrektora	MOSiR	
Pana	Roberta	Smugi	odebrał	Pan	Krzysztof	Mal-
lach,	który	tej	nocy	pokonał	dystans	8650m.	

Najlepsza	kobietą	okazała	się	Agata	Kałko,	któ-
ra	 za	 dystans	 6900m	 	 została	 nagrodzona	 pu-
charem	oraz	nagrodą	rzeczową.

Pozostałe	wyniki	przedstawiają	się	następująco:
o	Przemysław	Noszczak	–	7800m
o	Mariusz	Piórkowski	–	7700m
o	Roman	Abramowski	–	7400m
o	Robert	Makos	–	6800m
o	Katarzyna	Kulma	–	6750m
o	Robert	Kurek	–	6600m

TENISOWE WIANKI
Z okazji Nocy Świętojańskiej Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mińsku 
Mazowieckim  zorganizował Świętojań-
ski Turniej deblowy w tenisa ziemnego.

Turniej	ma	już	kilkunastoletnią	tradycję	 i	za-
wsze	gromadzi	liczną	grupę	zawodników	i	kibi-
ców.	W	sobotę	23	czerwca	na	obiekcie	MOSiR	
przy	ul.	Wyszyńskiego	56	stawiło	się	20	par	po-
dzielonych	na	grupy	w	zależności	od	zaawan-
sowania	 tenisowego.	 Ciekawym	 pomysłem	
było	stworzenie	grupy	rodzinnej	gdzie	rodzice	
występowali	w	parach	ze	swoimi	pociechami,	
choć	w	 tym	przypadku	wygrało	małżeństwo	 –	
Beata	i	Artur	Kowalczyk.	To	był	udany	turniej	
dla	duetów	mieszanych,	ponieważ	zwycięzca-
mi	okazali	 się	Anna	Płaza	 i	Janusz	Bauć,	któ-
rzy	 przyjechali	 z	 Warszawy	 i	 pokonali	 kilku	
renomowanych	mińskich	tenisistów.	Gościliśmy	
też	kilku	zawodników	z	Węgrowa,	Garwolina.	
„Fama”	 o	 mińskich	 zawodach	 świętojańskich	
dawno	rozeszła	się	po	obiektach	tenisowych	w	
innych	miastach.	Pracownicy	MOSiR	przygoto-
wali	przekąski	przy	stole	i	grillu	oraz	puchary	
statuetki	 dla	 najlepszych,	 które	 wręczyli	 dy-
rektor	MOSiR	–	Robert	Smuga	i	Prezes	Mińsko-
Mazowieckiego	 towarzystwa	 tenisowego	 –	 Ja-
cek	Jarzębski.

Wyniki	Turnieju	Od	Ćwierćfinałów:
MARCINKOWSKI	K	/	KOMOROWSKI	A		-		KOWAL-
CZYKOWIE		6-3
PŁAZA	A	/	BAUĆ	J		-	 	PIĄTEK	W		-	 	PRZYBYSZ	
G		6-4
SADOWSKI	M	/	SZUBA	M		-		BEREDA	L	/	KRÓLAK	
M		6-1
POPŁAWSKI	M	/	ZAWADKA	K		-		SZYMCZYKOWSKI	
G	/	ŁUKASZEWICZ		6-2
Półfinały;
PŁAZA	/	BAUĆ		-	KOMOROWSKI	/	MARCINKOW-
SKI		6-2
POPŁAWSKI	 /	ZAWADKA	 	 -	 SZUBA	/	 SADOWSKI		
6-1
Finał:		PŁAZA	/	BAUĆ		-		POPŁAWSKI	/	ZAWAD-
KA		6-2

Warto	dodać,	 iż	rekord	„Maratonu	Świętojań-
skiego”	tj.	11100m		nie	został	pobity.	W	związ-
ku	z	tym,	już	dzisiaj	zapraszamy	na	przyszło-
roczną	imprezę,		a	wszystkim	„świętojańskim	
zawodnikom”	dziękujemy	za	wspólną	zabawę.	

o	Joanna	Szeler	–	6550
o	Krzysztof	Więch	–	5250m
o	Olga	Pechcin	–	3250m
Wszyscy	 zawodnicy	 otrzymali	 pamiątkowe	
medale	 oraz	 zdjęcie,	 które	 miejmy	 nadzieję	
będzie	 im	 przypominało	wspaniałą	 atmosferę	
jaka	panowała	podczas	zawodów.

Noc	Świętojańska	przy	ul.	Wyszyńskiego

Agata Szuba 
fot. z arch. MOSiR

Agata Szuba 
fot. z arch. MOSiR
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OLIMPIADA 
PRZEDSZKOLI
	
12	czerwca	2012	Miejski	Ośrodek	Sportu	
i	Rekreacji	oraz	TKKF	„Albatros”	zorgani-
zował	„Olimpiadę	Przedszkoli”,	w	której	
wzięło	udział	200	zawodników	z	10	przed-
szkoli	z	terenu	miasta.	Dwudziestoosobo-
we	reprezentacje	wystawili:	Przedszkole	
Publiczne	nr	1,	2,	3,	4,	5,	6	oraz	Oddział	
Przedszkolny	przy	Szkole	Podstawowej	nr	
1	i	6,	Przedszkole	Niepubliczne	„Klub	Ma-
lucha”	oraz	„Wesoła	Ciuchcia”.

Dzieci,	 gorąco	 dopingowane	 przez	 swo-
ich	 rówieśników	 	 rywalizowały	 ze	 sobą		
w	 następujących	 konkurencjach:	 	 tor	
przeszkód,	 bieg	 w	 workach,	 zbieranie	
ringo	czy	rzuty	piłką	lekarską,	natomiast	
opiekunki	zmagały	się	ze	strzelaniem	rzu-
tów	karnych	do	bramki.

Miłym	 akcentem	 były	 transparenty	 kibi-
ców,	którzy	tak	 licznie	zgromadzeni	gło-
śno	dopingowali	swoje	reprezentacje.

