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Szanowni Państwo.
  Do końca kwietnia większość z nas składa zezna-
nia roczne w podatku dochodowym (PIT). Jest to doskonała 
okazja do tego, aby wpłynąć pozytywnie na rozwój naszego 
miasta.   
  Wskazując w rocznym zeznaniu Mińsk Mazowiecki 
jako miejsce zamieszkania, sprawiamy że część zapłaconego 
przez nas podatku wpłynie do budżetu Mińska Mazowieckiego. 
W ten sposób pomagamy współfinansować budowę i remonty 
dróg lokalnych, rozwój placówek oświatowych (przedszko-
la, szkoły podstawowe i gimnazja), wydarzenia kulturalne  
(festiwale, koncerty, wystawy), czy imprezy sportowe. Je-
śli więc  mieszkacie Państwo w naszym mieście wpiszcie je 
jako miejsce zamieszkania w odpowiedniej rubryce zeznania  
podatkowego.

 Dbałość o finanse miasta to obecnie stała praktyka burmistrza i miejskich urzęd-
ników. Praktycznie od początku kadencji rozpoczęliśmy w urzędzie analizy dotyczące moż-
liwości odzyskiwania podatku VAT od kwot wydanych przez miasto na miejskie inwestycje.  
Przyznam, że z uwagi na bardzo duży zakres tych analiz i dość skomplikowany stan praw-
ny korzystaliśmy z pomocy i wsparcia ekspertów. Pierwsze audyty firm zewnętrznych wy-
kazały brak możliwości zwrotu podatku. Nie zniechęciło nas to jednak do dalszych analiz 
i poszukiwania optymalnych dla finansów miasta rozwiązań. W 2012 roku rozpoczęliśmy 
współpracę z firmą Deloitte Polska. Dzięki profesjonalnemu podejściu sztabu fachow-
ców miasto uzyskało pierwsze korzystne dla naszych finansów interpretacje podatkowe  

z Ministerstwa Finansów. 
 O zwrot podatku VAT pierwszy raz wystą-
piliśmy w 2013 roku. Uzyskaliśmy fizycznie 415 
000 zł. Był to zwrot podatku za remont miej-
skiego targowiska, parkometrów na parkingu 
oraz toalety publicznej. Z tego samego tytułu, w 
tym roku, uzyskaliśmy już 440 000 zł. W trakcie 
procedur kontrolnych Urzędu Skarbowego jest 
pierwszy zwrot VAT za budowę basenu i lodowi-
ska w kwocie 268 258 zł. Łącznie do 2019 roku 
odzyskamy z budowy basenu 1 609 548 zł.  
 Warto zaznaczyć, że z każdej kwoty 
zwrotu, 20 % stanowi wynagrodzenie dla firmy 
audytorskiej. Uzyskane środki możemy prze-
znaczać na dowolny cel, przede wszystkim na 
miejskie inwestycje, na oświatę i kulturę czy 
remonty dróg. Pozostaje jedynie żałować, że 
wcześniej, w poprzednich kadencjach, nie po-
dejmowano nawet prób odzyskiwania VAT-u  
z ogromnych, prowadzonych wtedy inwestycji. 

Zdrowych, pogodnych 
Świąt Wielkanocnych, 
pełnych wiary, nadziei i miłości.
Radosnego, wiosennego nastroju, 
serdecznych spotkań 
w gronie rodziny i przyjaciół 
oraz wesołego Alleluja!
życzy

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski
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Miasto przyjacielem siatkarzy

Informacja o Siatkarskim Ośrodku Szkolnym 

          Siatkarski Ośrodek Szkolny powstał w Gimnazjum Miej-
skim Nr 1 w Mińsku Mazowieckim w 2012 roku. W maju 2013r. 
dokonaliśmy naboru do klasy sportowej o profilu piłka siatkowa 
dziewcząt. Równocześnie zostaliśmy zakwalifikowani do „Pro-
gramu nauki gry w siatkówkę dla dzieci i młodzieży” prowadzo-
nego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki oraz Polski Związek 
Piłki Siatkowej.
 W każdym województwie wytypowano trzy gimnazja 
dla dziewcząt i trzy gimnazja dla chłopców oraz po jednej szkole 
ponadgimnazjalnej do udziału w tym programie. Szkoły te zosta-
ły wyposażone w sprzęt sportowy i  trenażery potrzebne do tre-
ningu, nauczyciele otrzymali kamery, laptopy, rzutniki, drukarki, 
ubrania treningowe a uczennice koszulki i dresy treningowe oraz 
koszulki meczowe. Uczennice objęte są ubezpieczeniem od nie-
szczęśliwych wypadków, opieką fizjoterapeuty i lekarską.
 Monitorowana jest praca zarówno dziewcząt jak i na-
uczycieli prowadzących zajęcia. Uczennice klas sportowych 
mają w ciągu tygodnia 4 godziny wychowania fizycznego tak jak 
inne klasy, 6 godzin siatkówki oraz zobowiązane są do udziału 
w zajęciach dodatkowych, które mają na celu doskonalenie lub 
poprawianie techniki i taktyki.
 Nauczyciele prowadzą tygodniowo 10 godzin zajęć 
planowych oraz 6 godzin zajęć dodatkowych indywidualnych, 
prac związanych z promocją, naborem, prowadzeniem zajęć 
konsultacyjnych dla dziewcząt z innych szkół, prowadzeniem 
dokumentacji, udziału w szkoleniach organizowanych przez 
PZPS, organizowanie warsztatów szkoleniowych dla nauczycieli  
w przydzielonych powiatach.
 Dziewczęta grają w turniejach talentów organizowa-
nych przez SOS. Prowadzone są rankingi wojewódzkie w każdym 
roczniku. Dwie uczennice z drugiej klasy są w pierwszej dziesiąt-
ce, natomiast w rankingu klas pierwszych aż 10 dziewcząt jest  
w pierwszej piętnastce (na prawie 40 zawodniczek).
 Obie klasy sportowe brały udział w obozie szkolenio-
wym w Piszu oraz w turniejach towarzyskich. Startowały w lidze 
młodziczek prowadzonej przez Mazowiecko - Warszawski Zwią-
zek Piłki Siatkowej. 

Ewa Dobrodziej i Adam Cichoń
trenerzy klas sportowych

fot. z arch. UM

4 kwietnia podczas Konferencji „Siatkarskie Ośrodki Szkol-
ne – udział Samorządu w realizacji zadania upowszechnia-
nia sportu wśród dzieci i młodzieży w piłce siatkowej”, 
która odbyła się w piątek na terenie Stadionu Narodowego  
w Warszawie,  miasto Mińsk Mazowiecki otrzymało tytuł 
Przyjaciela Siatkarskich Ośrodków Szkolnych. Podczas kon-
ferencji obecny był m.in. Andrzej Biernat, Minister Sportu  
i Turystyki.
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Przedszkolaki z „Szóstki” powitały Wiosnę

7 kwietnia Burmistrz Marcin Jakubow-
ski nagrodził laureatów konkursu pla-
stycznego na Wielkanocną Kartkę Świą-
teczną 2014.

Komisja konkursowa przyznała jedną na-
grodę główną, po trzy nagrody z miejsca-
mi: 1, 2 i 3 w dwóch kategoriach wieko-
wych (I-III i IV-VI) oraz po pięć wyróżnień 
w każdej kategorii.

Nagrodą w konkursie dla autora najlep-
szej pracy będzie wydrukowanie jego 
kartki wraz z życzeniami świątecznymi  
i rozesłanie jej do osób i instytucji, z któ-
rymi Miasto współpracuje.

NAGRODA GŁÓWNA:
Marta Obłoza  – klasa VI e,  Szkoła Podstawo-
wa Nr 2 (na zdjęciu z burmistrzem)

KATEGORIA I-III:
I miejsce: Karolina Łućko – klasa III, Zespoł 
Szkół Salezjańskich
II miejsce: Oliwia Zielińska – klasa II c, Zespół 
Szkół Miejskich nr 1
III miejsce: Julia Stopa – klasa II b, Szkoła Pod-
stawowa nr 5

Wyróżnienia:
Tatiana Piwowar – klasa II a, Zespół Szkół Miej-
skich nr 1
Maja Szcześnik – klasa III, Zespół Szkół Sale-
zjańskich

Konkurs na Wielkanocną Kartkę Świąteczną 2014 roztrzygnięty

Roksana Sokół – klasa II d, Zespół Szkół Miej-
skich nr 2
Victoria Pejsz – klasa II a, Szkoła Podstawowa 
nr 5
Julia Stańczak – I b, Zespół Szkół Miejskich nr 1

KATEGORIA IV-VI:
I miejsce: Amelia Rozwadowska – klasa V c, 
Szkoła Podstawowa nr 6
II miejsce: Oliwia Grzyb – klasa IV, Zespół Szkół 
Salezjańskich
III miejsce: Julia Szymkowiak – klasa IV a, Szko-
ła Podstawowa nr 5

Wyróżnienia:
Zuzanna Radomska – klasa VI b, Szkoła Podsta-
wowa nr 2
Joanna Kurkowska – klasa VI c, Szkoła Podsta-
wowa nr 6
Weronika Maślanka – klasa IV b, Szkoła Podsta-
wowa nr 6
Alicja Rojek – klasa VI c, Szkoła Podstawowa 
nr 6
Karolina Bodziony – klasa IV, Świetlica Środowi-
skowa CARITAS

(red., fot. z arch. UM)

21 marca Dzieci z Przedszkola Miejskiego  
Nr 6 powitały Wiosnę.  Zabawę rozpoczęła 
gr. IV przedstawieniem „ Zielony Kapturek”.
 Były tańce ludowe w wykona-
niu poszczególnych grup, a na zakończenie  
w kolorowym korowodzie dzieci odprowa-
dziły „ Marzannę” na pocztę i wysłały ją   
w paczce do Pani Zimy.
 Jednocześnie w ramach obchodów 
Światowego Dnia Wody w „ Szósteczce” po-
wstała rzeka życzeń jak mały przedszkolak  
i dorosły może dbać o czystość wód. Zabawę 
poprowadziła Pani Anna Bembnowicz.

Dyrekcja PM Nr 6
fot. z arch. PM Nr 6
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28 marca br. w siedzibie Urzędu Miasta 
burmistrz Marcin Jakubowski wręczył 
nagrodę Pani Michalinie Sumińskiej – 
laureatce konkursu na witacz miasta 
Mińsk Mazowiecki.

 Michalina Sumińska jest student-
ką I roku Wydziału Technologii Materiało-
wych i Wzornictwa Tekstyliów Politech-
niki Łódzkiej. Stąd znajomość kolorów 
wykorzystywanych we wzornictwie prze-
mysłowym oraz tajniki grafiki stosowanej 
w reklamie i promocji nie są jej obce.
 Pomysł na witacz zrodził się od 
rozrysowania siatki oraz herbu Mińska Ma-
zowieckiego. Następnie zostały do tego 
dołączone elementy powiązane z dzie-
dzictwem kulturowym naszego miasta – 
charakterystyczne budynki oraz postaci. 
Kolejnym etapem było ułożenie wszyst-
kiego w całość tak, aby powstał jeden, 
spójny tematycznie i graficznie projekt.  
Jak zauważyła Pani Michalina - mijając 
witacze, nie zwracamy uwagi na szcze-
góły, tylko koncentrujemy się na istot-
nych elementach. Dlatego w najwyższym 
punkcie witacza został umieszczony napis 
„Mińsk Mazowiecki”,  a poniżej herb.
 Pani Michalinie raz jeszcze ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów w dziedzinie projektowania.
 Wyciąg z protokołu z posiedze-
nia komisji konkursowej powołanej do 
wyłonienia laureata konkursu na projekt 
graficzny witacza:

„(…) Uzasadnienie wyboru projektu:
Projekt spełnia założenia regulamino-
we, nawiązuje do tradycji i dziedzictwa 
kulturowego oraz historii miasta przez 
umieszczoną na projekcie grafikę. Za-
wiera miejsce na logo sponsora a także 
hasło, zachęcające do odwiedzenia mia-
sta. Ponadto w projekcie umieszczono 
adres strony internetowej miasta oraz 

herb. Pod uwagę wzięto estetykę wyko-
nania, oryginalność projektu i propozy-
cję autora co do materiałów, z których 
ma być wykonany witacz. Kolorystką 
projekt nawiązuje do barw miasta Mińsk 
Mazowiecki (…)”.

red., fot. z arch. UM
 

Nagroda dla laureatki konkursu na witacz 

5 kwietnia uczennice z klasy IIm biorą-
ce udział w projekcie „Elektroodpady 
– proste zasady” razem z Paniami Alek-

sandrą Kosińską i Magdaleną Zygnerską 
zbierały od mieszkańców naszego mia-
sta wszelkie elektrośmieci. 

 Akcja była nad wyraz udana, 
zwłaszcza że w zamian za zużyty sprzęt 
elektroniczny można było dostać zieloną 
sadzonkę. 
 Oczywiście liczba ludzi, któ-
rym na sercu leży ekologia przewyższyła 
liczbę roślinek, tym bardziej dziękujemy 
wszystkim za udział w akcji (uzbieraliśmy 
ok. 3,9 ton sprzętu!).
 Patronat nad przedsięwzięciem 
objął Burmistrz Miasta Marcin jakubowski  
więc dzięki miastu zyskaliśmy środki na 
zakup sadzonek.
 Pamiętajmy o Ziemi, do zoba-
czenia za rok!

GM Nr 3
fot. z arch. gimnazjum

„Zmieniaj nawyki, nie klimat” – zbiórka elektroodpadów
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25 marca 2014 roku została zawar-
ta umowa pomiędzy Panem Marcinem  
Jakubowskim - Burmistrzem Miasta 
Mińsk Mazowiecki, a Klubem Siatkarskim 
reprezentowanym przez Pana Ryszar-
da Wolskiego, na mocy której zostanie 
utworzona klasa sportowa w Gimnazjum 
Miejskim Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego 
w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim.

 Od nowego roku szkolnego 
uczniowie gimnazjum przy Siennickiej 
będą mogli  w pełni rozwijać  swoje   pre-

Siatkarska umowa o współpracy

dyspozycje siatkarskie  w męskiej klasie 
sportowej. Dzięki niej chłopcy będą  mogli 
kontynuować wieloletnie tradycje siat-
karskie naszej szkoły.  Spod jej skrzydeł 
wyfrunęła liczna gruba młodych i uzdol-
nionych sportowców, nierzadko zasilająca 
obecnie profesjonalne kluby siatkarskie. 
Zawarta umowa zapewnia naszym uczniom 
we współpracy z Mińsko - Mazowieckim 
Klubem Siatkarskim pełną eskalację ich 
talentów.
 Zobowiązuje ona miasto do po-
krycia kosztów dodatkowych zajęć,  nie-
odpłatnego udostępnienia obiektów i urzą-

dzeń sportowych, a także do wspierania 
działań szkoleniowych, podejmowanych 
przez trenerów. Klub Siatkarski ma nato-
miast w obowiązku opracowanie progra-
mu szkolenia sportowego oraz współpracę 
przy organizacji obozów sportowych. Co 
więcej jest zobligowany do zapewnienia 
uczniom opieki podczas wyjazdów na za-
wody, turnieje, zgrupowania i ect., a tak-
że zapewnienia im możliwości kontynuacji 
szkolenia po ukończeniu nauki w szkole.
 Utworzenie klasy sportowej 
jest nieopisaną szansą dla podopiecz-
nych Gimnazjum Miejskim Nr 3, podjęte 
kroki zwiększyły jednak apetyt na dalszy 
rozwój. Utworzona klasa jest furtką  do 
świata sportu jedynie dla chłopców, zda-
niem nauczycieli na podobną możliwość 
zasługują również uczennice. W prawdzie 
nie odnoszą spektakularnych sukcesów  
w siatkówce, ale mają widoczne zadatki na 
silną drużynę piłki ręcznej. Być może pod-
jęta współpraca szybko pokaże, że warto 
inwestować w młode talenty. Zwłaszcza, 
kiedy dana szkoła chowa w swoich progach 
prawdziwe perełki.
 Dzisiaj jesteśmy najlepszą od 
wielu lat szkołą pod względem osiągnięć 
sportowych w powiecie. Mamy nadzieję, 
że dzięki owocnej współpracy z kluba-
mi mińskimi za kilka lat będziemy mogli 
śmiało konkurować z najlepszymi szkołami  
w regionie.

GM Nr 3
fot. z arch. gimnazjum

Spektakl „Reminiscencje Katyńskie” na 
skwerze im. gen. J. Hallera oraz kon-
cert poezji patriotycznej „Ziemia trud-
nej jedności” w Miejskim Domu Kultury 
złożyły się na obchody Dnia Katyńskie-
go w Mińsku  Mazowieckim w piątek,  
11 kwietnia.