W	 ogólnej	 klasyfikacji	 pierwsze	 miejsce	
zajęło	Przedszkole	nr	2,	którego	reprezen-
tanci	zdobyli	największą	liczbę	punktów.	
Drugie	 miejsce	 wywalczyło	 Przedszkole	
nr	6	tuż	przed	Oddziałem	Przedszkolnym	
przy	SP	1.

	Tradycyjnie	 olimpiada	 uświetnia	 czerw-
cowe	święto	dzieci,	więc	wszystkie	dzieci	

W dniu 20 czerwca 2012 w ramach progra-
mu „Zdrowy duch w zdrowym ciele” odbyła 
się V Olimpiada Sportowa oraz V Mistrzostwa  
w piłce nożnej młodzieży z OHP z klas przy-
spasabiających do pracy w Gimnazjum Miej-
skim Nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Ma-
zowieckim. Sportowe zmagania odbyły się 
w gościnnych progach Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji. Honorowy Patronat nad 
sportowym wydarzeniem roku naszej jed-
nostki  objęła Miejska Komisja Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych. 
	 Uczestnicy	pięciu	klas		rywalizowali	
w	takich	konkurencjach	jak:	bieg	w	workach,	
bieg	przez	plotki,	rzut	piłką	lekarską,	pchnię-
cie	 kulą,	 wyścig	 na	 skrzynkach,	 przeciąganie	
liny	 oraz	 rzutach	 lotkami	do	 tarczy.	W	klasy-
fikacji	generalnej	pierwsze	miejsce	zajęła	re-
prezentacja	kl.	III	h	w	składzie:	Norbert	Żbik,	
Piotr	 Rastawiecki,	 Łukasz	 Rębowski,	 Michał	
Zgódka,	 Mateusz	 Kozłowski,	 Rafał	 Polkowski		
i	Kamil	Maliszewski.	
	 Bardzo	ważnym	elementem	olimpia-
dy	były	V	Mistrzostwa	w	piłkę	nożną,	rozgrywa-
ne	w	tak	podniosłym	i	uroczystym	duchu,	gdyż		

drużynom	biorącym	udział	udzieliła	się	atmos-
fera	 trwającego	 Euro2012.	 Zwycięską	 druży-
ną	 okazała	 się	 klasa	 III	 jk	w	 składzie:	Marcin	
Odważny,	 Jakub	 Szostak,	 Mateusz	 Kozłowski,	
Kamil	 Zatoński,	 Paweł	 Wyrzykowski	 i	 Domi-
nik	Kacperski.	Nad	przebiegiem	prawidłowym	
przebiegiem	 zawodów	 oprócz	 wychowawców	
hufca	czuwali	nauczyciele	wychowania	fizycz-
nego	 z	GM	Nr	 2	 p.	 Elżbieta	 Jaworska,	 Dawid	
Matwiej	 i	 Kamil	 Chłopik,	 którzy	 na	 co	 dzień	
uczą	 młodzież	 z	 klas	 przysposabiających	 do	
pracy.
	 Rywalizacja	 była	 zacięta,	 ale	 roz-
grywkom	 przyświecała	 idea	 gry	 „fair	 play”.	
Uczestnicy,	 którzy	 cały	 dzień	mieli	wypełnio-
ny	wysiłkiem	fizycznym,	 rozgrywki	 zakończyli	
zmęczeni	 ale	w	 dobrym	 nastroju.	 Zwycięskie	
drużyny	 otrzymały	 medale	 i	 atrakcyjne	 upo-
minki	 ufundowane	 przez	 MWK	 OHP	 i	 Miejską	
Komisją	 Rozwiązywania	 Problemów	 Alkoholo-
wych.	Przez	cały	dzień	dokumentację	fotogra-
ficzną	prowadziła	Ewelina	Paczkowska.
	 Olimpiada	 Sportowa	 weszła	 już	 na	
stałe	 do	 kalendarza	 imprez	 organizowanych	
dla	 uczestników	 naszej	 jednostki.	 Młodzież	

Sport w Hufcu Pracy  w Mińsku Mazowieckim
cały	 rok	 czekała,	 by	 próbować	 swoich	 sił		
w	 różnych	 dyscyplinach	 sportowych,	 po	 raz	
kolejny	 okazało	 się,	 	 	 że	młodzi	 ludzie	 lubią	
sport	i	doceniają	pozytywne	emocje,	które	wy-
wołuje	wysiłek	fizyczny.	Uczestnicy	 jednogło-
śnie	stwierdzili,	że	każdemu	jest	potrzebna	od	
czasu	do	czasu	duża	porcja	wysiłku	fizycznego,	
by	 lepiej	 się	poczuć,	a	 i	zwycięstwo	smakuje	
inaczej,	gdy	zdobędzie	się	je	uczciwie	i	z	wy-
siłkiem.
Hufiec	 Pracy	 informuje,	 że	 obecnie	 prowadzi	
nabór	młodzieży	do	klas	 II	 i	 III	 gimnazjum	na	
nowy	 rok	 szkolny	 2012/2013.	 W	 OHP	 naukę	
mogą	kontynuować		uczniowie,	którzy	mają	15	
–	 18	 lat.	Uczestnicy	w	 trakcie	 realizacji	 obo-
wiązku	 szkolnego	3	dni	mają	 	 zajęcia	 lekcyj-
ne,	a	w	pozostałe	dni	mają	praktyczną	naukę	
zawodu.	

ZAPRASZAMY	do	naszej	siedziby:	
ul.	Kościuszki	19,	tel.	25	758	24	26	
w	godzinach	7.00	–	18.00

 Sylwia Biardzka
fot. Piotr Nowicki – kadra OHP   

i  Ewelina Paczkowska -  uczennica 

opuszczały	boisko	wielofunkcyjne	przy	ul.	
Wyszyńskiego	56		z	paczkami	pełnymi	sło-
dyczy.	Wszystkie	 przedszkola	 zostały	 na-
grodzone	 pamiątkowymi	 pucharami,	 dy-
plomami	oraz	gadżetami	z		Urzędu	Miasta.