Po wspaniałym spektaklu w wykonaniu 
uczniów GM Nr 2 im. Jana Pawła II, Bur-
mistrz Miasta zwrócił się do zebranych 
słowami:
 Upamiętniamy zbrodnię katyń-
ską wychodząc z żywą lekcją historii bez-
pośrednio na ulice miasta, na miejskie 
place i skwery. W tym roku swoje talen-
ty aktorskie i krasomówcze prezentowa-
li nam uczniowie Gimnazjum Miejskiego  
Nr 2. Dzięki nim mogliśmy zetknąć się  
z żywą historią, przypominającą, że po-
nad 70. lat temu ktoś o szalonym umyśle 
wpadł na pomysł, aby ściąć głowę polskie-
mu narodowi i wymordować kwiat naszej 
inteligencji. Przez dziesiątki lat starano 
się tę okropną zbrodnię tuszować. Dzi-
siaj, kiedy znamy prawdziwe karty tej 
jednej z najciemniejszych chwil w historii 

DZIEŃ KATYŃSKI 2014

naszego kraju, naszym obowiązkiem jest 
o niej przypominać tak aby pamięć o po-
mordowanych Polakach nigdy nie zgasła. 

red., fot. z arch. UM
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31 marca, robotami naziemnymi przy 
ul. Sosnkowskiego na dobre ruszy-
ła przebudowa przejazdu pod tora-
mi kolejowymi. Od strony ulic Li-
manowskiego oraz Sosnkowskiego 
powstaną dodatkowe pasy do skrętu  
w prawo. 
 Prace prowadzone są etapowo  
i ze szczególną ostrożnością ze wzglę-
du na liczne okablowania energetyczne, 
teleinformatyczne, światłowody, które 
sterują całym odcinkiem trasy kolejo-
wej Warszawa – Terespol. Zakończono 
już przebudowę kolidującego oświetlenia 
ulicznego. Zakończenie prac przewiduje 
się pod koniec kwietnia b.r.

red., fot. Leszek Siporski, minskmaz.com

Modernizacja przejazdu pod torami kolejowymi

28 marca burmistrz miasta Marcin  
Jakubowski i zastępca Burmistrza 
Krzysztof Michalik  w towarzystwie rad-
nych, wykonawcy i przyszłych lokato-
rów przekazali do użytku mieszkańców 
36 mieszkań socjalnych.  Po tradycyj-
nym przecięciu wstęgi klucze z rąk Bur-
mistrza symbolicznie odebrały Panie: 
Aneta Surmacka i Danuta Sarnecka.

 Inwestycja realizowana była od 
31 maja 2012 r. do 23.01.2014 r. W dniu 
14 marca 2014 r. uzyskano pozwolenie na 
użytkowanie wydane przez Powiatowego 
Inspektora Nadzoru Budowlanego. War-
tość wykonanych robót wyniosła 3 375 
800 zł.
 W ramach inwestycji wybudo-
wano 36 lokali mieszkalnych, w każdym 
segmencie po 12 mieszkań. Powierzchnia 
użytkowa lokali mieszkalnych  to 1260 m2, 
powierzchnia holi i klatek schodowych 
wynosi 291 m2, powierzchnia piwnic 342 
m2, pomieszczenia techniczne i porząd-
kowe – 48 m2. Całkowita powierzchnia 
użytkowa ma 1941 m2.
 Najmniejszy lokal mieszkalny 
składa się z pokoju z aneksem kuchen-
nym, korytarza i łazienki o powierzchni 
użytkowej 24,18 m2, a największy z po-
koju z aneksem kuchennym, drugiego po-

koju, łazienki i korytarza o powierzchni 
38,08m2.
 Każdy lokal mieszkalny posiada 
kuchenkę elektryczną, zlewozmywak, ba-
terię zlewozmywakową. W łazienkach są 
wanny, sedesy, umywalki. W dwóch loka-
lach w łazienkach są prysznice.
 W pokojach i na korytarzach na 

podłodze ułożone są panele podłogowe, 
a w łazienkach na ścianach glazura, na 
podłodze terakota. Podłogi na klatkach 
schodowych wyłożone są glazurą.
 Do każdego lokalu mieszkalnego 
przydzielona jest piwnica. Wielkość piw-
nic od 8, 27 do 11.02 m2.

red., fot. z arch. UM

W dniach 28 - 30 marca w Luboniu 
uczeń klasy VI A SP nr 5 Maciej Rom-
bel zajął I miejsce w kategorii punk-
towej i medalowej w kategorii judo 
aon w Mistrzostwach Polski Młodzików  
i Młodziczek.  
 Maciej, reprezentujący klub UKJ 
„AON Warszawa”, zdobył tytuł Mistrza 

Polski 2014, co z pewnością stanowi po-
wód do dumy dla naszej szkolnej społecz-
ności oraz całego miasta. Gratulujemy 
sukcesu i życzymy kolejnych wygranych.

SP Nr 5, fot. z arch. szkoły

36 mieszkań socjalnych odddanych do użytku

Sukces ucznia SP 5 w judo
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W poniedziałek, 24 marca w Mińsku 
Mazowieckim pomiędzy spółką Kole-
je Mazowieckie – KM, a spółką Zakłady 
Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk 
Mazowiecki” SA podpisana została umo-
wa na naprawę i modernizację 27 elek-
trycznych zespołów trakcyjnych serii 
EN57. Wartość zamówienia wynosi po-
nad 210 mln zł.

Umowa obejmuje wykonania 27 napraw 
EZT serii EN57 w poziomie utrzymania P5 
wraz z modernizacją. 

Umowę ze strony Kolei Mazowieckich pod-
pisali członkowie zarządu: Czesław Suli-
ma – dyrektor eksploatacyjny oraz Dariusz 
Grajdę – dyrektor handlowy. W imieniu 
Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowe-
go „Mińsk Mazowiecki” SA podpisy złożyli 
prezes zarządu Sławomir Piątek oraz czło-
nek zarządu i dyrektor finansowo – han-
dlowy Krzysztof Adamski. Umowa podpi-
sana została w obecności przedstawicieli 
władz województwa mazowieckiego, któ-
re jest właścicielem spółki KM – marszałka 
Adama Struzika oraz wicemarszałka Lesz-
ka Ruszczyka, a także wiceprezesa Rober-
ta Świechowicza, przedstawiciela Grupy 
Kapitałowej PESA, do której należy ZNTK 
„Mińsk Mazowiecki”.

Koleje Mazowieckie to spółka unikalna 
w skali kraju. Samorząd województwa 
stale inwestuje w rozwój spółki. Celem 
dzisiejszej umowy jest podniesienie pa-
rametrów technicznych pojazdów oraz 
bezpieczeństwa podróżnych, aby moder-
nizowany tabor mógł służyć jeszcze przez 
kilkanaście lat – powiedział marszałek 
Adam Struzik. – Ten kontrakt jest bardzo 
ważny także ze względu na fakt, że za-

mówienie będzie wykonane na terenie 
województwa mazowieckiego. Ta umowa 
to świetny przykład symbiozy inwestycji 
taborowych województwa z inwestycjami 
w rozwój lokalnego rynku pracy – podkre-
ślił marszałek.

Cieszymy się, że dzięki temu zamówie-
niu będziemy mogli dalej rozwijać zakład  
w Mińsku i przyczynić się do rozwoju lo-
kalnego rynku pracy. Zamierzamy inwe-
stować w ten zakład: w planach mamy 
budowę nowych hal. Nasza obecność w 
Mińsku Mazowieckim jest ściśle powią-
zana z centrum kolejowym kraju, jakie 
stanowi Mazowsze  – zapewnił Robert 
Świechowicz, wiceprezes spółki PESA 
Bydgoszcz S.A.

Pojazdy będą modernizowane w szerokim 
zakresie, co przyczyni się do znacznej po-
prawy świadczonych usług przewozowych 
przez KM i wpłynie na dalszą poprawę 
bezpieczeństwa podróżowania. Moderni-
zacja pojazdów obejmuje m.in. montaż 
systemu drzwi odskokowo-przesuwnych, 
montaż klimatyzacji przedziałów pasażer-
skich oraz kabin maszynisty, wymianę sil-
ników na asynchroniczne i modernizacja 
układu napędowego, instalację systemu 
informacji audio-wizualnej oraz monito-
ringu przedziałów pasażerskich, montaż 
WC w obiegu zamkniętym. Pojazdy będą 
przystosowane do potrzeb osób niepeł-
nosprawnych, a ponadto po raz pierwszy  
w pociągach Kolei Mazowieckich zamonto-
wane zostaną urządzenia do udostępnia-
nia bezprzewodowego internetu (Wi-Fi).

W tym roku przypada 10 rocznica istnie-
nia Kolei Mazowieckich. Od tego czasu  
w zakładach w Mińsku spółka przeprowa-

dziła ponad 300 napraw taboru. Obecny 
kontrakt jest największym z dotychczaso-
wych – powiedział Czesław Sulima, czło-
nek zarządu, dyrektor eksploatacyjny KM. 
Konsekwentnie realizujemy naszą strate-
gię taborową. W 2004 roku rozpoczyna-
liśmy działalność z parkiem taborowych,  
w skład którego wchodziły 184 dość za-
awansowane wiekowo pojazdy. Dziś 
mamy 283 pojazdy, z czego kilkadziesiąt 
to pojazdy nowe – dodał.

ZNTK „Mińsk Mazowiecki” S.A. współpra-
cuje z Kolejami Mazowieckimi w zakresie 
napraw okresowych taboru już dziesią-
ty rok. Przez ten czas dokonano tam na 
rzecz Kolei Mazowieckich 345 napraw ta-
boru w poziomie utrzymania P4 i 28 na-
praw w poziomie utrzymania P5. 

Nie zawiedziemy zaufania pasażerów 
Kolei Mazowieckich – zapewnił Sławomir 
Piątek, prezes zarządu ZNTK „Mińsk Ma-
zowiecki”. Zamówienie KM to dobra infor-
macja dla mieszkańców regionu. Jak za-
pewnił prezes do obecnie realizowanych 
kontraktów spółka zatrudni dodatkowych 
150 pracowników.

Modernizacja 27 EZT kosztować będzie 
210 219 300 zł brutto. 59% wartości pro-
jektu będzie współfinansowana przez 
Unię Europejską ze środków Funduszu 
Spójności w ramach Programu Operacyj-
nego Infrastruktura i Środowisko. Termin 
zakończenia realizacji zamówienia wy-
znaczono na 30 listopada 2015 roku. 

Donata Nowakowska – rzecznik prasowy 
„Kolei Mazowieckich – KM” sp. z o.o.

fot. z arch. KM 

Umowa z ZNTK na kompleksową modernizację 
elektrycznych zespołów trakcyjnych Kolei Mazowieckich
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Droga do Santiago de 
Compostela
 W cyklu Biblioteka Podróży 
prezentujemy miejsca ciekawe, piękne, 
inspirujące. Tak było i tym razem. Pod-
czas marcowej odsłony Biblioteki Podróży 
(obejmującej dwa wieczory) skoncentro-
waliśmy się na Szlaku Świętego Jakuba do 
Santiago de Compostela, którym pielgrzy-
mi zdążają od setek lat. 
 To droga urzekająca pięknem 
krajobrazów i zabytków, której przemie-
rzenie dla wielu ludzi z całego świata jest 
okazją do zmagania z własnymi słabo-
ściami, spotkań i rozmów z poznawany-
mi na trasie wędrowcami, a w głębszym 
wymiarze – przemyśleń i poszukiwania 
sensu życia… O tej właśnie drodze opo-
wiadał 13 marca br. historyk i podróżnik 
Jan Gać, autor książki „El Camino, czyli 
hiszpańskie wędrowanie”. Ilustracją dla 
jego opowieści były zdjęcia, które zrobił 
podczas swojej wędrówki.
 Dzień później w bibliotece odbył 
się pokaz filmu „Droga życia” w reżyse-
rii Emilio Esteveza. Jest to historia ojca 
(Martin Sheen), który po tragicznej śmier-
ci syna w czasie wędrówki do Santiago de 
Compostela przybywa ze Stanów do Eu-
ropy i rusza w drogę za niego. Seans, na 
który wstęp był wolny, odbył się w ramach 
naszego cyklu Samsara – Filmy Drogi, fil-
mowego „aneksu” Biblioteki Podróży. 

Nasz Wspólny Świat
 26 marca odbyły się w bibliote-
ce Powiatowe Obchody Światowego Dnia 
Inwalidów i Ludzi Niepełnosprawnych. 
Wspaniała uroczystość, przygotowana 
niezwykle starannie i z rozmachem, sta-

nowiła podsumowanie kampanii społecz-
nej „Nasz Wspólny Świat”. 
 Różnorodny i bogaty program 
artystyczny dostarczył publiczności wie-
lu emocji i wzruszeń. Z poruszającym 

przedstawieniem „Baśń o ptaku”, przy-
jętym gorąco przez widownię, wystą-
piła grupa teatralna z ZSS w Ignacowie. 
Nie mniej emocjonalnie przyjęty został 
występ gościa specjalnego – wokalistki 
Agnieszki Rejtczak. Podczas obchodów 
nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Roz-
wińmy skrzydła tolerancji” skierowanego 
do szkół podstawowych.
 Wśród licznych gości znaleźli się 
m.in. Starosta Miński Antoni Jan Tarczyń-
ski, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcin Jakubowski, Wójt Gminy Mińsk 
Mazowiecki Antoni Janusz Piechoski.
W uroczystości wzięła również udział 
Monika Cieniewska, Zastępca Dyrektora 
Działu Zbiorów dla Niewidomych Głównej 
Biblioteki Pracy i Zabezpieczenia Społecz-
nego. Przy okazji przypominamy, że Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazo-
wieckim oferuje osobom niewidomym  
i niedowidzącym specjalnie przystosowa-
ne stanowisko ze skanerem i oprogramo-
waniem Vinux.
 Kampania i obchody organizo-
wane były przez: Powiat Miński, Zespół 
Szkół Specjalnych im. Janiny Porazińskiej  
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w Ignacowie oraz Stowarzyszenie na 
Rzecz Dzieci Upośledzonych Umysłowo 
„Dzieciom Radość”; współorganizatorami 
byli: Powiatowe Centrum Pomocy Rodzi-
nie w Mińsku Mazowieckim i Miejska Bi-
blioteka Publiczna.

Fantastyczna 
Biblioteka vol. 2
 Fantastyczne atrakcje czekały na 
gości dwudniowej imprezy, która odbyła się  
w ostatni weekend marca. Głównym or-
ganizatorem drugiej już odsłony Fanta-
stycznej Biblioteki było Stowarzyszenie 
Miłośników Fantastyki „Mińska Gildia Fan-
tastyki”. 
 W piątek, 28 marca z czytelni-
kami spotkał się Jakub Ćwiek, autor cy-
klu „Kłamca”. Wieczór autorski wzbudził 
duże zainteresowanie, przyjechało wielu 
młodych fanów, nie tylko z Mińska, któ-
rzy byli znakomicie zorientowani w twór-
czości autora i zadawali mu wiele pytań.  
W sobotę goście Fantastycznej Biblioteki 
dobrze się bawili, grając w gry planszowe 

i fantastyczne kalambury czy oglądając 
pokaz gry bitewnej Warhammer Fantasy 
Battle. Można było również spróbować 
swoich sił w konkursach: fantastyczno-
literackim, układania wieży i malowania 

figurek. Ten ostatni wymagał nie lada pre-
cyzji i dbałości o detale, ale uczestnicy 
świetnie sobie radzili. Impreza przycią-
gnęła licznych młodych ludzi, niektórzy 
już zapowiadali swój udział w kolejnej 
edycji.

Opowieść o Bursztyno-
wej Dziewczynie
 Mariola Pryzwan, autorka bio-
grafii m.in. Anny German i Zbigniewa 
Cybulskiego, spotkała się z czytelnikami 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w środę, 
2 kwietnia. Wieczór autorski poświęcony 
był książce „Bursztynowa Dziewczyna. 
Anna Jantar we wspomnieniach” wydanej 
przez Wydawnictwo Marginesy. Anna Jan-
tar, fascynująca kobieta i niezapomniana 
piosenkarka, wspominana jest w książce 
przez rodziców, męża, córkę, przyjaciół  
i znajomych ze środowiska artystycznego. 
 Opowieść tworzy jedyną w swo-
im rodzaju biografię. Autorka opowiadała 
o życiu Anny Jantar z werwą i pasją. Na 
bohaterów biografii swojego autorstwa 
Mariola Pryzwan wybiera osoby, które 
lubi i ceni, co znajduje wyraz w sposobie,  
w jaki o nich opowiada – ma się wraże-
nie, iż „przyjaźni się” z nimi, mimo iż ni-
gdy ich osobiście nie poznała. Spotkanie 
wzbudziło bardzo żywy oddźwięk, autorka 
rozmawiała z czytelnikami jeszcze długo 
podczas podpisywania książek.

Nadchodzi Wielkanoc
 Wesołe warsztaty wielkanocne 
w języku angielskim „Easter is coming” 
odbyły się w sobotę, 5 kwietnia w Od-
dziale dla Dzieci MBP. Dzieci w dwóch gru-
pach wiekowych (3-6, 7-12 lat) bawiły się  
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w szukanie jajek wielkanocnych, tańczy-
ły i śpiewały piosenki, układały puzzle, 
poznawały słownictwo angielskie zwią-
zane z Wielkanocą. Wszyscy uczestnicy 
otrzymali certyfikaty.

Już wkrótce… 

Dla naszych czytelników przygotowali-
śmy tradycyjnie wiele wydarzeń.

W piątek, 25.04 zapraszamy na wieczór 
poezji młodzieńczych Karola Wojtyły  
w wykonaniu Macieja Gąsiorka, aktora 
warszawskiego Teatru Rampa, oraz Pawła 
Listwona, koncertmistrza organowego.

W sobotę, 26.04 odbędą się Obchody Dnia 
Pamięci o Holokauście i Przeciwdziałaniu 
Zbrodniom Przeciwko Ludzkości organi-
zowane przez Gimnazjum i Liceum Ogól-
nokształcące im. Polskiej Macierzy Szkol-
nej oraz MBP w Mińsku Mazowieckim.

W czwartek, 8.05 planowane jest spotka-
nie z Katarzyną Enerlich, autorką m.in. 
powieści „Prowincja pełna czarów”.
W dniach 10-11.05 na wystawę kolejki 
elektrycznej „Ale Odjazd!” zaprasza no-
stalgia.pl

Ponadto w maju odbędzie się spotkanie 
prezentujące kolejną biografię wydaną 
przez Wydawnictwo Marginesy. Tym ra-
zem odwiedzi nas Anna Dymna.

A w sobotę, 31.05 zapraszamy na wielką 
galę – odsłonięcie pierwszej w Polsce Alei 
Gwiazd Literatury z udziałem Julii Har-
twig.

Liczne atrakcje czekają wiosną dzieci. 
Wkrótce rozstrzygnięty zostanie konkurs 
„Narysuj i nazwij naszą pandę”. Bardzo 
dużo będzie się działo podczas Tygodnia 
Bibliotek organizowanego pod hasłem 
„Czytanie łączy pokolenia”. W piątek, 
9.05: Piżama Party dla dzieci – w progra-

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

KULTURA

mie karaoke, konkursy, wspólne czytanie 
i mnóstwo świetniej zabawy. W środę, 
14.05 zapraszamy na warsztaty Wydaw-
nictwa Zakamarki – Biuro Detektywistycz-
ne Lassego i Mai, a w piątek, 16.05 – na 
edukacyjne warsztaty drukarskie firmy 
Kalander. W planach są również między-
kulturowe rozmowy o książkach z wolon-
tariuszami z Fundacji EBU oraz wspólne 
czytanie rodzinne. W maju odwiedzą nas 
ponadto autorzy książek dla dzieci: Hanna 
Niewiadomska oraz Kim Jin-kyung z Korei, 
autor powieści „Szkoła kotów”.

Na wszystkie imprezy w bibliotece WSTĘP 
JEST WOLNY.

Miejska Biblioteka Publiczna, fot. z arch. MBP
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Muzeum Ziemi Mińskiej 
MZM na wiosnę

KULTURA

Poetyckie otwarcie
 Wiosna, ach to ty! – aż chcia-
łoby się zaśpiewać. Bo istotnie aura  
w tym roku okazała się wyjątkowo ła-
skawa – zwłaszcza na tle poprzedniej 
przedatowanej zimy, która nieco popsuła 
kulturalne życie w mieście. Nie tylko w 
jego wymiarze plenerowym. Inauguracja 
wiosny w Muzeum Ziemi Mińskiej rzeczy-
wiście odbyła się śpiewająco, a po trosze 
recytatorsko. Do willi hrabiny Łubień-
skiej po raz kolejny przyjechała Barbara 
Białowąs ze swoją poezją – którą ks. Jan 
Twardowski nazwał kiedyś „wyzwaniem 
dla współczesnego świata” – i skromnym, 
kameralnym zespołem muzycznym.

 O ile ubiegłoroczny koncert po-
święcony został miłości, o tyle w tym roku 
warszawska poetka zaserwowała niewiel-
kiej, lecz skupionej grupce słuchaczy lirycz-
ną lekcję przyrody bardzo na czasie i bardzo  
a propos. Jak zawsze, część utworów 
autorka przeczytała ze swoich tomików, 
a część została wyśpiewana do muzyki 
skomponowanej przez Krzysztofa Pod-
stawkę.
 Wzruszeń i uniesień było co nie-
miara, nawet w dziedzinie przedmiotów 
martwych. Muzealna podłoga – a jest 
to oryginał z lat 30., który przetrzymał 
Niemców i komunistów – na pewno długo 
będzie ten występ pamiętać.

Wiosna – można rzec – wkroczyła na szpil-
kach.

Ułani jeszcze bliżsi
 Pogoda sprzyjała też świętu 
ułańskiemu. Dwudniowe obchody rozpo-
częły się w sobotni wieczór 22 marca. 
Przypomnijmy po raz kolejny, że Święto 
Pułku stanowi nawiązanie do dnia 23 mar-
ca 1921 roku, w którym siódmacy otrzy-
mali z rąk marszałka Józefa Piłsudskiego 
order Virtutti Militari w uznaniu zasług za 
walkę z bolszewikami.
 Inauguracja uroczystości upa-
miętnienia 7. Pułku Ułanów Lubelskich 
miała miejsce na dziedzińcu willi dr 
Huberta przy ul. Sosnkowskiego. Otwo-
rzył ją przemarsz pocztu sztandarowego 
oraz apel poległych. Następnie dokona-
ne zostało odsłonięcie reszty popiersi 
dowódców pułku. Niestety działko prze-
ciwlotnicze Bofors wz. 36, które podczas 
poprzedniej, śnieżnej ułańskiej soboty 
wzbudziło tak szerokie zainteresowanie, 
tym razem ogłosiło strajk, więc w zamian 
powietrze przeszył terkot salwy z kara-
binu maszynowego. Też było wojskowo  
i podniośle.
 Następnie uczestnicy wydarze-
nia przeszli do sali wystawienniczej, gdzie 
wzniesiono toast za ułanów oraz odbył się 
koncert okolicznościowy w wykonaniu 
duetu Grazioso. Przy fortepianie zasiadła 
Anna Kornacka, a na flecie poprzecznym 
towarzyszyła Beata Kierzkowska. Wspól-
nie zabrały zgromadzonych w podróż od 
Chopina po współczesność.
 Niedzielną część tradycyjnie 
uświetniła Msza św. w kościele pw. NNMP. 
Następnie obchody przeniosły się na Sta-
ry Rynek, gdzie publiczność obejrzała in-
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scenizację przekazania mińskim ułanom 
działka Bofors, które tym razem jednak 
stanęło na wysokości zadania i gruchnęło 
co się patrzy. Była ponadto prezentacja 
pojazdów wojskowych z kolekcji zna-
nego stałym bywalcom mińskich imprez  
z udziałem jedno- i dwuśladów Zbigniewa 
Nowosielskiego. A także coś wyjątkowego 
– unikatowa wystawa „Szabla w dziejach 
Europy XVII-XX wiek”. Nie mogło oczywi-
ście zabraknąć grochówki.
 Lokalni samorządowcy złożyli 
kwiaty pod Pomnikiem Niepodległości. 
Nastrój patriotyzmu i wspólnoty – o ile 
kronikarz może sobie pozwolić na osobi-
stą refleksję – był tym razem wyjątkowy, 
jakoś szczególniej autentyczny. Może za 
sprawą wydarzeń za naszą wschodnią 
granicą – odniesień do nich, jak i przypo-
mnień, że ojczyzna to nie tylko przywi-
leje, ale także obowiązki, nie zabrakło  
w homilii.
 Mundury, sztandary, patetyczne 
słowa – to zawsze tworzy specyficzny kli-
mat, ale tym razem było czuć, że to nie 
tylko piękne decorum, reminiscencje rze-
czywistości, która się skończyła. Historia 
jednak nie umarła, wciąż pokazuje pazury.

Dziko i… naturalnie?
 Kolejna pozycja w muzealnym 
kalendarzu, którą chyba można już śmiało 
uznać za cykliczną, to wystawa „Wildlife 
Photographer of the Year”. Jej wernisaż 
odbył się 3 kwietnia. Podobnie jak po-
przednio stanowił owoc współpracy MZM 
z agencją Zegart Jerzego Zegarlińskie-
go, a mińska placówka znów znalazła się  
w prestiżowym gronie dwunastu miejsc, 
gdzie zagoszczą fotosy dzikiej przyrody  
z całego świata. Setka zdjęć szczelnie wy-
pełniła przestrzeń w willi na ul. Okrzei.
 Ale zanim uczestnicy – znów 
bardzo tłumni, co cieszy – mogli nasycić 
wzrok niezwykłymi kadrami, zostali po-
proszeni o zebranie się na zewnątrz. Tam, 
na muzealnym podwórzu, przy szumie 

fontanny, wystąpił zespół Radio Samsara, 
który można było usłyszeć także podczas 
otwarcia wernisażu wystawy inspirowa-
nych buddyzmem prac Małgorzaty Kło-
szewskiej. Artyści dali zaskakujący popis 
na drewnianych trąbach australijskich 
Aborygenów zwanych didgeridoo. Potem 
rozpoczęło się oglądanie.
Jerzy Zegarliński w krótkiej prelekcji 
powiedział, że na ubiegłoroczny konkurs 
nadeszło ponad 46 tys. prac z 56 krajów. 
Warto odnotować, że z Polski wystartowa-
ło 68 autorów, a kilku wyróżnionych zawi-
sło na ścianach Muzeum Ziemi Mińskiej.
Intrygujące było zwłaszcza to, na co Ze-
garliński zwrócił uwagę w kontekście 
autentyzmu zdjęć. Obecnie, przy tak 
wysoko rozwiniętych możliwościach cy-
frowej obróbki obrazu, pytanie o to, czy 
ingerować, oraz – jeśli już – na ile, by nie 
sprzeniewierzyć się prawdzie ujęcia, jest 
wybitnie aktualne. Zegarliński przyznał, 
że w ekspozycji znajduje się kilka zmon-
towanych fotosów.

 Do tych wyjątkowych przypad-
ków należy choćby fotografia przedsta-
wiająca sekwoję liczącą sobie ponad trzy 
tysiące lat i grubo ponad siedemdziesiąt 
metrów wysokości. Amerykanin, który ją 
uwiecznił, tworzył swe unikalne dzieło 
przez 7 miesięcy, fotografując poszcze-
gólne fragmenty majestatycznego drze-
wa, a następnie rekonstruując je ze 126 
kadrów.
 Podobnie jest z widniejącym na 
ekspozycyjnej ulotce borsukiem. Powstał 
on z nałożenia na siebie dwóch ujęć. 
Znów – jak podkreślał Zegarliński – nie po 
to, by fałszować czy ulepszać, lecz by od-
dać pełnię naturalnego widoku. Jeszcze 
więcej ciekawostek dotyczących zarów-

no techniki, jak i okoliczności, w jakich 
powstały najlepsze przyrodnicze ujęcia 
świata, można przeczytać w towarzyszą-
cych im naprawdę bogatych opisach.

Wystawa czynna będzie do Wielkanocy.

Oprac. Marcin Królik
fot. z arch. MZM

Najbliższe wystawy 
muzealne: 
- kwiecień/maj 
   – W hołdzie Janowi Pawłowi II
- maj – Kopijniki 
- węgierskie pomniki pamięci
- maj – Noc Muzeów
- maj – Epoka napoleońska
- maj/czerwiec – Wystawa replik 
  uzbrojenia wojsk polskich – XVI/XVII w.

http://muzeum-minskmaz.home.pl/
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Rozśpiewana tęcza 
 Historia przeglądów piosenki 
przedszkolnej w MDK sięga lat 80. A to 
oznacza, że w tegorocznym Festiwalu 
Tęczowe Nutki mogły brać udział dzieci 
ówczesnych uczestników. 
 Na scenie 9 kwietnia zaprezen-
towało się ponad 200 dzieci reprezentu-
jących 24 przedszkola miejskie i gminne. 
W sumie publiczność obejrzała 40 wystę-
pów. I po raz kolejny potwierdziło się, że 
grupy przedszkolne są doskonale przygo-
towane i bardzo im zależy na jak najlep-
szej prezentacji.

Mistrzowie   recytacji
  Już od 37 lat Konkurs Recytator-
ski Warszawska Syrenka z powodzeniem 
promuje kulturę języka i rozpowszech-
nia kulturę słowa na Mazowszu. Co roku,  
w eliminacjach do finału bierze udział 
kilkanaście tysięcy dzieci i młodzieży  
z całego województwa mazowieckiego.
 
Warszawska Syrenka to konkurs z wielo-
letnią tradycją, pobudzający aktywność 
twórczą i odkrywający młode talenty 
recytatorskie. Ponadto, przyczynia się 
do rozwoju czytelnictwa i popularyzacji 
literatury.
 Jak zwykle w Miejskim Domu 
Kultury odbyły się eliminacje miejskie  
i powiatowe tego konkursu. Komisja 
konkursowa w składzie Piotr Siwkiewicz, 
Wanda I. Rombel i Karolina Wieczorek 
zakwalifikowała do finału 37. Konkursu 
Recytatorskiego Warszawska Syrenka na-
stępujące osoby:

Kategoria klas 0-III szkół podstawowych:
I miejsce Kacper Lejman, Szkoła Podstawowa 
w Mistowie
II miejsce Wojciech Nowak, Zespół Szkół w Dę-
bem Wielkim
III miejsce Borys Mierzejewski, Szkoła Podsta-
wowa w Mariance

Kategoria klas IV-VI szkół podstawowych:
I miejsce Karol Śluzek, Szkoła Podstawowa  
w Wielgolesie
II miejsce Zuzanna Stępień, Szkoła Podstawo-
wa w Stanisławowie
III miejsce Adrian Broda, Szkoła Podstawowa  
w Siennicy

Kategoria gimnazja:
I miejsce Karolina Gałązka, Gimnazjum  
im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazo-
wieckim
II miejsce Weronika Wójcicka, Gimnazjum  
w Zespole Szkół w Jakubowie
III miejsce Martyna Pietrzyk, Gimnazjum  
w Jakubowie

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK

Z IMPREZ MDK

 Formuła Festiwalu jest wyjąt-
kowa. Nie przyznajemy miejsc. Komi-
sja konkursowa wyróżnia jedynie solistę  
i zespół. Natomiast wszystkie przedszko-
la zgłaszające uczestników do Festiwalu 
otrzymują nagrodę rzeczową. 
 Jury w składzie Marta Sosińska, 
Marta Kozioł i Daniel Gałązka wyróżniło 
Amelię Jackiewicz z Przedszkola Miej-
skiego nr 5 za piosenkę „Wiosenna cha-
cha”, a w kategorii zespół Przedszkolne 
Zuchy z Przedszkola Niepublicznego Klub 
Malucha za piosenkę „Pięknie żyć”. 

Miejski Dom Kultury po raz czwarty we 
współpracy z Kinem Orange organizuje 
seanse filmowe w Pałacu Dernałowi-
czów w Mińsku Mazowieckim.
 Kino Orange to największego 
kino objazdowe, które wyświetla naj-
nowsze produkcje filmowe w miejscowo-
ściach, w których na co dzień nie ma kin. 
Seanse odbywają się na profesjonalnym 
sprzęcie projekcyjnym, w najwyższej ja-
kości obrazu i dźwięku, z wykorzystaniem 
nowoczesnych technologii. Dzięki projek-

torowi cyfrowemu, widzowie mogą oglą-
dać filmy w technologii 3D. 
Zapraszamy 4 maja 2014 r.
KAROL, KTÓRY ZOSTAŁ ŚWIĘTYM 
- godz. 12:30 
KAMIENIE NA SZANIEC - godz. 14:00
NOE: WYBRANY PRZEZ BOGA 3D 
- godz. 16:30
NIESAMOWITY SPIDER-MAN 2 
- godz. 19:00
Bilety w cenie 12 zł (2D) lub 15 zł (3D) do 
nabycia on-line na http://kinoorange.pl 

KINO ZNOWU W NASZYM MIEŚCIE!
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Pałacowa maska
 Zmagania o Pałacową Maskę 
organizowane przez Miejski Dom Kul-
tury niezmiennie cieszą się ogromną 
popularnością. Zwłaszcza wśród naj-
młodszych adeptów sztuki teatralnej.  
W tegorocznych zmaganiach udział 
wzięły 34 zespoły teatralne, z czego 18 
to grupy przedszkolne. Występy ocenia-
li Mirosława Tręda, Małgorzata Sulew-
ska, Jakub Wons, Maciej Czapski oraz 
Paweł Parchomenko. Wybór był bardzo 
trudny za sprawą wysokiego poziomu 
artystycznego tegorocznych przedsta-
wień.  

Laureaci Zmagań o Płacową Maskę 2014
W kategorii szkół podstawowych: 
I miejsce i kwalifikacja do udziału  
w przeglądzie SREBRNA MASKA w Siedl-
cach – grupa Idea ze Szkoły Podstawowej  

Nr 6 w Mińsku Mazowieckim za spektakl 
„Rzepka”
II miejsce i kwalifikacja do udziału  
w przeglądzie SREBRNA MASKA w Siedl-
cach – grupa Szósteczka ze Szkoły Pod-
stawowej w Starej Niedziałce za spektakl 
„Co się na tej wsi porobiło”
III miejsce – grupa Koło teatralne przy  
Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Cisiu  
za spektakl „7 zadań”
W kategorii gimnazjów i szkół ponadgim-
nazjalnych:
I miejsce i kwalifikacja do udziału w prze-
glądzie SREBRNA MASKA w Siedlcach –  
teatr Bakcyl z Zespołu Szkół Ekonomicz-
nych w Mińsku Mazowieckim za spektakl  
„Policja”
II miejsce i kwalifikacja do udziału  
w przeglądzie SREBRNA MASKA w Siedl-
cach – grupa teatralna z Zespołu Szkół 

Specjalnych w Ignacowie za spektakl  
„Nasz wspólny świat”
III miejsce i kwalifikacja do udziału  
w przeglądzie SREBRNA MASKA w Sie-
dlcach – teatr Teraz My! z Gimnazjum 
Miejskiego Nr 2 w Mińsku Mazowieckim  
za spektakl  „Belfer”
W kategorii przedszkola:
I miejsce – Zuchy z Przedszkola Niepu-
blicznego Klub Malucha w Mińsku Mazo-
wieckim za przedstawienie „Kopciuszek”
II miejsce – grupa Nutki RE z Przedszko-
la DO-RE-MI w Chrośli za przedstawienie 
„Rzepka”
III miejsce grupa Misiulek z Przedszkola 
Miejskiego Nr 1 w Mińsku Mazowieckim.

Hrabala tu nie było
 Informacja o tym wydarzeniu 
obiegła ogólnopolskie portale interne-
towe. W zdecydowanej większości ko-
mentarzy gratulowano nam pomysłu. 
A pomysł miał być na uczczenie setnej 
rocznicy urodzin Bohumila Hrabala - 
wybitnego czeskiego pisarza. 