Dziękujemy	wszystkim	dzieciom	oraz	ich	
opiekunom	za	wspólną	zabawę.

Agata Szuba
fot. z arch. MOSiR
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	 Z	 okazji	 inauguracji	 Mistrzostw	
Europy	w	Piłce	Nożnej,	młodzież	oraz	na-
uczyciele	Szkoły	Podstawowej	nr	6	w	Miń-
sku	 Mazowieckim	 zorganizowali	 własne	
Mini	Euro	2012.	Pomysłodawcami	imprezy	
był	nauczyciel	wf	Tomasz	Rokita	i	Małgo-
rzata	Domeradzka.	
	 Społeczność	 szkolna	 przygoto-
wywała	 okrzyki	 dopingujące,	 transpa-
renty,	poprzebierała	 się	w	 stroje	kibica,	
malowała	 twarze.	 Przed	 meczem	 kibice	
w	 biało-czerwonych	 strojach	 wyszli	 na	
boisko	gdzie	rozpoczęła	się	sportowa	ry-
walizacja	zgodnie	z	zasadami	fair	play.
	 W	 szranki	 stanęło	 jedenaście	
ekip	z	klas	IV	–	VI	.	Każdy	z	uczestników	
reprezentował	 jedno	 z	 państwo	 grające	
w	 trwającym	właśnie	 na	 boiskach	 Polski		
i	Ukrainy	EURO	2012.	

SPORT

WAKACJE 
NA ORLIKACH

W	SP	NR	6
W	 okresie	 wakacji	 Orlik	 otwarty	 będzie	 co-
dziennie	 od	poniedziałku	do	niedzieli	w	go-
dzinach	 od	 16.00	 do	 20.00.	 Będą	 odbywać	
się	treningi	piłkarskie	grup	grających	w	lidze	
pod	kierunkiem	trenerów	II	klasy	piłki	nożnej		
p.	 Roberta	 Gójskiego	 i	 p.	 Tomasza	 Rokity.	
Będą	również	mogły	korzystać	z	obiektu	gru-
py	 nieformalne,	 których	 zapisy	 prowadzi	 p.	
Ryszard	Szczęsny	pod	numerem	tel.	501	090	
684.	Orlik	przystąpi	ponownie	 (jak	 to	miało	
miejsce	 w	 ubiegłym	 roku	 )	 do	 III	 TURNIEJU	
ORLIKA	 O	 PUCHAR	 PREMIERA	 DONALDA	 TU-
SKA.	Jest	to	turniej	dla	chłopców	i	dziewcząt	
z	 rocznika	 2002-2001	 oraz	 2000-1999.	 Zapi-
sów	można	dokonywać	do	p.	Tomasza	Rokity	
pod	nr	tel.		694	120	897	lub	p.	Roberta	Gój-
skiego	tel.	515	282	084.	
Pod	 koniec	 sierpnia	 zorganizowany	 będzie	
również	turniej	piłkarski	dla	chłopców	rocz-
nika	2003-2004.	Zgłoszenia	do	opiekunów	Or-
lika	(powyższe	numery	telefonów).

W	SP	NR	5
Informujemy,	 że	 w	 okresie	 wakacyjnym	 na	
kompleksie	 sportowym	 ORLIK	 animatorzy	
pełnić	będą	dyżury	wg	następującego	harmo-
nogramu:
LIPIEC	 (do	 21-go)	 -	 codziennie	w	 godzinach	
10.00	-	18.00
SIERPIEŃ	-	prócz	poniedziałku	i	wtorku
w	godzinach	10.00	-	18.00

	 Mecze	 odby-
wały	 się	 w	 3	 grupach.	
W	grupie	„A”	rywalizo-
wały	 drużyny	 z	 klas	 IV,	
w	 grupie	 „B”	 drużyny		
z	klas	V,	a	w	grupie	„C”		
uczniowie	 klas	 „VI”.		
Każdy	 mecz	 przynosił	
wiele	 emocji.	 Nie	 bra-
kowało	dramaturgii.
Zwycięskim	 drużynom	
wręczono	 medale	 logo	
Euro.	W	klasach	IV	naj-
lepszą	 drużyną	 została	 IVb	 –	 Holandia,		
w	 klasach	 V	 zwyciężyła	 Portugalia	 czyli	
Vb,	a	w	klasach	VI	–	Czechy,	którymi	była	
klasa	VIa.
	 Zarówno	kibice	 jak	 i	zawodnicy	
bawili	 się	 fantastycznie,	 były	 piosenki	

sportowe,	sędziowie,	a	atmosfera	na	bo-
isku	mistrzowska.	
	 Oprócz	celebrowania	Euro	2012	
priorytetem	dla	organizatorów	było	wdra-
żanie	młodzieży	zasad	sportowego	kibico-
wania.	

Małgorzata Domeradzka
fot. Olga Lipińska

Mini Euro w SP nr 6
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				 PRZYGODY	 	 	ANDRIOLLEGO	 –	 to	 te-
renowa	 gra	 miejska,	 w	 ktorej	 wzięli	 udział	
uczniowie	z	Mińska	Mazowieckiego,	odwiedza-
jąc	w	sobotę	26	maja	2012	r.	Otwarte	Ogrody	
w	 Józefowie.	 	Uczestnikami	wycieczki	 do	 są-
siedniego	 powiatu	 otwockiego	 byli	 uczniowie	
ze	Szkoły	Podstawowej	nr	2	,	Gimnazjum	Miej-
skiego	nr	3	i	podopieczni	Stowarzyszenia	Koni-
czynka	przy	Ośrdku	Szkolno	-	Wychowawczym.	
W	 ten	 niekonwencjonalny	 sposób	 uczestnicy	
mieli	okazję	poznawać	biografię	artysty		oraz		
zabytkową	 architekturę	 Józefowa	 	 -	 niegdyś		
popularnej	 	 podwarszawskiej	 osady	 letnisko-
wej	 nad	 Świdrem.	 Opiekę	 nad	 uczestnikami	
sprawowali:	Joanna	Janicka	–	w	roli	przewod-
nika	oraz	Agnieszka	Skalska	ze	Szkoły	Podsta-
wowej	nr	2	,	Grażyna	Kałczewiak	z	Gimnazjum	