 Od tego roku postanowiliśmy 
przybliżyć mińszczanom kulturę i sztukę 
państw, na terenie których leżą miasta 
partnerskie Mińska Mazowieckiego. Jed-
nym z tych miast jest Krnov (Karniów) - 
czeskie miasto leżące praktycznie przy 
samej granicy z Polską. Zgodnie z naszym 
założeniem, w tym roku, stworzymy oka-
zje do uczestnictwa w wielu wydarze-
niach kulturalnych o tematyce Czeskiej.
 Wracając do obchodów setnej 
rocznicy urodzin Hrabala. Z tej okazji od-
było się spotkanie z hrabalologiem prof. 
Wojciechem Solińskim, który opowiedział 
o twórczości Hrabala oraz jego wpływie 
na kulturę czeską i światową literaturę. 
Natomiast w parku odsłonięta została pa-
miątkowa tablica: „W tym miejscu praw-
dopodobnie nigdy nie był czeski pisarz 
Bohumil Hrabal. W 100 rocznice urodzin 
wierni czytelnicy.” 
 W wydarzeniu uczestniczyła 
Agata Gańko-Sobiecka z Czeskiego Cen-
trum, które objęło patronatem honoro-
wym wszystkie wydarzenia kulturalne 
organizowane przez MDK w ramach akcji 
Kierunek Czechy.

Z IMPREZ MDK
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Legenda rockowego 
brzmienia
 Legendarny wokalista i au-
tor tekstów, członek zespołu TSA, od 
niedawna juror programu „The Voice 
of Poland” Marek Piekarczyk wystąpił  
w Miejskim Domu Kultury. Koncert odbył 
się w ramach cyklu „Giganci piosenki”.  
 Muzykowi na scenie towarzyszyli 
uczestnicy telewizyjnego programu - Ka-
sia Dereń, Dorota Osińska, Ernest Stania-
szek oraz Mateusz Ziółko.

Szata z żurawich 
piór
 Baśnie japońskie są wyjątkowe. 
Dla europejskiego odbiorcy wydają się 
czasem dziwne, specyficzne. Jednak ni-
gdy nie pozostawiają widza obojętnym. 
 6 kwietnia w Miejskim Domu 
Kultury odbył się spektakl w wykona-
niu Teatru Królewskiego Muzeum Pałacu  
w Wilanowie właśnie na podstawie japoń-
skich baśni Kazuko Adachi.
 Przedstawienie zostało oparte 
na tradycyjnych ludowych baśniach ja-
pońskich, z wykorzystaniem japońskiej 
techniki teatru cieni. Całość dopełniała 

Z IMPREZ MDK

oryginalna muzyka japońska i stylizowane 
porcelanowe lalki w tradycyjnych kimo-
nach. Spektakl realizowany w typowej 
dla teatru japońskiego konstrukcji narra-
cji i dialogu połączonego z bezpośrednią 
akcją sceniczną. Za pomocą rekwizytów i 
cieni lalek oraz nastrojowej autentycznej 
muzyki japońskiej tworzony jest wyjąt-
kowy klimat kraju wschodzącego słońca 

i kwitnącej wiśni. Porcelanowe lalki są 
dopełnieniem i alter ego aktorek. Łączy 
je nie tylko scena, ale i kostium teatralny 
(oryginalne kimona). 
 W spektaklu wystąpiły Alina 
Więckiewicz i Anna Polarusz. 

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK
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SPRAWY SPOŁECZNE

 „Naszą ludzką siłą jest świado-
mość naszej słabości” – to motto, pod ja-
kim nasz Ośrodek zorganizował wydarzenia 
związane z obchodzonym 7 kwietnia br. 
Światowym Dniem Osoby Chorującej Psy-
chicznie.
 Głównym punktem tego dnia było 
spotkanie w naszej siedzibie z osobami 
chorującymi psychicznie oraz ich rodzina-
mi pt. „Rola rodziny w procesie zdrowienia 

OFERTA MIŃSKIEGO PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO NA 2014 ROK
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

Wszystkie osoby zainteresowane świadczeniami Mińskiego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego z siedzibą przy ul. Wyszyńskie-
go 30A w Mińsku Mazowieckim zapraszamy na dyżury specjalistów, którzy udzielają bezpłatnych porad codziennie w godzinach 
16.00-19.00:
PONIEDZIAŁEK – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy 
WTOREK – psycholog (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 
ŚRODA – psycholog (przeciwdziałanie uzależnieniom)  
CZWARTEK – psycholog (przeciwdziałanie uzależnieniom)  
PIĄTEK – prawnik 
Ponadto w Mińskim Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym kontynuowane będą w 2014 roku zajęcia w następujących grupach 
terapeutycznych:

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
 Grupa edukacyjno – terapeutyczna poświęcona zapobieganiu nawrotom picia - dla osób uzależnionych od alkoholu  
i innych środków zmieniających świadomość
  Program psychoterapii– dla kobiet współuzależnionych
Terminy  spotkań:  03-04.V, 07-08.VI, 05-06.VII, 02-03.VIII, 06-07.IX, 04-05.X, 08-09.XI, 06-07.XII.2014 r. 

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
 Grupa dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowań „Mój problem” – dla osób współuzależnionych 
oraz doświadczających przemocy
 Cykl warsztatów umożliwiających zdobywanie umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu – dla osób uzależnionych od 
alkoholu i innych środków zmieniających świadomość
Terminy  spotkań: 26-27.IV, 17-18.V, 21-22.VI, 19-20.VII, 16-17.VIII, 20-21.IX, 18-19.X, 22-23.XI, 20-21.XII.2014 r.  

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
 Grupa dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki)
Terminy  spotkań: 31.V-01.VI, 25-26.X.2014 r. 

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

osoby chorującej psy-
chicznie”, które po-
prowadził Pan Szymon 
Szumiał, psycholog 
oraz Kierownik Środo-
wiskowego Domu Sa-
mopomocy „Caritas” 
w Mińsku Mazowiec-
kim. 
 Pan Szymon 
Szumiał rozpoczął 
swoje wystąpienie 
od przedstawienia 
słuchaczom roli psy-
choterapii i farma-
kologii w leczeniu 
chorób psychicznych.  
Co prawda żadna z 
tych metod terapii nie 
daje gwarancji całko-

witego wyzdrowienia, niemniej jednak Pan 
Szumiał zaznaczył, że podjęcie wysiłku le-
czenia jedną lub obydwiema z tych metod 
jest niezbędne 
w procesie zdrowienia osoby chorującej 
psychicznie. Po przedstawieniu genezy 
chorób psychicznych oraz zróżnicowania 
podatności na nie różnych osób, omówiona 
została rola rodziny w procesie zdrowienia 
osoby chorującej psychicznie. „ W jakim 

stopniu rodzina powinna angażować się  
w proces leczenia osoby chorującej psy-
chicznie? ”, „ Czy możliwe jest całkowite 
wyzdrowienie z choroby psychicznej?”,  
„ Jak praktycznie radzić sobie 
z chorobą psychiczną członka rodziny?” – 
to jedne z pytań, które zostały zadane ze 
strony osób uczestniczących w spotkaniu.  
 Jako organizatorów cieszy nas 
zainteresowanie z jakim odebrane zostało 
spotkanie, zarówno pod względem liczby 
osób, które wzięły w nim udział, jak i cie-
kawej dyskusji ze strony publiczności.
 Dziękujemy Panu Szymonowi Szu-
miał za ciekawe poprowadzenie spotkania 
oraz przybyłym gościom. 
 Serdecznie zachęcamy także do 
wzięcia udziału całkowicie ZA DARMO! 
w organizowanych przez nas zajęciach gru-
py NORDIC WALKING dla osób chorujących 
psychicznie. Zapewniamy sprzęt oraz in-
struktora Panią Ewelinę Kaska – Łobodow-
ską. Nabór zainteresowanych osób  będzie 
trwać do 30 kwietnia 2014 r. pod numerem 
telefonu: 25 758 22 24 lub w siedzibie 
Ośrodka przy ul. Kościuszki 25A.
 Zapraszamy także do obejrzenia 
galerii zdjęć ze spotkania.

Piotr Tomaszewski 
fot. z arch. MOPS

„Rola rodziny w procesie zdrowienia 
osoby chorującej psychicznie”
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30 marca odbył się XIV Koncert Chary-
tatywny “Trochę Słońca” organizowany 
przez Gimnazjum Miejskie Nr 2 im. Jana 
Pawła II w Mińsku Mazowieckim. Publicz-
ność – jak zawsze – dopisała. Wśród gości 
był radny sejmiku mazowieckiego Le-
szek Celej, starosta Antoni Jan Tarczyń-
ski, z-ca burmistrza Krzysztof Michalik, 
przewodniczący rady miasta Dariusz 
Kulma, przewodnicząca komisji oświaty 
i wychowania Izabella Wanda Rombel, 
radny Bogusław Zwierz. Nie zabrakło też 
rodziców, absolwentów i przyjaciół pa-
pieskiego gimnazjum.
 Na scenie – śmietnik i trzy jego 
mieszkanki, czyli myszy (Ania, Julka  
i Ada). Co znajdą wśród śmieci, to staje się 
pretekstem do kolejnej scenki, piosenki  
i tańca. Taki scenariusz to pomysł pani 
Anny Misiołek, nauczycielki matematyki. 
Do tego występy muzyczne pod batutą pani 
Magdaleny Jakubowskiej i kiermasz prac 
ręcznie robionych zorganizowany przez 
panią Ewę Raczyńska i panią Agnieszkę Ry-
charską.
 W etiudach teatralnych wystąpili 
uczniowie klasy 3f i 3g. Ogłoszenie w ga-
zecie czytali Robert i Mikołaj; miasteczko 
na linie opisywali Kamila, Paweł i Bartek; 
nocną rozmowę części ciała prowadzi-
li Klaudia, Ola, Damian i Arek; cygańską 
balladę bez miłości snuli Wiktoria, Michał  
i Michał; w postacie kotów wcieliły się Ola, 
Natalia i Ilonka; filiżankami przez moment 
były Kinga i Ola, a o miłości dwojga lu-
dzieńków opowiadały wzruszająco Domi-
nika i Martynka.
 Furorę zrobiły tańczące nauczy-
cielki: pani Justyna Kołodziejczyk, pani 
Monika Złotnik, pani Iwona Ciesielska, 

Marta Helewska – uczennica Gimna-
zjum Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II 
w Mińsku Mazowieckim zajęła I miejsce  
w Ogólnopolskim Konkursie Historyczno-Li-
terackim „Żołnierze Wyklęci – Bohaterowie 
Niezłomni”.

 Dnia 31 marca Marta odebrała na-
grody podczas gali finałowej, która odbyła się  
w Trybunale Koronnym w Lublinie. Podopiecz-
na nauczycielki historii dr Lilli Kłos została 
uhonorowana dwiema nagrodami – za I miej-
sce w etapie regionalnym i I miejsce w finale 
ogólnopolskim. Tak wysoko oceniono jej pra-
cę literacko-historyczną Czy można przekląć 
„Ogień”?
 Konkurs zorganizowany został przez 
Fundację im. Kazimierza Wielkiego, Funda-
cję im. Bolesława Chrobrego, Stowarzyszenie 
Odra-Niemen, Gimnazjum nr 19 im. Józefa 
Czechowicza w Lublinie oraz IV Liceum Ogól-
nokształcące im. Stefanii Sempołowskiej w 
Lublinie. Ideą przedsięwzięcia jest upowszech-
nianie wśród uczniów gimnazjów i szkół ponad-
gimnazjalnych wiedzy o żołnierzach Wojska 

Było koncertowo po raz czternasty

pani Marzena Grzyb, pani Aldona Szewczyk 
i pani Ewa Kądziela. Panie w przebraniu 
myszek i kotków tańczyły do “Deszczo-
wej piosenki” i “Don’t worry, be happy”.  
W drugim tańcu towarzyszył im rock’n’rol-
lowy pierwszoklasista, Piotr Zyglarski.
 W tym roku szczególnie podobały 
się publiczności występy muzyczne. Jaz-
zowy głos pani Edyty Wojdygi, cygańskie 
solo pana Mariusza Jaguścika, dramatycz-
ne „Boję się” wyśpiewane przez Paulinę 
Mogielską czy piosenka z kubkiem Ady 
Woźniewicz. Akompaniował na pianinie 
niezawodny mistrz Piotr Witkowski. Swoje 
solowe popisy miały Ala Chodorska i Agata 
Kolasińska, a wśród nauczycieli w zespole 
śpiewały również pani wicedyrektor Alek-
sandra Wróbel, pani Renata Mroczkowska, 
pani Aneta Korkosz, pani Marzena Boruc-
ka. Nie zabrakło oczywiście występu pana 
dyrektora Grzegorza Wyszogrodzkiego, 
który tym razem zaśpiewał trzy piosenki  
i zbierał datki do pudełka.

 Wyróżnić należy też sporą gru-
pę uczniów i nauczycieli, którzy pomagali  
w organizacji koncertu. pani Dorota Sugier 
i jej wychowankowie z klasy 2e zadbali  
o słoneczka, foldery dla gości. Zbiera-
li pieniądze i częstowali wychodzących 
krówkami. Przy kiermaszu pomagała mie-
dzy innymi pani Magdalena Iskra i pani 
Kasia Duczek, a sprzętem nagłaśniającym 
zajmował się pan Piotr Borkowski. Podzię-
kowania należą się też wszystkim tym 
uczniom, rodzicom i przyjaciołom szkoły, 
którzy przygotowali prace na kiermasz,  
a także każdemu, kto w jakikolwiek sposób 
włączył się w przygotowania koncertowe.
Podczas 1,5–godzinnego koncertowania 
udało się zebrać 3600 zł, za które przez 
kolejny rok będziemy pomagać najuboż-
szym uczniom z naszego gimnazjum.
 Za rok piętnasty, jubileuszowy 
koncert! Już teraz zapraszamy!

Izabela Saganowska
fot. z arch. GM Nr2

Polskiego, którzy walczyli o niepodległość Pol-
ski oraz kształtowanie postaw obywatelskich 
i patriotycznych. Zadaniem uczestników było 
przygotowanie eseju o Żołnierzach Wyklętych 
opartego na wydarzeniach historycznych, pre-
zentacji multimedialnej ukazującej ich sylwet-
ki, działalność i ideały lub pracy plastycznej. 
 Laureaci otrzymali liczne nagrody, 
które pozwolą im na pogłębianie historycznych 
pasji. Nagrodzono również nauczycieli i opie-
kunów, którzy zainteresowali młodzież tema-
tem Żołnierzy Wyklętych i pomogli w odświe-
żeniu wspomnień o powojennych działaniach 
przeciw komunistycznemu aparatowi państwa. 
Z całej Polski napłynęło ponad 800 prac kon-
kursowych na bardzo wysokim poziomie mery-
torycznym.
 W gali finałowej wzięli udział,  
m. in. wojewoda lubelski Wojciech Wilk i se-
kretarz stanu w Ministerstwie Edukacji Naro-
dowej Tadeusz Sławecki. Kierując gratulacje 
do zwycięzców oraz podziękowania dla organi-
zatorów, wojewoda zwrócił uwagę, że  dzięki 
takim konkursom edukacyjnym dokonuje się 
odkłamywanie historii o żołnierzach antyko-

munistycznego podziemia i utrwalanie o nich 
prawdy. 
 Honorowy patronat nad wydarze-
niem objęli, m.in. Minister Edukacji Naro-
dowej, Minister Obrony Narodowej, Minister 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego Kierownik 
Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych, Rada Ochrony Pamięci Walk  
i Męczeństwa, Wojewoda Lubelski, oraz licz-
ne organizacje kombatanckie. Marcie i jej na-
uczycielce należą się ogromne gratulacje.

GM Nr 2
fot. ze strony Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie

Ogólnopolski sukces Marty
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21 marca już po raz piąty w Zespole Szkół 
Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy 
w Mińsku Mazowieckim rozegrany został finał 
Powiatowego Konkursu Informatycznego GIM – 
BIT, który został objęty patronatem Starosty 
Mińskiego. 
 Celem konkursu jest rozwijanie za-
interesowań oraz sprawdzenie wiedzy informa-
tycznej młodzieży gimnazjów z Powiatu Miń-
skiego. Na zaproszenie organizatorów konkursu 
– nauczycieli przedmiotów informatycznych ZSZ 
nr 2, odpowiedziało 26 uczniów z 9 gimnazjów: 

Porozumienie w ramach kształcenia informa-
tyczno – technicznego pomiędzy Gimnazjum 
Miejskim Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego przy 
Zespole Szkół Miejskich nr 2 w Mińsku Mazo-
wieckim a Zespołem Szkół Zawodowych Nr 2 
im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazo-
wieckim.
 25 marca 2014 r. to data nie całkiem 
przypadkowa. Tego właśnie  dnia grupa uczniów 
Gimnazjum Miejskiego Nr 3 przy Zespole Szkół 
Miejskich Nr 2 w Mińsku Mazowieckim,  odwie-
dziła mury Zespołu Szkół Zawodowych Nr 2 im. 
Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim. 
Otóż w ramach kształcenia informatyczno - 
technicznego, szkoły zadeklarowały współpra-
cę w zakresie propagowania i rozwijania wśród 
uczniów zainteresowań naukami ścisłymi i tech-
nicznymi, podnoszenie poziomu nauczania zwią-
zanych z tym przedmiotów oraz przygotowanie 
uczniów do podejmowania nauki na kierunkach 
technicznych. 

Finał konkursu informatycznego GIM – BIT 

 To wydarzenie jest kolejnym zapi-
sanym w kartach historii oświaty Powiatu Miń-
skiego i Miasta Mińsk Mazowiecki, ale pierwszym 
tego typu. Dyrektor ZSM Nr 2 Mirosław Samociuk 
i Dyrektor ZSZ Nr 2 Tomasz Płochocki – inicjato-
rzy przedsięwzięcia, w obecności zaproszonych 
gości  Starosty Mińskiego Pana Antoniego Jana 
Tarczyńskiego i Burmistrza Mińska Mazowieckie-
go Pana Marcina Jakubowskiego oraz nauczy-
cieli i uczniów obu szkół, uroczyście podpisali 
porozumienie o współpracy. Obejmować ona 
będzie w szczególności korzystanie z laborato-
riów i pracowni dydaktycznych, organizowanie 
ćwiczeń i pokazów lekcyjnych, opracowywa-
nie materiałów dydaktycznych, organizowanie 
kół zainteresowań dla uczniów, przygotowania  
i realizowania innowacji i eksperymentów pe-
dagogicznych, organizowanie wspólnych przed-
sięwzięć dla społeczności szkolnych i lokalnych, 
organizowanie konkursów dla uczniów, opiekę 
dydaktyczną w zakresie realizacji programów. 