Miejskiego	 nr	 3	 i	 Małgo-
rzata	 Laskowska	 ze	 Sto-
warzyszenia	Koniczynka	.	
	 	 	 Wycieczka	 rozpoczę-
ła	 się	 w	 Brzegach	 	 nad	
Świdrem.	 To	 tu	 zostały	
przekazane	 przez	 Pana	
Roberta	Lewnadowskiego	
z	 Fundacji	 Andriollego		
okolicznościowe	 koszul-
ki,	 w	 ktorych	 uczniowie	
później	ruszyli	na	trasę	.		
W	 Brzegach	 miało	 miej-
sce	 niezwykłe	 spotaknie		
z	 profesorem	 Albertem	
Lichanowem	 –	 rosyj-
skim	 pisarzem	 literatury	
dzieciecej,	 a	 zarazem		
badaczem	 biografii	 An-

driollego	 	 z	 okresu	 pobytu	 artysty	w	Wiatce.	
Profesor	opowiedział	 	uczestnikom		wycieczki	
o	obrazach,	które	wisiały	w	domu	jego	dziadka	
i	dzięki	którym	trafił	na	trop	Andriollego.	

	 Trasa	gry	terenowej	prowadziła	uli-
cami		miasta	Józefowa.	Najciekawszym	obiek-
tem	 po	 drodze	 	 była	 willa	 Benkówka	 z	 1896	
r.	 -	 uważana	 za	 najstarszy	 drewniany	 dom			
w	Józefowie,	oczywiscie	budynek	w	przepiek-
nym	 w	 stylu	 świdermajer.	 Obecnie	 	 miesz-
ka	 tu	Pan	Janusz	 	Korwin	 –	Mikke	 	 z	 rodziną,				
a	 uczestnicy	 wycieczki	 mieli	 okazję	 poznać	
właścicieli,	co	również			stanowiło	atrakcję,	bo	
jak	się	okazało		-	młodzież	doskonale	kojarzyła	
Pana	Korowina	z	telewizji	i	ze	śwatem	polityki.			

										Gra	terenowa		uczestników		zaciekawiła,	
uczniowie	z	zapałem	rozwiazywali	zagadki			na	
trasie,	mając	przy	tym		dobrą	zabawę.	Wszy-
scy	wyrazili	chęć		udzaiału	w	takiej	wyprawie														
za	 rok.	Na	 zakończenie	 i	w	nagrodę	 za	prze-
bycie	całej	trasy				uczniowie	dostali	dyplomy	
oraz	ksiażki.	
									Nieodpłatna	dla	dzieci	i	młodzieży	wy-
cieczka	odbyła	sie	w	ramach	projektu	realizo-
wanego	przez	PTTK	Tropami	Andriollego	-			fi-
nasowanego	w	2012	r.	z	budżetu	Miasta	Mińsk	
Mazowiecki.	
	 To	były	naprawde	dobrze			spożytko-
wane	pieniądze.

Warto	wiedzieć:
Profesor	Albert	Lichanow		-	ur	w	1935	r	.	w	Ki-
rowie(	dawniej:	Wiataka),	znany	w	Rosji	i	poza	
jej	granicmi	pisarz	dla	dzieci.	Za	grancą	wyda-
no	106	jego	ksiażek	w	34	językach.	W	 latach	
2005	–	2010	uznawany	za	człowieka	Roku	w	Ro-
sji.	Uniwersytet	w	Cambridge	wpisał	Lichnowa		
na	listę	100	wybitnych	Europejczyków	XXI	wie-
ku.	Autor	dceniany	także	w	USA	–	Amerykański	
Instytut	Biograficzny	przyznał	Profesorowi	do-
żywotnie	członkostwo.	

Albert	Lichanow	jest	 lauratem	Międzynarodo-
wej		Nagrody	Literackiej	im	.Janusza	Korczaka																
w	roku	1987	za	aksiążkę	Dramtyczna	pedagogi-
ka	–	szkice	o	sytuacjach	knfliktowych.			

 Joanna Janicka 
fot. z arch. PTTK

							W	dniach	7	–	10	maja	2012r.	odbyło	się	
w	 Niemczech	 w	 Wittenberdze	 kontaktowe	
seminarium	 przedstawicieli	 szkół	 wojewódz-
twa	 mazowieckiego	 i	 landu	 Sachsen-Anhalt.		
W	spotkaniu,	które	odbyło	się	dzięki	porozumie-
niu	o	współpracy	obu	regionów,	uczestniczyło	
po	siedmiu	przedstawicieli	z	każdej	ze	stron.		
Z	Powiatu	Mińskiego	uczestniczył	Zespół	Szkół	
Zawodowych	 nr	 2	 im.	 Powstańców	Warszawy	
w	Mińsku	Mazowieckim	reprezentowany	przez	
nauczyciela	języka	niemieckiego	Tomasza	Wró-
blewskiego.		
												Organizatorami	seminarium	byli:	Mini-
sterstwo	Oświaty	Saksonii-Anhalt	i	obchodząca	
w	ubiegłym	roku	jubileusz	20-lecia	swej	dzia-
łalności	Polsko-Niemiecka	Współpraca	Młodzie-
ży	–	organizacja	powołana	na	podstawie	umo-
wy	między	 Rzeczpospolitą	 Polską	 i	 Republiką	
Federalną	Niemiec.
												Celem	spotkania	było	zawarcie	nowych	
kontaktów	 umożliwiających	 podjęcie	 współ-
pracy	i	wymiany	młodzieży	ze	szkół	Mazowsza	
i	Saksonii-Anhalt.
												Trzymające	w	napięciu	zajęcia	pro-
wadzili:	ze	strony	niemieckiej	dr	Uwe	Birkholz		
i	Joachim	Dorl	(Ministerstwo	Oświaty	Saksonii-
Anhalt),	a	ze	strony	polskiej	Monika	Mrówczyń-
ska	 i	Malte	 Koppe	 (PNWM	 –	 Referat	Wymiany	
Szkolnej).
												Program	obejmował	prezentację	uczest-
niczących	w	seminarium	szkół,	dotychczasowe	
doświadczenia	PNWM	w	prowadzeniu	wymiany	
uczniów	 i	 możliwości	 współfinansowania	 wy-
miany	przez	PNWM	i	władze	Saksonii-Anhalt.
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 Zgodnie	 z	 tradycją	 nauczycielskich	
konferencji,	 zwiedziliśmy	 w	 Wittenberdze	

dwie	 szkoły:	 Luther-Melanch-
thon-Gymnasium	 (odpowiednik	
polskiego	 liceum)	 i	 Berufs-
schulzentrum	(Zespół	Szkól	Za-
wodowych).	 Położenie	 budyn-
ków	 szkolnych	 wśród	 zieleni,	
obszerne	 halle	 i	 wyposażenie	
techniczne	 pracowni	 wywarły	
na	polskich	nauczycielach	duże	
wrażenie.
												W	programie	semina-
rium	nie	 zabrakło	 również	 ele-
mentów	turystycznych.	Uczest-
niczyliśmy	 w	 podsumowaniu	
młodzieżowego	przedsięwzięcia	
„Tydzień	Europejski”	z	udziałem	
burmistrza	 miasta	 Wittenberg		
i	 premiera	 landu	 Sachsen-
Anhalt.	 Przewodnik	 w	 stroju	 z	
początku	 XVI	wieku	 przedstawił	 polsko	 –	 nie-
mieckiej	grupie	zabytki	 i	historię	Lutherstadt	
Wittenberg.
												Uczestnictwo	Tomasza	Wróblewskiego	
w	powyższym	seminarium	spełniło	oczekiwania	
dyrekcji	 i	społeczności	szkolnej	Zespołu	Szkół	
Zawodowych	 nr	 2	 im.	 Powstańców	Warszawy	
w	Mińsku	Mazowieckim.	Dyrektor		Berufsschul-
zentrum	w	Wittenberdze,	Pani	Carola	Gehlhar	
wyraziła	wolę	podjęcia	współpracy	i	prowadze-
nia	wymiany	młodzieży		z	naszym	Zespołem.		
	 We	 wrześniu	 2012r.	 odbędzie	 się		
w	ZSZ	nr	2	w	Mińsku	Mazowieckim	z	udziałem	
władz	Powiatu	dyrekcji	i	nauczycieli	obu	szkół	
spotkanie	 przygotowawcze,	 określające	 już	
szczegóły	 prowadzenia	 wymiany	 młodzieży.	
Projekt	przygotowany	 jest	przy	wsparciu	Pol-

Giełda Polskich i Niemieckich Szkół w Wittenberdze

sko	 Niemieckiej	Wymiany	Młodzieży.	 Program	
wymiany	 będzie	 dotyczył	 wspólnych	 zajęć		
z	zakresu	kształcenia	zawodowego	oraz	prak-
tyk	 zawodowych	 w	 dziedzinach	 mechanicz-
nych,	 elektronicznych,	 elektrycznych,	 samo-
chodowych,	 informatycznych,	 transportowych	
obejmujący	uczniów	i	nauczycieli.	
	 Dodatkowym	 atutem	 wymiany	 bę-
dzie	 również	 projekt	 w	 obszarach	 kultury,	
turystyki	 i	 sportu.	 Udział	 Zespołu	 Szkół	 Za-
wodowych	 nr	 2	 im.	 Powstańców	 Warszawy		
w	Giełdzie	 Szkół	przyniósł	 oczekiwane	efekty	
zawierające	podjęcie	partnerstwa	dla	rozwoju	
nowoczesnych	technologii	oraz	rynku	pracy.

Tomasz Wróblewski
fot. z arch. ZSZ Nr2

PRZYGODY   ANDRIOLLEGO
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Jest taka okolica, co urodą swą zachwy-
ca. Delikatna jej uroda: powietrze las   
i woda. To Siennica!
 
TURNIEJOWA  REWELKA !
A	czy	znasz	Ty	bracie	młody,		Twoje	zie-
mie,	Twoje		wody	…	słowa	poety	W.	Pola	
były	mottem	tegorocznego		II	Regionalne-
go	Turnieju	Turystyczno	–	Krajoznawczego	
dla	Dzieci		i	Młodzieży,	który	odbył	się	22	
maja	2012	 r.	w	Siennicy.	 Imprezę	zorga-
nizował	 	 	 Miński	 Oddział	 PTTK.	 Przyje-
chało	16	drużyn	z	różnych	szkół,	z	trzech		
powiatów:	 mińskiego,	 garwolińskiego		
i	otwockiego		oraz		12		nauczycieli	-	pa-
sjonatów	krajoznawstwa.	

							Celem	imprezy			o	charakterze	tu-
rystycznym	 jest	 	 propagowanie	 wśród	
dzieci	 i	 młodzieży	 walorów	 krajoznaw-
czych	powiatu	mińskiego	oraz	praktyczna	
realizacja	 	 	programu	edukacji	 regional-
nej.Niektórzy	 uczniowie	 z	 powiatu	 	 czy				
z	 Mińska	 	 	 byli	 po	 raz	 pierwszy	w	 Sien-
nicy,	 	więc	mieli	 okazję	 poznać	 	 piękny	
zakątek	Ziemi	Mińskiej	oraz	historię	sien-
nickiej	 szkoły.	 	 Turniej	 był	 	 okazją	 	 do	
kształcenia	 i	 doskonalenia	 umiejętności		
takich	jak	porozumiewanie	się	w	zespole		
i	współpraca	w	grupie.	W		turystycznej	im-
prezie	wzięli	udział	reprezentacje	szkół:			
z		Mińsk	Maz.:			Szkoła	Podstawowa	nr	2		
(	 2	 drużyny)	 	 	 Szkoła	 Podstawowa	 nr	 6,	
Gimnazjum	 Miejskie	 nr	 2,	 Gimnazjum	
Miejskie	 nr	 3	 oraz	 Zespół	 Szkół	 Ekono-
micznych.		Z	Dobrego	-	Publiczne	Gimna-
zjum,				z	Kałuszyna	–	Szkoła	Podstawowa,	
z	 gminy	 	 Siennica-	 Szkoła	 Podstawowa	
w	 Siennicy,	 Publiczne	Gimnazjum,	Tech-
nikum	Obsługi	Turystycznej	 oraz	 	 Szkoła	
Podstawowa	 w	 Dłużewie;	 z	 Sulejówka-	
Gimnazjum	 nr	 1,	 z	 powiatu	 otwockie-
go	 przybyła	 reprezentacja	 Gimnazjum			
z		Kołbieli	oraz	z		powiatu	garwolińskiego	
reprezentacja	Zespołu	Szkół	Ponadgimna-
zjalnych	nr	2	z	Garwolina.	