 Po uroczystym podpisaniu porozumie-
nia nastąpiły przemówienia. Z każdej wypowie-
dzi dało się wyłonić jedno wspólne stwierdzenie, 
że to pierwsza taka inicjatywa na terenie nasze-
go Powiatu, która powinna przynieść pozytywne  
efekty w dziedzinie edukacji młodego pokole-
nia mińszczan. Tym bardziej jest to ważne dla 
obu szkół. Porozumienie to bowiem rozpoczyna 
nową wartość kształcenia na terenie  Miasta  
i Powiatu Mińskiego, stając się drogowskazem 
dla wszystkich zainteresowanych naukami ści-
słymi i technicznymi od gimnazjum poprzez 
szkołę ponadgimnazjalną kończąc na studiach 
technicznych i pracy zawodowej. To kolejny 
krok postawiony w rozwoju kształcenia zawodo-
wego. ZSZ Nr 2 bowiem już współpracuje ściśle 
z Politechniką Warszawską oraz WSNS im. Ks. J. 
Majki, z którą to wspólnie otworzyła nowy wy-
dział studiów inżynierskich na kierunku mecha-
tronika. 
 Po dokonaniu niezbędnych formal-
ności tego spotkania, zostaliśmy zaproszeni do 
obejrzenia prezentacji multimedialnej „Mecha-
nika”. Dowiedzieliśmy się jakie atuty posiada 
szkoła i jaką ofertę chce nam zaproponować. 
Już wiemy, że jest to placówka nowoczesnych 
możliwości technologicznych. Gimnazjalistów 
szczególnie zainteresował pokaz robotów wyko-
nanych przez uczniów i nauczycieli tamtejszej 
szkoły. Nasi uczniowie, też próbują wykorzysty-
wać swoje umiejętności uczęszczając na kółko 
robotyczne. Na zajęciach konstruują roboty  
z najnowszych wersji klocków LEGO Mindstorms 
EV3 oraz LEGO Mindstorms NXT 2.0. Następnie 
zaproszono nas do zwiedzenia pracowni tech-
niczno - informatycznych.  Oglądaliśmy je z za-
ciekawieniem i lekką zazdrością. Niektórzy już 
zaczęli snuć plany na przyszłość.

ZSM  Nr 2 Sylwia Giedzińska
fot. z arch. ZSZ Nr 2

Gimnazjum Nr 2 w Mrozach, gimnazjum w Sto-
jadłach, w Cegłowie, w Hucie Mińskiej, w Su-
lejówku, w Jakubowie, w Stanisławowie oraz 
gimnazja Nr 1 i Nr 2 z Mińska Mazowieckiego. 
 Etap szkolny konkursu polegał na przy-
gotowaniu pracy przedstawiającej znaną postać 
Powiatu Mińskiego. Jury organizatorów oceniało 
i punktowało strony internetowe, prezentacje  
i filmy. W ten sposób wyłoniono 10 dwuosobo-
wych drużyn finałowych, które stanęły do roz-
grywki  w teście wiedzy. A było o co walczyć, bo 
wśród nagród ufundowanych przez sponsorów: 

firmę Elitmat, Awenta i Konstans znalazły się ta-
blety, zestawy słuchawek, pendrivy.  Ostatecz-
nie zwyciężyła drużyna z Sulejówka Bartłomiej 
Kawa i Radosław Nagiel przygotowani przez Do-
rotę Stępień, II miejsce zajęli uczniowie z Ce-
głowa Bartosz Uściński i Daniel Dąbrowski pod 
opieką  Karola Sienkowskiego, III miejsce po do-
grywce o włos przed uczniami z Jakubowa, zajęli 
Sylwia Szuba i Radosław Kuźma Gimnazjum Nr 2  
w Mińsku Mazowieckim, przygotowani przez Ewę 
Raczyńską. 
 Po zmaganiach konkursowych dostojni 
goście, wśród których należy wymienić Starostę 
Mińskiego A. J. Tarczyńskiego, Wicestarostę K. 
Płochockiego, Radnego Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego L. Celeja, przedstawiciela Bur-
mistrza Miasta Mińsk Mazowiecki p Alicję Cichoń, 
przedstawiciela Wydziału Oświaty i Promocji 
Starostwa Powiatowego, dyrektora PPP panią 
Ludwiniak oraz przedstawicieli Rady Rodziców  
p Małgorzata Kuśmierz i Stanisława Smatera , 
wypili herbatkę i zjedli pyszne ciastko. Poczę-
stunek ufundowany został przez kawiarenkę 
szkolną Azyl oraz cukiernię pana Janusza Gaska.
 Po sukcesie jubileuszowego V Konkur-
su Informatycznego GIM – BIT, uczestnicy z gim-
nazjów, ich opiekunowie oraz zaproszeni goście, 
wyrazili chęć udziału w kolejnej edycji konkur-
su, na którą zapraszamy już za rok do ZSZ Nr 2 
im. Powstańców Warszawy.  

 
Agnieszka Paja – prowadząca V konkurs GIM – BIT 

fot. z arch. ZSZ Nr 2

Porozumienia informatyczno - techniczne
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28 marca w Zespole Szkół Miejskich  
Nr 1 w Mińsku Mazowieckim odbył się I 
Miejski Festiwal Piosenki Obcojęzycz-
nej dla Gimnazjalistów, który został 
zorganizowany przez Gimnazjum Miej-
skie Nr 1 i objęty Honorowym Patrona-
tem przez Studium Języków Obcych w 
Mińsku Mazowieckim. Nagrody dla lau-
reatów i wszystkich uczestników festi-
walu ufundowali: Pan Tomasz Paudyna 
– Dyrektor Studium Języków Obcych w 
Mińsku Mazowieckim, Rada Rodziców 
przy Gimnazjum Miejskim Nr 1  oraz 
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki.

 W imprezie wzięli udział lau-
reaci eliminacji szkolnych ze wszystkich 
pięciu gimnazjów miejskich, tj. Gim-
nazjum Miejskiego Nr 2 (Ligia Legen-
za, Żanna Zychowicz i Piotr Witkowski, 
Piotr Zyglarski i Jakub Michalczyk – przy-
gotowanie Pani Edyta Wojdyga, Pani 
Magdalena Jakubowska), Gimnazjum 
Miejskiego Nr 3 (Kacper Kuca – przygo-
towanie Pani Anna Sudakowska), Gim-
nazjum Miejskiego im. Polskiej Macie-
rzy Szkolnej (Zuzanna Kuć, Aleksandra 
Szwajkowska, Karolina Świętochowska, 
Aleksandra Wieczorek i Anna Szczerbow-
ska, Joanna Żak – przygotowanie Pani 
Jowita Stusińska, Pan Daniel Gałązka), 
Salezjańskiego Gimnazjum im. Świętego 
Jana Bosko (Agata Szajkowska – przy-
gotowanie Pani Monika Senktas, Pani 
Jadwiga Wiktorowicz) oraz Gimnazjum 
Miejskiego Nr 1 (Sara Górska i Marek 
Składowski, Tomasz Osica – przygoto-
wanie Pani Katarzyna Trojanek, Sara 

Kaczmarek – przygotowanie Pani Anna 
Pałdyna, Elwira Kwiatkowska – przy-
gotowanie Pani Agnieszka Grabowska, 
Weronika Rucińska – przygotowanie Pani 
Katarzyna Błaszczak) – ogółem do finało-
wego starcia na głosy przystąpiło dzie-
więtnastu śpiewających i grających na 
różnorodnych instrumentach gimnazjali-
stów. Jury, w składzie którego zasiedli: 
Pan Mark Brannan (native speaker ze 
Studium Języków Obcych) – przewodni-
czący, Pani Ewa Żak (wicedyrektor ZSM 
Nr 1), Pani Sylwia Piotrowska (lektor 
SJO) oraz Pani Magdalena Pokora (lektor 
SJO), miało ciężki orzech do zgryzienia, 
gdyż wszyscy uczestnicy zaprezentowali 
niebywale wysoki poziom i ogromny ta-
lent wokalny, przygotowani z ogromną 
starannością dzięki własnej pracy oraz 
wparciu nauczycieli i rodziców.
 
I tak, decyzją jury I Miejskiego Festiwalu 
Piosenki Obcojęzycznej dla Gimnazjali-
stów laureatem I miejsca został Tomasz 
Osica uczeń klasy III Gimnazjum Miej-
skiego Nr 1, który w ujmujący sposób 
zinterpretował stary francuski szlagier 
Joe Dassin pt.”Et si tu n’existais pas”. 

II miejsce wyśpiewała Aleksandra Szwaj-
kowska uczennica klasy II GiLO, która 
również wybrała piosenkę francuską 
Amel Bent pt. „Ma philosophie”. 

Na III miejscu uplasowali się Żanna Zy-
chowicz i akompaniujący jej Piotr Wit-
kowski z Gimnazjum Miejskiego Nr 2, 
którzy zaprezentowali utwór w języku 

angielskim pt. „Gone with the wind” 
Noory Noor. 
 Z uwagi na bardzo wyrównany 
poziom, jury postanowiło przyznać rów-
nież trzy równorzędne wyróżnienia, któ-
re otrzymali: Piotr Zyglarski i akompa-
niujący mu na gitarze Jakub Michalczyk 
(Gimnazjum Miejskie Nr 2), Karolina 
Świętochowska (GiLO) oraz Joanna Żak 
(GiLO) . Specjalne wyróżnienie Dyrekto-
ra Studium Języków Obcych zdobyła Zu-
zanna Kuć z GiLO, która w sposób bardzo 
oryginalny zagrała na gitarze i zaśpiewa-
ła piosenkę w języku koreańskim grupy 
CN Blue pt. ”Because I miss you” 
 Wszystkim uczestnikom, a rze-
de wszystkim laureatom I Miejskiego 
Festiwalu Piosenki Obcojęzycznej oraz 
ich opiekunom gorąco gratulujemy  
i życzymy dalszych sukcesów, zaprasza-
jąc jednocześnie do wspólnej zabawy  
w przyszłym roku! 
 Dziękujemy również za przy-
bycie gościom, którzy swoją obecnością 
uświetnili naszą imprezę, Pani wice-
dyrektor Gimnazjum Miejskiego Nr 2 
Aleksandrze Wróbel, Panu Dyrektorowi 
Studium Języków Obcych Tomaszowi 
Paudynie oraz opiekunom i rodzicom, 
którzy wspierali wszystkich młodych  
artystów. 

Zapraszamy za rok!

Katarzyna Trojanek
koordynator I MFPOG,

nauczyciel języka francuskiego w GM Nr 1
fot. z arch.  ZSM Nr 1

I Miejski Festiwal Piosenki Obcojęzycznej 
dla Gimnazjalistów
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21 marca – w pierwszy dzień wiosny zwa-
ny „dniem wagarowicza’ młodzież Me-
chanika nie dotrzymała tradycji i stawiła 
się do szkoły licząc na świetną zabawę. 
W tym dniu przeprowadzony został trze-
ci etap projektu edukacyjnego w ramach 
konkursu „2014! Młodzi dla Wolności” 
z inicjatywy Kancelarii Prezydenta RP  
i Ministerstwa Edukacji Narodowej. Jed-
nocześnie projekt realizowany w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Warszawy w Mińsku Mazowieckim został 
wybrany do programu 15 imprez jubile-
uszowych Powiatu Mińskiego, które będą 
odbywały się od 1 marca do 14 czerwca 
2014 r.  

 Najbardziej obawialiśmy się po-
gody ale najwyraźniej i jej spodobała się 
nasza inicjatywa i było pięknie. Młodzież 
już od samego ranka dopytywała się szcze-
gółów, czekających jej niespodzianek. Im-
preza bowiem przewidywała konkurencję 
sportowo – historyczną do której należało 
zgłosić drużynę 4 osobowa. Zadaniem dru-
żyny było pokonanie trasy, wokół budynku 
szkolnego w jak najkrótszym czasie. W wy-
znaczonych trzech punktach kontrolnych, 
drużyna musiała odpowiedzieć na pytania 
odnoszące się do wydarzeń z okresu naj-
nowszej historii Polski. W przypadku błęd-
nej odpowiedzi, drużyna musiała wrócić 
do najbliższego punktu kontrolnego i po 
odnotowaniu zgłoszenia kontynuowała bieg 
dalej. Dodatkowo punktować mieliśmy 
przebranie typu „robotniczego”: kamasze, 
gumofilce, beret, czapka uszatka, kask, 
drelichy robocze oraz  transparent wykona-
ny przez klasę z hasłami nawiązującymi do 
wydarzeń historycznych jakimi były strajki 
robotnicze. Równocześnie  zaplanowaliśmy 
bieg na odcinku 2500 metrów terenami le-
śnymi symbolizujący ostatnie 25 lat. Jeśli 
chodzi o bieg niczego nie należało się oba-

„2014! Młodzi dla Wolności” 
Projekt w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy
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wiać jedynie kondycji rywali. Natomiast w 
konkurencji sportowo - historycznej, którą 
nazwaliśmy „Skok przez płot” przeszkodą 
rzeczywiście było pokonanie ogrodzenia 
naszej szkoły przez całą drużynę. Ale to nie 
koniec niespodzianki, gdyż już od samego 
rana wszystkich interesowały taczki przy-
ozdobione hasłem „2014! Młodzi dla Wolno-
ści”. Owe taczki były elementem podróży 
po czasie historycznym, ale zanim to można 
było uczynić uczniowie przebrani w mundu-
ry milicji sprawdzali trzeźwość operatorów 
taczki.      
 Jak się okazało, to nie pokonanie 
ogrodzenia – ale nadmuchanie balonika by 
pękł sprawiało najwięcej trudności uczest-
nikom konkurencji. Na pierwszym punkcie 
kontrolnym uczniowie mieli do ułożenia 
puzzle z wizerunkiem Wałęsy. Drugi punkt 
wymagał znajomości postaci okresu prze-
mian (do zdęcia należało dopasować kartkę 
z imieniem i nazwiskiem). Natomiast trzeci 
punkt kontrolny wymagał znajomości chro-
nologii wydarzeń historycznych. Liczył się 
również czas. 
 Wszystkie te zmagania śledzili 
przybyli goście: Starosta Miński Antoni Jan 
Tarczyński, Wicestarosta Miński Krzysz-
tof Płochocki, Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcin Jakubowski, Dyrek-
tor Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej, 
Kierownik Biblioteki Pedagogicznej Anna 
Popławska,  Dyrektor Poradni Psychologicz-
no-Pedagogicznej Edyta Ludwiniak, Wice-
dyrektor CKUiZ w Mińsku Mazowieckim 
Kazimierz Skibowski, Wicedyrektor Szkoły 
Agrotechnicznej w Mińsku Mazowieckim 
Anna Niewińska, Przewodnicząca Rady 
Rodziców Małgorzata Kuśmierz, Wiceprze-
wodniczący Rady Rodziców Stanisław Sma-
ter.      
   Nim rozpoczęliśmy konkurencje 
w świat historii wprowadził nas Dyrektor 
Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej, który 

nawiązał do naszych rekwizytów-symboli, 
taczek i „Skoku przez płot”. Z zaproszeń 
skorzystała również młodzież Zespołu Szkół 
Zawodowych nr 1 im. Kazimierza Wielkie-
go w Mińsku Mazowieckim, Gimnazjum  
i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej  w Mińsku Mazowieckim, 
Zespołu Szkół Ekonomicznych w Mińsku 
Mazowieckim. To nie wszystkie niespo-
dzianki jakie przygotowaliśmy dla naszych 
uczestników. Nagrody również okazały się 
wielką niespodzianką. Zwycięscy otrzymali 
pamiątkowe podziękowania, słodycze oraz 
w zależności od zajętego miejsca papier to-
aletowy, mydło szare czy butelkę octu. Nie 
zabrakło równie symbolicznych talonów na 
asortymenty spożywcze – kartek. Talony 
do zrealizowania w naszej szkolnej kawia-
rence „Azyl” otrzymała młodzież trzech 
najlepszych drużyn w konkurencji sporto-
wo – historycznej. Zwycięzcy, to młodzież  
z klasy 3 Ts, 4 Tp, i 4Tee. Największe bra-
wa jednak zdobył Dyrektor Zespołu Tomasz 
Pochocki i Wiceprzewodniczący Rady Ro-
dziców Stanisław Smater, którzy  mimo iż 
nie odważyli się przeskoczyć przez płot, to 
pokonali dystans z taczką w rewelacyjnym 
czasie miażdżąc konkurencję.    
 W biegu na dystansie 2500m  
w kategorii dziewcząt pierwsze miejsce za-
jęła Małgorzata Czyżkowska, drugie Paulina 
Zatorska, trzecie Monika Kosut. W kategorii 
chłopców pierwsze miejsce zajął Krystian 
Gręziak, drugie Serafin Maciej, trzecie Mar-
cin Jerzak. Wszystko przebiegało sprawnie 
i bez zakłóceń. Wyznaczone klasy 4 Ts i 3 Ts 
do realizacji działań sprawiły się świetnie, 
choć nie byli jedynymi uczestnikami odpo-
wiadającymi za organizację tego dnia.          
 Należy wspomnieć również  
o uczniach klasy 1 Tim, 1 Tp. Na szczegól-
ne podziękowanie zasługują koordynatorzy 
zadań: Agata Osica, Bartek Zawadka, Kata-
rzyna Dmowska, Anna Floriańczyk. Prowa-
dzącym i pomysłodawcą  projektu eduka-
cyjnego w ramach konkursu „2014! Młodzi 
dla Wolności” jest Janusz Zduńczyk.  
 Wielkie podziękowania należą się 
również Radzie Rodziców, która była głów-
nym sponsorem finansowym tego przedsię-
wzięcia. Pozostali sponsorzy to Starostwo 
Powiatowe oraz Muzeum Ziemi Mińskiej. 
Na wszystkich uczestników trzeciego eta-
pu projektu po zakończeniu zabawy czekał 
grill gdyż do tej pory zrealizowaliśmy dwa 
zadnia: Stan wojenny w dniu 13 grudnia 
2013 r.  i  Okrągły Stół 6/7 lutego 2014 r.  
Do dalszej realizacji pozostały  „Obrady 
Okrągłego Stołu - Debata ze świadkami 
czasu przeobrażeń” zaplanowana jest na 
8 kwietnia 2014 r. i „Wybory” - wystawa 
połączona z podsumowaniem projektu  
4 czerwca 2014 r. 

Tomasz Płochocki
fot. z arch. ZSZ Nr 2
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27 marca 2014 roku na obiektach Bemow-
skiego Ośrodka Piłki Nożnej w Warszawie 
miały miejsce zawody województwa ma-
zowieckiego rozgrywane w ramach XIV 
edycji Turnieju „Z Podwórka na Stadion  
o Puchar Tymbarku”. Dzień ten okazał się 
dla młodych piłkarzy z  Mińska Mazowiec-
kiego wyjątkowo szczęśliwy. Reprezen-
tacja powiatu mińskiego, w skład której 
weszło ośmiu chłopców (rocznik 2002) ze 
Szkoły Podstawowej Nr 5 oraz pięciu ze 
Szkoły Podstawowej Nr 2, zajęła w finale 
wojewódzkim I miejsce i będzie reprezen-
tować województwo mazowieckie w tur-
nieju krajowym.
 Drużyna SP Nr 5 Mińsk Mazowiec-
ki  (Dawid Mazanka, Bartosz Siporski, Paweł 
Osica, Adrian Lipiński, Franciszek Malka, 
Piotr Czajka, Dominik Rochaczewski, Maksy-
milian Przedlacki, Janusz Nojszewski, Jakub 
Sobolewski, Miłosz Górski, Filip Krzynowski, 
Kacper Jackowski ), przygotowana przez tre-
nerów Adama Zwierza i Roberta Gójskiego,  
w kategorii U-12 pokonała w meczu finało-
wym UKS Unię Warszawę 1:0. Warto podkre-
ślić, że  łącznie o prymat w województwie 
i awans do Wielkiego Finału walczyło aż 
75 drużyn (drużyny chłopców oraz druży-
ny dziewcząt). Nasza reprezentacja tylko 
w zawodach wojewódzkich rozegrała zwy-
cięskie spotkania z kilkoma drużynami (SP 
5 Mińsk Mazowiecki – SP Boryszew 9:0, SP 
5 MM – SP Nowy Dwór Mazowiecki 3:1, SP 
5 MM – SP Przymierza Rodzin 4:1, SP 5 MM 
– SP Varsowia Warszawa 4:0, SP 5 MM – SP 
Karczew 3:0), dostarczając sympatykom 
piłki nożnej dopingującym przedstawicieli 
swoich miast i szkół wspaniałych  emocji. 
Oczywiście najbardziej wyrównana rywa-
lizacja miała miejsce w meczu finałowym, 
w którym walczyły dwa najsilniejsze zespo-
ły. Szczęśliwie to reprezentacja SP 5 Mińsk 
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Uczniowie klas II Gimnazjum Miejskie-
go Nr 3 brali udział w projekcie edu-
kacyjnym „Ptasie M1 – projekt i wyko-
nanie budki lęgowej dla ptaków”. Pod 
opieką nauczyciela biologii Aleksandry 
Bieleckiej  młodzież klas drugich wyko-
nała projekty budek lęgowych dla pta-
ków żyjących w lasach naszej okolicy. 
Uczniowie poznali nisze ekologiczne 
różnorodnych gatunków,  dla których 
tworzyli budki. 
 Kolejnym etapem pracy było 
techniczne wykonanie projektu z czym 
uczniowie poradzili sobie znakomicie. 
Po skończonej pracy przyszedł czas na 
oddanie budek w użytkowanie ptakom. 
W piękny wiosenny dzień, młodzież pod 
kierunkiem pracowników Nadleśnictwa w 
Mińsku Mazowieckim: Pana Jacka Wąsow-
skiego i Pana Krzysztofa Palucha rozmie-
ściła budki w lesie w okolicach ulicy Stan-
kowizna. Uczniowie samodzielnie przybili 

budki do drzew rosnących wzdłuż rzeki 
Srebrnej, która przepływa przez las.
      Podczas pobytu w lesie zapoznali się 
także z funkcjonowaniem ekosystemu 
leśnego, czytając informacje podane na 
tablicach edukacyjnych, rozmieszczo-
nych na ścieżce edukacyjnej. Leśniczy 
Pan Krzysztof Paluch opowiedział młodym 
przyrodnikom o cennym pomniku przyro-
dy – najstarszej sośnie w Polsce.
     Mamy nadzieję, że budki , które  
z wielkim zaangażowaniem wykonała 
młodzież znajdą  już niebawem lokato-
rów. Zarówno młodzież jak i pracownicy 
nadleśnictwa wyrazili chęć ponownego 
spotkania w celu pomocy ptakom. Gimna-
zjaliści zachęcają mińszczan  do obserwa-
cji   pięknie śpiewających lokatorów no-
wych budek  w najchętniej  wybieranym 
na spacery kompleksie leśnym w okolicy 
miasta.

Aleksandra Bielecka, GM Nr 3
fot. Maciej Rogulski, GM Nr 3

Mazowiecki okazała się 
w tym dniu lepsza. Na 
ogromne słowa uznania 
zasłużyli indywidualnie 
Paweł Osica, uczeń SP 
nr 5, który został wy-
brany królem strzelców 
turnieju, a także Jakub 
Sobolewski, uczeń SP Nr 
2, uznany za najlepsze-
go bramkarza turnieju. 
Każdy z uczestników fi-
nału wojewódzkiego zo-
stał nagrodzony i otrzy-
mał pamiątkowy medal, 
a najlepsze zespoły wy-
walczyły okazałe puchary. Warto dodać, że 
w zawodach wojewódzkich bardzo dobrze 
zaprezentowała się również młodsza druży-
na SP 5 (rocznik 2004 i młodszy), która zaję-
ła w turnieju IV miejsce.
 Trzeba przyznać, że boiskowe 
zmagania w ramach XIV edycji Turnieju  
„Z Podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku” 
stanowiły  prawdziwe widowiska, swoisty 
festiwal futbolu, dzięki któremu młodzi pił-
karze mieli możliwość realizować swoje ma-
rzenia, a także zaprezentować i sprawdzić 
swoje umiejętności. Była to rywalizacja na 
wysokim poziomie sportowym zarówno indy-
widualnym, jak również zespołowym. Liczne 
grono kibiców mogło obejrzeć wiele fanta-
stycznych zagrań, emocjonujących akcji  
i pięknych goli oraz widowiskowych parad 
bramkarzy. Najważniejsza jednak była do-
bra zabawa i rywalizacja w duchu fair play. 
Zmagania dzieci obserwowało wielu gości 
specjalnych, m.in. Roman Kosecki wicepre-
zes PZPN, Bogdan Basałaj zastępca dyrekto-
ra sportowego PZPN i Marcin Sasal dyrektor 
sportowy MZPN. Radość ze zwycięstwa SP Nr 
5 Mińsk Mazowiecki w zawodach wojewódz-

kich  oraz awansu do finału ogólnopolskiego 
z całą pewnością jest uzasadniona. To wiel-
kie osiągnięcie  młodych piłkarzy reprezen-
tujących powiat miński, a przy tym szansa 
na jeszcze większy sukces na poziomie ogól-
nopolskim. Warto zauważyć, że trenerzy 
zwycięskich drużyn, aby zwiększyć szansę 
swoich zespołów na zdobycie Mistrzostwa 
Polski, mogą wzmocnić drużyny o maksymal-
nie pięciu  wyróżniających się zawodników 
wybranych z pozostałych uczestników finału 
wojewódzkiego. Dzięki temu realizowana 
jest naczelna idea turnieju - wyłanianie pił-
karskich talentów. Najbardziej uzdolnione 
piłkarsko dzieci w kraju otrzymają szansę 
na zaprezentowanie i sprawdzenie swoich 
umiejętności na najwyższym poziomie pod-
czas zawodów ogólnopolskich, które odbę-
dą się  w dniach 30. 04. – 02. 05. na Sta-
dionie Narodowym w Warszawie. Gościem 
honorowym rozgrywek finałowych turnieju 
będzie sprawująca nad nim patronat pani 
prezydentowa Anna Komorowska. Trzymamy 
zatem kciuki za naszą reprezentację i dzię-
kujemy za dotychczasowe sukcesy.

SP Nr 5
fot. z arch. szkoły

Sukces młodych piłkarzy SP nr 5

Ptasi developerzy
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16 marca w Aquaparku MOSiR odbyła 
się kolejna, trzecia już, Punktualnie 
o godz. 10:45 swoje zmagania zaczęli 
chłopcy na dystansie 200m stylem do-
wolnym, zaraz po tym biegu na starcie 
pojawili się zawodnicy i zawodniczki  
z kategorii nieco młodszych – czyli dzie-
ci urodzonych w rocznikach 2004-2006 
oraz 2001-2003. 

 Rywalizowali oni na dystansach 
25 i 50m stylem dowolnym, klasycznym, 
grzbietowym z podziałem na dziewczęta 
i chłopców. Kategoria III (czyli dzieci uro-
dzone w latach 1998-2000) oprócz wyżej 
wymienionych stylów i dystansów, dodat-
kowo zmagała się z „setką” stylem dowol-
nym i zmiennym. 
 Po rywalizacji indywidualnej 
około godziny 13:40 przyszedł czas na 
kategorię sztafetową. 4x50m stylem do-
wolnym dla wszystkich drużyn, natomiast 
4x50m stylem zmiennym dla nieco star-
szych uczestników zawodów. 
 Po sportowych zmaganiach 
udekorowaliśmy dyplomami najlepszych 
sześciu zawodników w każdej kategorii  
i na każdym dystansie oraz trzy najlepsze 
sztafety i najlepszych zawodników i za-
wodniczki w każdej kategorii wiekowej. 
Podczas tej rundy 23 medale wywalczy-
ła sobie drużyna PUKS Orka Ostrów Ma-
zowiecka, 18 medali zdobyli zawodnicy 
z UKS Ósemka Siedlce, 30 KS Barakuda 
Mińsk Mazowiecki, 12 krążków zawodnicy 
z UKS Mors, o jeden mniej UŚKS Ostrołęka, 

7 medali Delfin Garwolin, po 4 zawodnicy 
niezrzeszeni oraz UKS Delfin Legionowo,  
2 MTS Zambrów i po jednym Szkoła Pły-
wania Delfin oraz MKS Delfinek Łuków.

 MOSiR oraz KS Barakuda pragną 
serdecznie podziękować zawodnikom za 
wspaniałą rywalizację w duchu zasad fair 
play oraz kibicom za naprawdę aktywny 
i głośny doping. Na czwartej rundzie ba-
senowych zmagań spotkamy się 18 maja 
2014!

Grand Prix Mińska Mazowieckiego 
w Pływaniu - runda IV

Szczegółowe wyniki na 
www.mosir.org.pl

MOSiR 
fot. z arch. MOSiR
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19 marca Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji oraz MKS Mazovia zorganizowali 
Indywidualne i Drużynowe Mistrzostwa 
Szkół Podstawowych Mińska Mazowiec-
kiego w warcabach 100-polowych.  
W niezwykle gościnnym klubie osie-
dlowym Przełom, po raz kolejny, wy-
łoniliśmy najlepszą szkołę miasta oraz 
najlepszych zawodników w kategoriach 
dziewczęta i chłopcy z klas I-III oraz 
dziewczęta i chłopcy z klas IV-VI.

 Pierwsze miejsce wywalczyła 
sobie reprezentacja Szkoły Podstawowej 
nr 5 w Mińsku Mazowieckim, zaraz przed 
Zespołem Szkół Miejskich nr 1, Szkołą 
Podstawową nr 2 i Szkołą Podstawową  
Nr 6. Reprezentacje składały się z 18  
zawodników:
• 2 Dziewczynki i 2 chłopców z klasy I
• 2 Dziewczynki i 2 chłopców z klasy II
• 2 Dziewczynki i 2 chłopców z klasy III
• Dziewczynka i chłopiec z klasy IV
• Dziewczynka i chłopiec z klasy V
• Dziewczynka i chłopiec z klasy VI
którzy oprócz zmagań drużynowych ry-
walizowali indywidualnie, a ich wyniki 
przedstawiają się następująco:
klasy I-III
1 miejsce – Angelika Santorek, Jakub  
Santorek
2 miejsce – Julia Wasilewska, Igor  
Bezłada
3 miejsce – Rozwadowska Gabriela,  
Damian Supronik
Klasy IV-VI
1 miejsce – Magdalena Gańko, Michał  
Pióro
2 miejsce – Iga Szulc, Bartosz Idźkiewicz
3 miejsce – Agnieszka Łukowska, Konrad 
Wrzyszcz

 Wszystkie szkoły w kategorii dru-
żynowej zostały nagrodzone dyplomami  
i pucharami, każde dziecko pamiątkowym 
medalem za udział, natomiast najlepsi 
zawodnicy w obu kategoriach wiekowych 
(klasy I-III i IV-VI) otrzymali z rąk Dyrek-
tora MOSiR Pana Roberta Smugi oraz kie-
rownika klubu osiedlowego Przełom Pana 
Krzysztofa Kulki dyplomy oraz medale.
 Mistrzostwa są wspaniałą oka-
zją do spotkania się młodych pasjonatów 
warcabowych potyczek, którzy przy słod-
kim poczęstunku dyskutują, wymieniają 
się doświadczeniami oraz kibicują swoim 
rywalom. Kolejne Mistrzostwa jesienią – 
w październiku spotykamy się z na zma-
ganiach w warcabach klasycznych.

MOSiR 
fot. z arch. MOSiR

Mistrzostwa Szkół Podstawowych 
w warcabach 100-polowych
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W dniu 29 marca 2014 na stadionie przy 
ul. Sportowej 1 w Mińsku Mazowieckim 
odbyły się pierwsze organizowane w tym 
roku przez MOSiR biegi przełajowe „Po-
witanie Wiosny”.

 Tegoroczna edycja biegów prze-
łajowych przyciągnęła na obiekt 317 za-
wodników(o 140 osób więcej w stosunku 
do roku 2013) biegaczy z Warszawy, Gar-
wolina, Mińska Mazowieckiego i okolic. 
Wysoka frekwencja była wynikiem nie tyl-
ko wspaniałej pogody ale również „mody” 
na bieganie. Dzieci ze szkół podstawowych 
i gimnazjalnych rywalizowały z podziałem 
na dziewczęta i chłopców na dystansach: 
400m, 600m, 800m, 1000m i 1500m, a ich 
wyniki przedstawiają się następująco:
Klasy I-III – dziewczęta – 400m
1. Karolina Bociąga
2. Aleksandra Posiewka
3. Julia Niedziałek
Klasy I-III – chłopcy – 400m
1. Wiktor Miłkowski
2. Kamil Szczęsny
3. Maciej Woś
Klasy IV – dziewczęta – 600m
1. Karina Wiącek
2. Joanna Wieczorek
3. Ewelina Rechnio

Klasy IV- chłopcy – 600m
1. Jakub Młot
2. Jakub Gratuniuk
3. Damian Wiktorowicz
Klasy V-VI dziewczęta – 800m
1. Kamila Chłopik
2. Aleksandra Królak
3. Aleksandra Zarzycka
Klasy V-VI – chłopcy – 1000m
1. Filip Możdżonek
2. Jakub Zadrożny
3. Kacper Nowak
Gimnazjum dziewczęta – 1000m

„Powitanie Wiosny”
1. Szczegot Katarzyna
2. Czyżewska Paulina
3. Miler Agnieszka
Gimnazjum chłopcy, 1500m
1. Przybysz Bartosz
2. Dawid Samulik
3. Kamil Lada
 W ramach sobotnich zmagań, najbar-
dziej prestiżowym biegiem był dystans 5km kate-
gorii open kobiet i mężczyzn. Punktualnie o godz. 
12.00 na linii startu stanęli zawodnicy powyżej 16 
roku życia, którzy w przepiękne sobotnie połu-
dnie zmagali się z dystansem 5km. Wśród szesna-
stu uczestniczek biegu najszybszymi okazały się: 
Sylwia Głowala, Olga Pechcin i Paulina Zatorska.
 Natomiast wśród 49 mężczyzn, trzy 
pierwsze lokaty osiągnęli zawodnicy Wilgi Gar-
wolin kolejno Robert Głowala, Marcin Gałązka  
i Mateusz Kondej.
 Po sportowych zmaganiach odbyły 
się uroczyste dekoracje, którym przewodził 
sędzia główny zawodów Jacek Rudzki oraz 
przedstawicielka MOSiR Agata Szuba. Za-
wodnicy, którzy osiągnęli pierwsze lokaty 
otrzymali okazałe puchary, natomiast trój-
ka z podium otrzymała dyplomy, medale  
i nagrody rzeczowe. Warto wspomnieć,  
iż wszystkie dzieci startujące w biegach 
otrzymały pamiątkowe medale, a fundato-
rem nagród był MOSiR Mińsk Mazowiecki. 
Po dekoracjach, odbył się konkurs z nagro-
dami. Za odpowiedź na pytanie z dziedzi-
ny sportu, zawodnicy otrzymali nie tylko 
paczki pełne słodyczy, ale również cenne 
nagrody rzeczowe, tj. piłki, plecaki, ga-
dżety sportowe, gry planszowe i inne. Naj-
cenniejszą nagrodę – wieżę – wygrała Alicja 
Szostak, startująca na dystansie 800m.
 Wspaniała zabawa przysporzy-
ła dużo radości nie tylko zawodnikom, ale 
również organizatorom, którzy chwalili so-
bie słoneczną pogodę. Wspomniani organi-
zatorzy, pragną złożyć serdeczne podzięko-
wania Dyrekcji Zespołu Szkół Miejskich Nr 1 
w Mińsku Mazowieckim za wsparcie organi-
zacyjne imprezy.
Szczegółowe wyniki na www.mosir.org.pl

MOSiR 
fot. z arch. MOSiR
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22 marca odbyły się VII Otwarte Mistrzo-
stwa w Szachach Szkoły Podstawowej  
Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim 
o Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji pod honorowym pa-
tronatem Burmistrza Miasta Mińsk Mazo-
wiecki Marcina Jakubowskiego.