						Turniejowe	zmagania	to:	rozwiązywa-
nie	zadań	testowych	dotyczących	wiedzy	
o	 regionie,	wystąpienie	w	 roli	 przewod-
nika,	 	 wykonanie	 ilustracji	 do	 legendy	
związanej	z	regionem	i	ułożenie	hasła	re-
klamowego	promującego	walory	 	 Sienni-
cy.	Tak	naprawdę	to	ostatnia	konkurencja	
wzbudziła	najwięcej	emocji,	była	okazją	
do	świetnej	zabawy,			ujawniła			pomysło-
wość		oraz	kreatywne	działanie	uczniów.	
Hasła	powstawały	na	 gorąco,	 na	 sali.Je-
den	 z	 uczestników	 powiedział:	 	 nic	 nie	
wymyślaliśmy	wcześniej	–	nie	było	pomy-
słu,	 dopiero	 po	 przyjeździe	 na	miejsce,	
jak	 zobaczyliśmy	 jak	 	 tu	 pięknie	 wokół	
szkoły,	 jacy	 fajni	 ludzie,	 jak	 zwiedzili-
śmy	szkołęi	muzeum	to	dopiero		układa-
liśmy	hasło:	Domy,	ulice,	zabytki.	Piękno	
przyrody	 w	 Siennicy	 –	 na	 bank	 każdego	
zachwyci.	Uczniowie	z	Dłużewa	zachwa-
lali	 :	 Dla	 nas	 Siennica	 to	 stolica,	 reszta	
to		okolica.	
	 	 	 	 	 	 Koordynatorem	 Turnieju	 ze	 strony		
Zespołu	 Szkół	w	 Siennicy	 była	 pani	Mał-
gorzata	 Michalik,	 wspierana	 przez	 Panią	
dyrektor	 Małgorzatę	 Podstawkę,	 zaś	 ze	
strony	 PTTK	 –	 Joanna	 Janicka.	 	 Oddział	
otrzymał	dotację	z	budżetu	Miasta	Mińsk	
Mazowiecki.	 Podczas	 imprezy	miasto	 re-
prezentowała	 Pani	 Diana	 Rokicka	 z	 Wy-
działu	Promocji.	Przedsięwzięcie	 	patro-
natem		objęli	także	Wójt	Gminy	Siennica		
Grzegorz		Zieliński	oraz		Dyrektor	Muzeum	
.	 Impreza	 	 przebiegała	 w	 sympatycznej	
atmosferze.	Uczestnicy		mieli	zorganizo-
waną	 turniejową	 Kawiarnię	 Turystyczną	
Trampek,	a	w	niej	ciasta	i		pączki		ufun-
dowane	przez		Piekarnię	Wielgolas,	a	na	
zakończenie	pobytu,	w	przyszkolnym	par-
ku,	odbyło	się	integracyjne	ognisko	z	kieł-
baskami,	które	zostały	ufundowane	przez		
siennickie	Delikatesy	Kulfon.		

						Klasyfikacja	drużyn	na	zakończenie	przed-
stawiała	się	następująco;			
w	kategorii	szkół	podstawowych:	I	miejsce	za-
jęła	Szkoła	Podstawowa	z	Siennicy,	 II	miejsce	