 W szranki turniejowe stanęło 
112 zawodników ze szkół podstawowych i 
gimnazjów województwa mazowieckiego. 
Rozegrane zostały trzy turnieje systemem 
szwajcarskim, na dystansie siedmiu rund 
po 15 minut z podziałem na poszczególne 
typy szkół:
-  Turniej A –  szkoły gimnazjalne
-  Turniej B –  szkoły podstawowe kl. IV-VI
-  Turniej C –  szkoły podstawowe kl. I-III 
i młodsi

W turnieju A:
W grupie A zwycięstwo 
z kompletem punktów 
odniósł Damian Kose-
ski,  II  miejsce wy-
walczył  Parol Pola, III 
miejsce Tomasz Woź-
nica.
W kategorii chłopców 
I miejsce  wywalczył 
Damian Koseski (Gim-
nazjum i Liceum PMS 
w Mińsku Mazowiec-
kim), Tomasz Woźnica 
(Gimnazjum Nr 119 
im. Józefa Piłsud-
skiego w Warszawie), 
Jakub Dróżdż (Gim-
nazjum i Liceum PMS  
w Mińsku Mazowiec-
kim)
W kategorii dziew-
cząt I miejsce 
zdobyła Pola Pa-
rol (Gimnazjum i Liceum PMS  
w Mińsku Mazowieckim), Małgorza-
ta Krzewska (Gimnazjum Miejskie Nr 1  
im. Generała Andersa w Mińsku Maz.), 
Paulina Rusiniak (Gimnazjum Gminy Liw 
im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego  
w Węgrowie)

W turnieju B:
W grupie B zwycięstwo z kompletem punk-
tów odniósł Przemysław Laszczak, II  miej-
sce wywalczyła  Aleksandra Lisiecka, II 
miejsce Jakub Żurawicki.
W kategorii chłopców I miejsce wywal-
czył Przemysław Laszczak (SP Wiązowna),  
Jakub Żurawicki (SP Węgrów), Piotr Kodym 
(Samorządowa SP w Ruchnie).

W kategorii dziewcząt I miejsce zdobyła 
Aleksandra Lisiecka (SP Sarnaki), II miej-
sce Paulina Hawryluk (SP Sarnaki), III miej-
sce Maria Zaborowska (Salezjańska SP w 
Mińsku Mazowieckim)

Klasyfikację najlepszy zawodnik Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 
Maz. wywalczył  Aleksander Pisarczyk. 

W turnieju C:
W grupie C zwycięstwo odniósł Stani-
sław Leleń, II  miejsce wywalczył Bartosz  
Fiszer, III miejsce Maciej Zaborowski.
W kategorii chłopców I miejsce wywalczył 
Stanisław Leleń (SP Celestynów), II miej-
sce  Bartosz Fiszer  (SP 321 Warszawa), III 
miejsce Maciej Zaborowski (Salezjańska 
SP w Mińsku Mazowieckim)

W kategorii dziewcząt I miejsce zdoby-
ła Katarzyna Kodym (Samorządowa SP  
w Ruchnie), II miejsce Julia Dróżdż (SP 
Grzebowilk.), III miejsce Zofia Łaszczuk 
(SP 353 Wesoła).

Klasyfikację najlepszy zawodnik Szkoły 
Podstawowej Nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 
Maz. wywalczył  Igor Weber. 

Dodatkowo prowadzona była klasyfikacja 
najmłodszych – Krasnale. Zwycięzcą tej 
kategorii został Bartosz Fiszer  (SP 321 
Warszawa), na drugiej pozycji uplasował 
się Tomasz Orzełowski ( Samorządowa SP w 
Ruchnie), Miłosz Zaborowski ( Przedszkole  
Miejskie Nr 3 w Mińsku Mazowieckim).

Puchar Dyrektora Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim wy-
walczało trzech najlepszych zawodników 
w poszczególnych kategoriach: Damian 
Koseski, Przemysław Laszczak i Stanisław 
Leleń.

Równolegle w poszczególnych kategoriach 
turnieju prowadzona była  klasyfikacja 
drużynowa szkół.
Gimnazja:
I miejsce – Gimnazjum i Liceum im. Pol-
skiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazo-
wieckim
II miejsce – Gimnazjum Nr 2 im. Jana Paw-
ła w Mińsku Mazowieckim
III miejsce – Gimnazjum im. Kamila Cypria-
na Norwida w Stanisławowie
Szkoły  podstawowe klasy IV- VI:

I miejsce – Szko-
ła Podstawowa  
w Sarnakach
II miejsce – Szko-
ła Podstawowa  
w Węgrowie
III miejsce –  
Salezjańska Szko-
ła Podstawowa  
w Mińsku Mazo-
wieckim
Szkoły  podstawo-
wye klasy I-III:
I miejsce – Szkoła 
Podstawowa Nr 
321 w Warszawie
II miejsce –  
Salezjańska Szko-
ła Podstawowa  
w Mińsku Mazo-
wieckim
III miejsce – Szko-
ła Podstawowa  
w Węgrowie

Najlepsi zawodnicy w poszczególnych ka-
tegoriach  otrzymali puchary, medale, dy-
plomy oraz nagrody rzeczowe ufundowane 
przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcina Jakubowskiego, MOSIR, Studium 
Języków Obcych w Mińsku Mazowieckim, 
Mińskie Towarzystwo Szachowe, Kancela-
rię Ubezpieczeniową Piotr Wańko z Miń-
ska Mazowieckiego oraz Radę Rodziców  
SP 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim. 
Turniej  był współfinansowany ze środków 
Miasta Mińsk Mazowiecki.

Opracował Andrzej Koseski, MTSz
fot. z arch. MTSz

VII Otwarte Mistrzostwa w Szachach
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Termin Mistrzostw Mińska Mazowieckiego  
w badmintonie został przełożony na 6 
kwietnia i mimo jego zmiany do sali gimna-
stycznej SP Nr 2 przybyło ponad czterdzie-
stu zawodników chętnych zdobycia pucha-
rów i upominków.
 
 Zawody, zaliczane do ogólnej klasyfi-
kacji Grand Prix Mińska Mazowieckiego w bad-
mintonie, były ósmym i ostatnim spotkaniem 
badmintonistów w sezonie 2013/2014 i ukształ-
towały ostateczną kolejność w poszczególnych 
kategoriach. Wyniki mistrzostw potwierdziły 
dotychczasową punktację i układ sił. Jedynie 
w turnieju głównym w kategorii open zabra-
kło na starcie lidera – Nikodema Kowalskiego, 
ale pojawiło się kilku zawodników z silnych 
klubów warszawskich. Jeden z nich, Marcin 
Wybierek, został mistrzem Mińska pokonując 

w finale „naszego” Wojtka Piątka w setach  
15-10, 16-14. Pojedynek o trzecie miejsce tak-
że rozegrali „przyjezdni” 16-letni Tomasz Mą-
dry zwyciężył Marka Kopyta w setach 2-1. 
 W klasyfikacji końcowej pierwsze 
miejsce utrzymał jednak Kowalski przed Piąt-
kiem oraz Norbertem Wiechą. W najmłodszej 
kategorii (dla uczniów szkół podstawowych) 
do końca trwała zacięta rywalizacja między 
Grzegorzem Wąsowskim a Michałem Suchem. 
W mistrzostwach Grzesiek w finale wygrał  
z Michałem wyrównując z nim ostateczny bi-
lans. Za tą dwójką plasują się Proniewicz  
Maciek i Wojnarski Wiktor. 
 Juniorzy zakończyli zmagania trium-
fem Damiana Burawskiego przed Mateuszem 
Całką i Jakubem Szopą i taka też jest ostatecz-
na kolejność grand prix w tej kategorii. Wśród 
kobiet zdecydowany prymat potwierdziła 

14-letnia Kasia Wróblewska pokonując w finale 
Monikę Łepkowską. Mecz o trzecie miejsce na 
swoją korzyść rozstrzygnęła Beata Kowalczyk 
mierząc się niespodziewanie z Moniką Zawadz-
ką z Mrozów.
 Po zakończeniu rozgrywek odbyła 
się ceremonia wręczenia pucharów, dyplomów 
i cennych nagród dla zwycięzców mistrzostw 
miasta i cyklu grand prix, której przewodniczył 
Dyrektor MOSiR Robert Smuga.
 Podsumowując półroczne zmagania 
należy odnotować utrzymującą się od kilku lat 
wysoką frekwencję, znaczny wzrost umiejęt-
ności zwłaszcza wśród kobiet i skrzatów, świet-
ną organizację i atmosferę podczas zawodów.

MOSiR 
fot. z arch. MOSiR

4 kwietnia w LO Nr 2 w Siedlcach odbył się 
turniej finałowy licealiady w piłkę siatkową 
chłopców. W pierwszym meczu półfinałowym 
zmierzyły się szkoły LO 1 Siedlce oraz jedyny 
reprezentant Powiatu Mińskiego Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy 
„Mechanik”. 

 Zwyciężyli faworyzowani siedlczanie 
lecz mecz oprócz pierwszego seta mecz był wy-
równany i zacięty, a losy zwycięstwa rozstrzy-
gały się w końcówkach setów. LO 1 - Mechanik 
3:0. W drugim półfinale LO 2 Siedlce wygrał  
z ZSP Garwolin 3:2, mimo iż przegrywał 2:0. 
Do meczu o 3 miejsce przystąpili przegrani 
pierwszych pojedynków: Mechanik - ZSP Gar-
wolin. Zdecydowane zwycięstwo w tym meczu 
3:0 odnieśli uczniowie mińskiego Mechanika i 
historyczny sukces okraszony brązowymi me-
dalami stał się faktem. Złotymi medalistami 
zostali uczniowie LO Nr 1 Siedlce.

ZSZ Nr2
fot. z arch. ZSZ Nr2

 

„Mechanik” brązowy w regionie w piłce siatkowej

Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego  
w badmintonie

W „brązowym Mechaniku” grali: Wąsik Kamil, Wąsik Dominik, Zawadka Bartłomiej, Kasprzyk 
Mateusz, Czyżewski Marek, Bazyl Przemysław, Cudny Patryk, Zieliński Norbert, trener Ryszard 
Wolski. 
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Już po raz 10 Mińsk gościł brydżystów 
rywalizujących w turniejach Par w ra-
mach Grand Prix Mazowsza o Puchar 
Burmistrza Miasta i Starosty  Mińskie-
go. W obydwu turniejach  rywalizowało 
około 100 brydżystów wśród których 
było 10 arcymistrzów, 13 mistrzów 
międzynarodowych oraz 22 mistrzów  
krajowych co zapewniło wysoki poziom 
rywalizacji. Sponsorem zawodów był 
SK Bank – Spółdzielczy Bank Rzemiosła 
i Rolnictwa w Wołominie, który ufundo-
wał cenne nagrody rzeczowe. 

 Zwycięzcami turnieju o Puchar 
Burmistrza Mińska Mazowieckiego zostali 
państwo Irena i Jan Chodorowscy repre-
zentujący Spójnię Warszawa, a kolejne 
miejsca zajęli Włodzimierz Fiedoryszyn 
z Grzegorzem Walczakiem oraz Cezary 
Kostian i Andrzej Kostian reprezentanci 
ŁSM APIS Łuków. Kolejne, IV miejsce zaję-
li brydżyści mińskiej „Mazovii” -  Andrzej 
Ogłoblin i Jan Nadaj, a X miejsce Krzysz-
tof Kulka z Krzysztofem Roguskim również 
z „Mazovii”. W tym turnieju rywalizowało 
36 par brydżowych. W rozegranym przed 
południem turnieju o Puchar Starosty 
Mińskiego najlepsi okazali się państwo 
Małgorzata i Marek  Jeleniewscy, repre-
zentanci drużyn MBIKE Rowery Warszawa 
oraz RAL Poznań, którzy wyprzedzili bar-
dzo silną utytułowaną parę warszawską  
Artur Rutkowski – Sylwester Młynarczuk/ 
Autostrada Eksploatacja Warszawa/ oraz  
Witolda Kikolskiego i Sławomira Rokickie-
go  /KS Wesoła Warszawa/ . 
 Z mińskich par najwyższe VII 
miejsce zajęli Wojciech Piwek z Maria-
nem Sękiem a XIII zawodnicy „Mazovii” 
Krzysztof Kulka z Krzysztofem Roguskim. 
Rywalizowały 42 pary . W zawodach śro-
dowisko mińskiego brydża reprezentowali 
Marek Dargas, Witold Kikolski, Krzysztof 
Kulka, Józef Mądry, Maciej Modrzejewski, 
Jan Nadaj, Witold Niedziałek, Andrzej 
Ogłoblin, Wojciech Piwek, Andrzej Potyń-
ski, Andrzej Robotowski, Krzysztof Rogu-
ski, Sławomir Rokicki, Kazimierz Samoder, 
Marian Sęk, Zbigniew Szostak, Mieczysław 
Szuba. Zarówno turniej   o Puchar Burmi-
strza Mińska Mazowieckiego jak również 
o Puchar Starosty Mińskiego cieszyły się 
popularnością wśród kobiet których ogó-
łem wystąpiło 11 a dwie z nich ze swoimi 
partnerami, sięgnęły po najwyższe tro-
fea. Gratulujemy !!!
 Otwarcia rywalizacji dokonali 
p. Marcin Jakubowski – Burmistrz Miasta   
oraz p. Antoni Jan Tarczyński – Starosta 
Miński, którzy po zakończeniu zawodów 
wręczali najlepszym  puchary oraz cenne 

nagrody rzeczowe  wraz z przedstawicie-
lem sponsora, SK Banku – Spółdzielczego 
Banku Rzemiosła i Rolnictwa w Wołomi-
nie, p. Tomaszem Kołakowskim Dyrekto-
rem Oddziału w Mińsku Mazowieckim. 
 Organizatorzy rywalizacji MKS 
„Mazovia” Mińsk Mazowiecki, Ognisko 
TKKF „Albatros” oraz Spółdzielnia Miesz-
kaniowa „Przełom”  serdecznie dziękują 
p. Małgorzacie Beczek, dyrektorce Zespo-
łu Szkół Zawodowych Nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego, wielkiej sympatyczce brydża 
sportowego, za użyczenie po raz kolejny 
przestronnych, wygodnych pomieszczeń 
szkolnych na potrzeby przeprowadzenia 
turniejów. Dzięki zaangażowaniu władz 
Powiatu i Miasta, oraz organizatorów, 
dyrekcji Zespołu Szkół Zawodowych  
Nr 1, sędziego prowadzącego turnieje 

Brydżowe Grand Prix Mazowsza 
w Mińsku Mazowieckim

oraz obsługi bufetu   funkcjonującego  
w trakcie rywalizacji, uczestnicy zawo-
dów wyjeżdżali z Mińska zadowoleni de-
klarując powrót do naszego grodu za rok 
jako odpowiedź na zaproszenie Starosty 
oraz Burmistrza. Na pozytywną opinię 
o Mińsku, i przeprowadzonej  imprezie 
brydżowej wpłynęły również dodatkowe 
drobne upominki ufundowane przez SK 
Bank oraz książki brydżowe i materiały 
promocyjne miasta i powiatu, które roz-
losowano wśród uczestników. 

                          Opracowano na podstawie
                            materiałów Organizatorów

fot. z arch. MKS „Mazovia”      
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Miło nam poinformować, że mińszczanin 
Karol Łuniewski (I DAN), zawodnik Miń-
skiego Klubu Sportowego „TAEKWON-
DO” otrzymał z Polskiego Związku Ta-
ekwon-Do powołanie do reprezentacji 
Polski na zbliżające się Mistrzostwa Eu-
ropy 2014r. w tej dyscyplinie sportów 
walki.

Mistrzostwa Europy federacji ITF odbędą 
się w dniach 24-27 kwietnia 2014 roku  
w Riccione, we Włoszech.   

Dobre wyniki Karola zarówno na ubiegło-
rocznych Mistrzostwach Polski Juniorów 
jak i tegoroczne występy w Pucharze Pol-
ski oraz w I Eliminacjach do Mistrzostw 
Polski nie uszły uwadze selekcjonerów 
reprezentacji, którzy zdecydowali się na 
powołanie reprezentanta naszego miasta 
i powiatu do kadry narodowej. 

W sobotę, 5 kwietnia, w Ciechanowie 
odbyły się II Eliminacje do Mistrzostw 
Polski Juniorów i Juniorów Młodszych  
w Taekwon – Do ITF oraz Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodzików. Zawody, których go-
spodarzem był klub LKS MATSOGI Ciechanów, 
zgromadziły na starcie ponad 150 czołowych 
zawodników z klubów województw mazo-
wieckiego i warmińsko – mazurskiego.  

Trener Jacek Łuniewski (VI DAN) wystawił na 
zawody dwudziesto trzy osobową reprezenta-
cję Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON-DO. 
Reprezentanci naszego miasta i powiatu spisali 
się bardzo dobrze - mińszczanie stawali trzy-
dzieści razy na podium imprezy. 

W eliminacjach do Mistrzostw Polski Juniorów: 
Karol Łuniewski zajął pierwsze miejsca w kon-
kurencji układów formalnych stopni mistrzow-
skich DAN i w walkach w kategorii do 75kg oraz 
trzecie miejsce w konkurencji technik spe-
cjalnych. Damian Anusz zajął drugie miejsce  
w walkach w kategorii do 62kg. 

W eliminacjach do Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych pierwsze miejsca zajęli: 
Michalina Mikulska w układach formalnych 
stopni KUP, Natalia Paska w walkach kobiet do 
42kg, Gabriela Misterkiewicz w walkach kobiet 
do 50kg, Jakub Hamerski w walkach mężczyzn 
do 52kg oraz Mateusz Zgódka w walkach męż-
czyzn do 58kg.

Drugie miejsca przypadły: Natalii Taraszew-
skiej w układach formalnych stopni KUP  
i w walkach kobiet do 50kg, Natalii Cecotce  
w walkach kobiet do 55kg, Michalinie Mikul-
skiej w walkach kobiet do 60kg oraz w kon-
kurencji technik specjalnych i Mateuszowi Ra-
domskiemu w układach formalnych stopni KUP 
i w walkach mężczyzn do 64kg.

Trzecie miejsca zajęli: Natalia Cecotka  
w układach formalnych stopni KUP, Natalia 
Piórkowska w układach formalnych stopni KUP, 
Julia Kawka w walkach kobiet do 46kg, Nata-
lia Piórkowska w walkach kobiet do 60kg, Julia 
Kawka w konkurencji technik specjalnych, Ja-

Mistrzostwa Europy zostaną poprzedzone 
dwunastodniowym zgrupowaniem repre-
zentacji Polski w Ośrodku Przygotowań 
Olimpijskich w Zakopanem, gdzie zawod-
nicy będą przygotowywać się do występu 
na turnieju. Po zakończeniu zgrupowania 
kadrowicze udadzą się bezpośrednio z Za-
kopanego do Włoch.

Warto dodać, że Karol Łuniewski jest już 
czwartym kadrowiczem w historii klubu  
i naszego miasta, który będzie miał moż-
liwość jako reprezentant Polski rywalizo-
wać z najlepszymi zawodnikami w Euro-
pie.  

Karolowi gratulujemy powołania i życzy-
my powodzenia na zgrupowaniu oraz na 
mistrzostwach!

Igor Koczyrkiewicz 
fot. z arch. MKS TAEKWON-DO

II Eliminacje do Mistrzostw Polski Juniorów i Juniorów Młodszych

Karol Łuniewski powołany do reprezentacji

kub Hamerski w układach formalnych stopni 
KUP, Marcin Kalbara w walkach mężczyzn do 
52kg, Mateusz Radomski w konkurencji tech-
nik specjalnych.  

Kwalifikacje na Mistrzostwa Polski uzyskali: 
Karol Łuniewski, Damian Anusz i Mikołaj Mi-
kulski wśród Juniorów oraz Natalia Cecotka, 
Michalina Mikulska, Natalia Taraszewska, Na-
talia Paska, Natalia Piórkowska, Julia Kaw-
ka, Gabriela Misterkiewicz, Mateusz Zgódka, 
Mateusz Radomski, Marcin Kalbara, Jakub 
Hamerski i Sewerian Widerski wśród Juniorów 
Młodszych.

W Międzywojewódzkich Mistrzostwach Młodzi-
ków (najważniejszej w tej kategorii wiekowej 
imprezie w Polsce) mińszczanie zajęli nastę-
pujące miejsca: Lidia Tarnowska - pierwsze 
miejsce w układach formalnych stopni KUP, 
Marta Krajewska – pierwsze miejsca w ukła-
dach formalnych stopni KUP oraz w konku-
rencji technik specjalnych, Viviana Widerska 

i Jakub Kuźmicz - drugie miejsca w układach 
formalnych stopni KUP, Liwia Walewska-Ogrod-
nik – trzecie miejsce w układach formalnych 
stopni KUP.

Tytuły najlepszych zawodników imprezy trafiły 
do mińszczan: Michaliny Mikulskiej, Marty Kra-
jewskiej, Mateusza Radomskiego oraz Karola 
Łuniewskiego. 

Finałowe zawody Mistrzostw Polski Juniorów 
Młodszych Taekwon-Do ITF odbędą się w poło-
wie maja w Nowej Rudzie, natomiast turniej 
finałowy Mistrzostw Polski Juniorów jest zapla-
nowany na koniec maja w Bystrzycy Kłodzkiej 
na Dolnym Śląsku.

Zanim jednak mińscy klubowicze wystąpią  
w finałach Mistrzostw Polski, Karola Łuniew-
skiego wraz z reprezentacją Polski czeka udział 
w Mistrzostwach Europy we Włoszech. 

Wszystkim zawodnikom życzymy sukcesów!   

SPORT
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ZESPÓŁ DS. OŚWIATY

Dziękuję za przystąpienie przez 
Państwa do Partnerstwa Progra-
mu „Rodzinny Mińsk” i jednocze-
śnie bardzo doceniam Państwa 
wkład w promowanie modelu ro-

Informacja o dyżurach 
Przedszkoli Miejskich 

w okresie wakacji 2014
1 - 11 lipca 2014r. 
– Przedszkole Miejskie Nr 1 
ul. Kościuszki 22
– Przedszkole Miejskie Nr 3 
ul. Konstytucji 3 Maja 10

 Do PM Nr 1 w pierwszej kolej-
ności przyjmowane będą dzieci 
uczęszczające do PM Nr 1 i 4, 
a do PM Nr 3 – uczęszczające do PM Nr: 
2, 3, 5 i 6.

14 - 25 lipca 2014r. 
– Przedszkole Miejskie Nr 4 
ul. Tuwima 2
– Przedszkole Miejskie Nr 6 
ul. Warszawska 250/81

 Do PM Nr 4 w pierwszej kolej-
ności przyjmowane będą dzieci uczęsz-
czające do PM Nr: 1, 3, 4, 5, a do PM Nr 6  
– uczęszczające do PM Nr 2 i 6.

28 lipca - 14 sierpnia 2014r. 
– Przedszkole Miejskie Nr 2 
ul. Rodziny Nalazków 3
– Przedszkole  Miejskie Nr 5 
ul. Konstytucji 3 Maja 11 

 Do PM Nr 2 w pierwszej kolej-
ności przyjmowane będą dzieci uczęsz-
czające do PM Nr 2 i 6, a do PM Nr 5 
– uczęszczające do PM Nr: 1, 3, 4, 5.

 Zainteresowani rodzice dzie-
ci uczęszczających w roku szkolnym 
2013/2014 do Przedszkoli Miejskich 
wszelkie formalności dotyczące zapisu 
dziecka załatwiają bezpośrednio w dy-
żurującej placówce. 

Zapraszam do skorzystania z oferowa-
nych przez przedszkola usług opiekuń-
czo – wychowawczych w okresie waka-
cyjnym. 

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo, 
Partnerzy Programu „Rodzinny Mińsk”

dziny wielodzietnej i pozytywne-
go jej wizerunku oraz wymierną 
pomoc jaką świadczycie na rzecz 
mińskich rodzin wielodzietnych.
Uprzejmie informuję, że do dnia 
31 marca br. Programem „Rodzin-
ny Mińsk”  zostało objętych 219 
rodzin tj. 1123 osoby.

Mińsk Mazowiecki, dn. 10.04.2014r.

Więcej informacji na www.minsk-
maz.pl w zakładce Sprawy społecz-
ne/Program Rodzinny Mińsk.
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Z PRACY RADY MIASTA

 

Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał, znajdują się do wglądu na stronie internetowej 
BIP  Urzędu Miasta http://www.bip.minsk-maz.pl/ oraz w Biurze Rady Miasta p. 115 w Urzędzie Miasta.

Uchwały podjęte  
na Sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki 
w dniu 
14.04.2014r.  

Biuro Rady Miasta uprzejmie informuje, że korespondencję do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
można kierować na adres e-mail: radamiasta@umminskmaz.pl

lub Rada Miasta Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 3 Maja 1 05-300 Mińsk Mazowiecki

W sprawach dotyczących Rady Miasta można kontaktować się pod nr. tel.: 25 758 33 35, 759 53 39
Radni miejscy pełnią dyżury w każdą środę w godz. 15.00-17.00, tel. 25 759 53 72 

Przewodniczący Rady Miasta oraz Wiceprzewodniczącypełnią dyżury w Urzędzie Miasta 
w pok. nr 116 w każdy poniedziałek w godz. 13.00-14.00

Rada Miasta w dniu 14 kwietnia 2014r na sesji XL podjęła 7 uchwał. Od nr 392 do nr 398:
a) w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Parlamentu Europejskiego,
b) w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze darowizny,
c) w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej sporządzenie protokołu z kontroli doraźnej prowadzonej w 2013r.,
d) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki,
e) w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki,
f) w sprawie zmian w budżecie miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014,
g) w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2026.
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INFORMACJA
 W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migo-
wym i innych środkach 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 administra-
cyjnych 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 
Miasta – 608-373-393, faks: 25/758-40-25

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Zielone miasto
W najbliższym czasie planowane są nowe nasadzenia drzew i krzewów na terenie miasta. Opracowania projektowe terenów 
zielni w mieście dotyczą takich miejsc jak: PLAC KILIŃSKIEGO, SKWER PREZYDENTA KACZOROWSKIEGO, TEREN PRZY WIEŻY 
CIŚNIEŃ, TEREN TARGOWISKA MIEJSKIEGO, UL. BULWARNA, UL. LIMANOWSKIEGO, UL. DASZYŃSKIEGO, UL. WYSZYŃSKIEGO.

W związku z budową odcinka sieci gazowej na terenie  
miasta, od dnia 22 kwietnia 2014r.  planowana jest cza-
sowa zmiana organizacji ruchu na następujących ulicach: 
Budowlana, Krótka, Chełmońskiego, Tuwima, Topolowa, Pl. 
Kilińskiego, Piłsudskiego, Mireckiego, Skwer Piaseckiego, 
Traugutta, Spółdzielcza. Roboty prowadzone bedą metodą 
wykopu otwartego lub przeciskiem sterowanym.

Szczegółowy harmonogram czasowego zajęcia pasa drogo-
wego na ww. ulicach zamieszczony będzie wkrótce na stro-
nie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.

Za utrudnienia w ruchu przepraszamy i jednocześnie infor-
mujemy, iż Urząd Miasta dołoży wszelkich starań, aby robo-
ty drogowe zostały ukończone terminowo.

Obok mapka poglądowa ukazująca przebieg budowy odcinka 
gazociągu.

Budowa odcinka gazociągu



34 MIM kwiecień 2014www.minsk-maz.pl

ORGANIZACJE

W naszej placówce dbamy nie tylko o za-
pewnienie dostępu do edukacji, nauki za-
wodu czy działań zmierzający, by uczestnicy 
byli dobrze wykwalifikowani kończąc naszą 
placówkę. Nasze działania obejmują także 
obszar wychowania młodzieży. Staramy roz-
wijać się pasje i zainteresowania naszych 
uczestników. Uczyć tolerancji, szacunku  
a także kształtować postawy prospołeczne. 

 Ekologia zajmuje ważne miejsce  
w życiu współczesnego człowieka, dlatego od 
trzech lat uczestnicy  Hufca Pracy 7-19 biorą 
udział w zbiórce nakrętek w odpowiedzi na 
apel Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie 
w Mińsku Mazowieckim. Z  początkiem wrze-
śnia grupa młodzieży z Klubu Aktywnych mo-
tywowała do zbierania nakrętek pozostałych 
uczestników. Młodzież traktuje to jak coś 
normalnego. Kiedy spotykamy się z rodzicami  
i opiekunami naszych uczestników (mówi kadra 
hufca), opowiadają, że są wręcz kontrolowani 
przez swoje dzieci, czy nie wyrzucili do kosza 
nakrętek, tylko czy trafiły one do specjalnych 
pojemników.

 Zakrętka, to coś, co każdy ma  
w domu. W ciągu dnia kilkakrotnie spotykamy 
się z jakąś nakrętką-są małe, kolorowe, łatwo 
je zdobyć i zgromadzić. Zbierać można wszyst-
kie plastikowe zakrętki. Są one sprzedawane 
jako  surowiec wtórny do firm recyklingowych. 
Z funduszy uzyskanych ze sprzedaży nakrętek 
miński PCPR dokonuje zakupu sprzętu rehabi-
litacyjnego, tj. głównie wózków inwalidzkich 
dla swoich podopiecznych.
 Młodzi ludzie  z Klubu Aktywnych za-
chęcają do zbiórki nakrętek nie tylko ze wzglę-
du na to, iż jest to forma pomocy innym, ale 
też przyrodzie. Cieszymy się (mówią uczest-
nicy hufca zaangażowani w akcję), że dbając  
o ekologię – jednocześnie pomagamy potrze-
bującym.
 A dbałość o czyste, nie zanieczysz-
czone środowisko to obecnie obowiązek każde-
go człowieka. Dzięki segregacji śmieci, dbamy 
o naszą planetę. Młodzież  z zapałem i entuzja-
zmem podchodzi do podnoszenia wiedzy, świa-
domości ekologicznej swojej  oraz otoczenia.
Nuda i marazm działają na młodych ludzi de-
strukcyjnie, pasja i chęć rozwoju swoich za-
interesowań powodują, że młodzi ludzie mają 
cel, który chcą zrealizować. Pokazujemy, że 
każdy może być w czymś dobry. Nasz uczestnik 
Łukasz Wasilewski , wspierany przez wycho-
wawcę Piotra Nowickiego otrzymał wyróżnie-
nie w Wojewódzkim Konkursie Fotograficznym 
pt. „Moje miasto”, jak zawsze traktujemy 
to jako promocję naszej  „Małej Ojczyzny”   
w województwie mazowieckim. Uczymy mło-
dych ludzi jak spędzać wolny czas od nauki 
aktywnie, realizując swoje pasje i zaintere-
sowania. A przede wszystkim jesteśmy, by 
pomóc ukończyć młodzieży szkołę i zdobyć 
zawód- Jak co roku Ochotniczy Hufiec Pracy w 
Mińsku Mazowieckim prowadzi rekrutację no-
wych uczestników. W roku szkolnym 2014/2015 
prowadzony będzie nabór  do I, II i III klasy gim-
nazjum .
 W nowym roku szkolnym 2014/2015 
na przyszłych uczestników czekają atrakcyjne 
zawody, wykwalifikowani rzemieślnicy, a także 
sympatyczna i profesjonalna kadra nauczyciel-
ska jest gwarancją tego, że młody człowiek  
z powodzeniem ukończy gimnazjum i naukę za-
wodu. W ramach pracy jednostki zapewniamy 

naszym uczestnikom fachową opiekę pedago-
giczną w trakcie zajęć lekcyjnych, praktycznej 
nauki zawodu oraz po zajęciach dydaktycz-
nych. Uczniowie w ramach działania świetli-
cy środowiskowej objęci są specjalistycznymi 
działaniami edukacyjno-kompensacyjnymi, 
które zapewniają uczniom wyrównanie braków 
i zaległości w nauce oraz niwelują wszelkie 
dysfunkcje.
 Nasza oferta jest też bardzo atrak-
cyjna dla  absolwentów gimnazjum, uczniów 
szkół zawodowych, techników i liceów którym 
nie powidło się i z różnych względów życio-
wych nie mogą kontynuować nauki w szkole 
średniej. W naszej placówce można realizować 
obowiązek szkolny uczęszczając na rzemieśl-
niczą naukę zawodu, zdobywając tym samym 
kwalifikacje zawodowe w systemie poza szkol-
nym. Oferta kierowana jest nie tylko dla te-
gorocznych absolwentów, ale również do osób 
którym nie powiodło się w szkole średniej. Na 
naukę zawodu można zgłaszać się przez cały 
rok szkolny- warunkiem jest nieukończone  
18 lat! 

Urszula Ozga, Sylwia Biardzka
fot. Piotr Nowicki

Kontakt z hufcem: 
7 – 19 Hufiec Pracy, 
05-300 Mińsk Mazowiecki,   
ul. Budowlana  4,
tel./fax (25) 758-24-26,
e-mail: hp7-19@mazowiecka .ohp.pl

Serdecznie Wszystkich zapraszamy  
do odwiedzenia naszej placówki i sko-
rzystania z naszej oferty codziennie. 

Zapraszamy także na 
Dzień  Otwarty w Hufcu 7 maja 2014r.  
w godzinach 9.00-13.00

Zdrowych, radosnych i pogodnych 
Świąt Wielkanocnych!

- Komendant Hufca Urszula Ozga wraz z kadrą 
i uczestnikami.

 

Nie można się nudzić w mińskim hufcu

12 kwietnia, mińscy motocykliści z Klu-
bu Dawnych Motocykli MAGNET, wzięli 
udział w XXXII Warszawskim Otwarciu 
Sezonu Motocykli Zabytkowych. Zlot co-
rocznie organizuje Klub Kardan, zrze-
szający motocyklistów przy SGGW. 

 Tam też pojawiło się ponad 100 
zabytkowych motocykli i pewna ilość mo-
tocykli współczesnych. Warto nadmienić, 
że motocykliści z Magnetu wrócili do Miń-
ska z nagrodami. Michał Śpiewak zajął 
3 miejsce w konkursie „wolnej jazdy” 
a Kamil Deska zajął również 3 miejsce  
w konkursie zakładania opony na czas.

Piotr Wojdyga
fot. z arch. KDM MAGNET

Motocykliści z MAGNETU otworzyli sezon