Szkoła	 Podstawowa	 w	 Dłużewie,	 III	 miejsce	
Szkoła	Podstawowa	nr	2,	Szkoła	Podstawowa	nr	
6	 i	 Szkoła	 Podstawowa	w	 Kałusznie.	 	 Najlep-
szym	przewodnikiem	w	tej	kategorii	wiekowej	
był	Jakub	Jednorowski		z	SP	nr	2,	najlepszymi	
ilustratorkami	uczennice	z	SP	nr	6	z		natomiast	
najciekawszą	 reklamę	 Siennicy	 ułożyła	 ekipa		
z	Kałuszyna	z	Kingą	Moczulską		na	czele.
							W	kategorii	gimnazjów		I	miejsce		równo-
rzędnie	zajęły;	Gimnazjum	nr	3	w	Mińsku	Maz.,	
Gimnazjum	z	Dobrego	i	Gimnazjum	nr	1	z	Su-
lejówka.	II	miejsce	;	Gimnazjum	nr	2	w	Mińsku	
Maz,	i	w	Kołbieli	-	powiat	otwocki;		III	miejsce	
Gimnazjum	w	Siennicy.	Najlepszym	przewodni-
kiem	w	tej	kategorii	wiekowej	była	Dominika	
Kur,	najlepszymi	ilustratorami	drużyna	z	Gim-
nazjum	Miejskiego	nr	3,	z	Kariną	Majewską	na	
czele,zaś	najlepszym	autorem	reklamy	Mariusz	
Pawelec	również	z	Gimnazjum	Miejskiego	nr	3.
								Jury	obserwując	prace	zespołową	uznało,	
że	najlepiej	współpracowała	 i	porozumiewała	
się	w	grupie	drużyna	Gimnazjum	Miejskiego		nr	
3		oraz	drużyny	Szkoły	Podstawowej	nr	2.
W	kategorii	 szkół	ponadgimnazjalnych	 I	miej-
sce	 zajęła	 drużyna	 Technikum	 Obsługi	 Tury-
stycznej	z	Siennicy,	II	Miejsce	drużyn	z	Zespołu	
Szkół	 Ponadgimnazjalnych	 nr	 2	 	 w	 Garwoli-
nie	 	 i	 III	miejsce	Zespół	Szkół	Ekonomicznych			
w	Mińsku	Maz.	W	tej	kategorii	przewodnickiej		
najlepsza	 była	 uczennica	 Katarzyna	 Pałdyna	
z	 Siennicy,	 ilustratorami	 Zespół	 Szkół	 Ekono-
micznych,	a	najlepszą	reklamę	zaprezentował	
Rafał	Matyka	z	Garwolina.	
				Wszyscy	uczestnicy	oraz	opiekunowie	otrzy-
mali	pamiątkowe	dyplomy	oraz	książki	 	 o	 te-
matyce	 turystycznej	 Wybieram	 wędrowanie	
oraz	Rodzinne	wędrowanie	 –	 publikacje	PTTK	
wydane	 na	 okoliczność	 promowania	 turysty-
ki	rodzinnej	oraz		z	okazji	tego,	że	rok		2012	
jest	ogłoszony	jako		Rok	Turystyki	Rowerowej.	
Zdobywcy	 nagród	 głównych	 otrzymali	 	 książ-
kę	 Sacrum	 Ziemi	 Mińskiej,	 która	w	 tym	 roku	
okazała	 się	wydawniczym	 hitem	 	 o	 tematyce		
regionalnej.	
				Turniej	odbył	się	dzięki	zaangażowaniu	na-
uczycieli.	Są	to	:	Marzanna	Zgódka	–	Siennica,		
Barbara	 Moroz	 –	 Dłużew,	 	 Agnieszka	 Sklaska	
SP	nr	2	w	Mińsku	Maz.	Krystyna	Osińska	–	Ka-
łuszyn,	 Beata	Wójcicka	 i	Aleksandra	 Kosińska	
-	 Gimnazjum	 nr	 3	 w	 Mińsku	 Maz,	 Paweł	Ani-
szewski	 –	Gimnazjum	nr	2	w	Mińsku	Maz,	Ali-
cja	Pacek		–	Kołbiel,	Beata	Bieniek	–	Siennica,	
Hanna	Wolska	–	Dobre,	Krystyna	Pachnik	-	Su-
lejówek,	Andrzej	Żółkoś	–	Garwolin,	Anna	Jac-
kowska	–	Siennica	.

						Organizatorzy	Turnieju	zapraszają	za	
rok,	o	tej	samej	porze,		a	nawet	już	teraz		
przyjmują	zapisy	 	do	udziału	w	kolejnej	
edycji	imprezy,	bo	choć	Siennica	jest	nie-
wielka,	widząc	ją,	każdy	zakrzyknie:	

Rewelka ! Zaciekawi okolica cała, bo 
niezwykła tu przyroda,  pola, łąki las 
i woda. A jeśli, kolego,   świata chcesz 
wielkiego,  jedź do Mińska Mazowiec-
kiego.

opr. Joanna Janicka
fot. z arch. PTTK 

Turystyczny	turniej	PTTK
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dzelewskiego	 Ukrainiec	 Jurij,	 w	 Dębem	
Wielkim	proboszcz	parafii	św.	Piotra	i	Paw-
ła	 ksiądz	 prałat	 Henryk	 Zaraś,	 wreszcie		
w	 Gliniance	 sympatyczne	 panie	 dbające		
o	 funkcjonowanie	 lokalnej	 izby	 regional-
nej.	Niejednokrotnie	na	przybyszów	poru-
szających	się	autokarem	mińskiego	PKS	–	u	
czekały	 również	 okolicznościowe	 gratisy	
będące	 miłym	 upamiętnieniem	 czerwco-
wego	wyjazdu.	Na	jego	zakończenie	padł	
niejeden	 postulat	 zorganizowania	 jesz-
cze	w	 tym	 roku	 kolejnej	wyprawy.	 Sztu-
ka	 zrealizowania	 dwóch	 autokarowych	
wycieczek,	 w	 ciągu	 jednego	 roku,	 przez	
TPMM	 udawała	 się	 dotąd	 rzadko,	 wobec	
tego	 nadeszła	 pora	 przełamać	 tą	 passę.						

Tomasz Adamczak
fot. Renata Adamczak 

Stwórzmy razem wystawę
Muzeum Ziemi Mińskiej, Instytut Podstawo-
wych Problemów Techniki Polskiej Akademii 
Nauk i Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazo-
wieckiego są organizatorami konkursu zaty-
tułowanego „Nasi dziadkowie jako uczniowie 
i nauczyciele – jak to było naprawdę?”.

Głównym celem przedsięwzięcia jest przy-
bliżenie życia i działalności polskich uczniów 
lub nauczycieli uczących się lub pracują-
cych do końca lat pięćdziesiątych ubiegłego 
wieku. Autorzy najlepszych prac otrzymają 
nagrody pieniężne i rzeczowe oraz zosta-
ną współautorami wystawy, która zostanie 
zaaranżowana w siedzibie Muzeum Ziemi 
Mińskiej. Odpowiedni plik z informacjami  
i regulaminem konkursu znajduje się  
w dziale „Do pobrania” na stronie interne-
towej www.tpmm.pl skąd można go pobrać. 
Serdecznie zapraszamy do udziału w zma-
ganiach.

POZA GRANICAMI

Ponad	 czterdzieści	 osób	 uczestniczyło		
w	 tegorocznym	 objeździe	 historyczno	
–	 turystycznym,	 zorganizowanym	 przez	
Towarzystwo	Przyjaciół	Mińska	Mazowiec-
kiego.	 W	 zamyśle	 odpowiedzialnych	 za	
realizację	 tego	 projektu	 przedstawicie-
li	 stowarzyszenia	 wyprawa	 miała	 prze-
mknąć	przez	terytorium	trzech	powiatów:	
mińskiego,	 wołomińskiego	 i	 otwockiego,	
tymczasem	 autobus	 z	 wycieczkowicza-
mi	 odwiedził	 również	 gościnne	 tereny	
powiatu	 warszawskiego.	 Przystankami		
w	 czasie	 sobotniej,	 23	 czerwca,	 ekspe-
dycji	 były	 tym	 razem	miejscowości	Dębe	
Wielkie,	Krubki	Górki,	Michałów,	Okuniew,	
Budziska,	Sulejówek,	Glinianka,	Wiązowna			
i	Grębiszew.	W	ostatnim	z	wymienionych	
punktów	postojowych	objazdu	odbyło	 się	
tradycyjne	 ognisko.	 Płonące	 drwa,	 kon-
sumowane	 kiełbaski	 i	 piosenki	 śpiewane,	
przy	 akompaniamencie	 gitary,	 przez	 To-
masza	Roguskiego	 stanowiły	dobre	 tło	do	
rozmów,	 w	 większości	 poświęconych	 wy-
cieczkowym	przeżyciom.	Przysłuchując	się	

	 „Pasją	 robienia	 zdjęć	 zarazili	
mnie	 rodzice,	 bo	 fotografia	 zawsze	 była	
obecna	w	moim	rodzinnym	domu”	–	mówi	
mińszczanin	Marek	Wielgo,	którego	indy-
widualną	wystawę	fotografii	można	oglą-
dać	w	Muzeum	Ziemi	Mińskiej	(MZM).	
–	 Prezentowane	 zdjęcia	 to	 efekt	 mojej	
pracy	w	ciągu	ostatnich	siedmiu	lat.	Wy-
stawa	nie	ma	jednego	motywu	przewod-
niego	–	można	na	niej	zobaczyć	zarówno	
portrety,	jak	i	zdjęcia	reportażowe,	pej-
zaże,	a	także	miejski	krajobraz.	Po	prostu	
chciałem	 się	 podzielić	 moją	 pasją	 foto-
grafowania	–	mówił	Marek	Wielgo	podczas	
wernisażu	wystawy,	który	odbył	się	w	pią-
tek,	15	czerwca.
	 Marek	 Wielgo	 fotografuje	 od	
1997	r.	A	właściwie	od	dziecka,	bo	pierw-
sze	 zdjęcie	 zrobił	 mamie	 podczas	 ro-
dzinnego	 spaceru	po	Mińsku,	 gdy	miał	 6	
lat.	 Wśród	 słynnych	 fotografów,	 którzy	
stanowią	 dla	 niego	wzór	wyróżnia	Henri	
Cartier-Bressona,	 Terry’ego	 Richardsona		
i	Bruce’a	Gildena.

	 –	 Nie	 mogę	 mieć	 zawsze	 aparatu	 przy	
sobie,	ze	względu	na	obowiązki	zawodo-
we,	 ale	 czasem	 wychodzę	 w	 miasto	 na	
„łowy”.	Staram	się	też	planować	zdjęcia,	
układam	scenariusz	 tego,	co	chcę	 sfoto-
grafować	 i	 potem	 to	 realizuję.	 Bardzo	
lubię	 fotografować	portrety,	 bo	 zmusza-
ją	mnie	do	znalezienia	w	sobie	pokładów	
psychologa.	Dzięki	portretom	przełamuję	
też	 własne	 bariery	 w	 kon-
taktach	 z	 ludźmi,	 aby	 móc	
pokazywać	 ich	na	zdjęciach	
jak	 najbardziej	 prawdziwy-
mi.	 Pasjonuję	 się	 też	miej-
skim	 krajobrazem.	 Ostatnio	
robię	 zdjęcia	 ukazujące	
miasto	bez	ludzi	–	takie	od-
realnione,	 baśniowe,	 indu-
strialne,	postapokaliptyczne	
pejzaże	 –	 powiedział	 porta-
lowi	minskmaz.com.	

	 Wystawę	 zorgani-
zowało	 Towarzystwo	 Przy-

wypowiadanym	zdaniom	można	było	dojść	
do	wniosku,	że	uczestnikom	objazdu	naj-
bardziej	podobał	się	pobyt	w	Budziskach.	
Zaprezentowana	 tam	 kolekcja	 powozów	
i	 innych	 przedmiotów	 oraz	 możliwość	
obejrzenia	 stadniny	 wzmocniona	 bardzo	
przystępnym	komentarzem	płynącym	z	ust	
właściciela	 obiektu,	 Krzysztofa	 Szustera,	
„zaczarowały”	 członków	 sobotniego	 wy-
jazdu.	Nikt	nie	zauważył	jak	szybko	minęły	
dwie	godziny	spędzone	w	ośrodku	prowa-
dzonym	przez	aktualnego	mistrza	Europy	
w	powożeniu.	Z	dużym	zainteresowaniem	
wycieczkowiczów	spotkały	się	również	od-
wiedziny	w	pozostałych	miejscowościach.	
Warto	 podkreślić,	 że	 w	 zdecydowanej	
większości	z	nich	ekspedycję	oprowadza-
li	 przedstawiciele	 miejscowej	 społecz-
ności.	 W	 Michałowie	 i	 Okuniewie	 był	 to	
reprezentant	 Gminnego	 Centrum	 Kultury		
w	Halinowie	Łukasz	Bogucki,	w	Sulejówku	
wiceprezes	 Towarzystwa	 Przyjaciół	 Sule-
jówka	 Krzysztof	 Smosarski,	 w	 Krubkach	
Górkach	 asystent	 profesora	 Witolda	 Mo-

jaciół	 Mińska	 Mazowieckiego,	 z	 którym	
Marek	Wielgo	od	wielu	lat	współpracuje.	
Można	ją	oglądać	do	15	lipca	w	MZM,	od	
wtorku	 do	 piątku	w	 godz.	 9-17	 i	w	 nie-
dziele,	w	godz.	12-16.

Oprac i fot. Dariusz Mól
źródło: http://minskmaz.com/news/ 

portrety-w-miejskim-krajobrazie

A	jednak	cztery	powiaty…

Wystawa	fotografii	Marka	Wielgo


