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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.
  W maju, jak co roku, przeżywamy bum inwesty-
cyjny. Pierwszym dużym przedsięwzięciem jest budowa 
nowego Przedszkola Miejskiego nr 5. Zadanie to jest o tyle 
trudne, że siedziba przedszkola ma być gotowa do rozpo-
częcia zajęć z dziećmi już od 1 września br. Drugim dużym 
przedsięwzięciem będzie przebudowa ul. Dąbrówki, na któ-
rą umowę podpisałem z wykonawcą w tym miesiącu. Stara-
my się, aby zminimalizować uciążliwości związane z tą prze-
budową, dlatego główne prace zaplanowaliśmy na okres 
wakacyjny. Rozpoczynamy też budowę nowych miejsc 
rekreacyjnych i placów zabaw. Nowe obiekty pojawią się 
m.in. przy przedszkolu Miejskim nr 2 i szkole „Dąbrówka”.  
Nabierają tempa prace związane z zagospodarowa-
niem zieleni w miejskim parku oraz na Placu Stary Rynek.  

Nie straszą nas już ruiny nieczynnej oczyszczalni ścieków, a wokół parku pojawił się 
nowy żywopłot. Przed nami kolejne przetargi i umowy, m.in. na: budynki socjalne, prze-
budowę ulic Sosnowej i Jaśminowej, kuchnię i stołówkę w Szkole Podstawowej nr 5, 
czy na nowy mostek na parkowym kanale. 
 Rozkwita współpraca Mińska Mazowieckiego z miastami partnerskimi.  
W marcu przepięknym chopinowskim koncertem mieszkańców Lacey zachwycił Jacek 
Nazarczuk i równie entuzjastycznie przyjęto wystawę grafik Marka Chabrowskiego. Pod 
koniec kwietnia w Lacey przebywała oficjalna delegacja z burmistrzem na czele, a oka-
zją było świętowanie 50-lecia naszego siostrzanego miasta. W maju koszykarze UKS 
Probasket wezmą udział w międzynarodowym turnieju w bliźniaczym Saint-Egrève.  
W najbliższym czasie czeka nas kilka sesji międzynarodowej wymiany mińskich uczniów. 
Pojadą m.in. do czeskiego Krnov, litewskich Telsz, czy francuskiego Saint- Egrève.  
Na Litwie odbędą się też turniej piłki nożnej i Festiwal Teatrów, na które przedstawiciele 
Mińska Mazowieckiego również zostali zaproszeni.
  W trakcie obchodów Dni Miasta podziwiać będziemy występ zespołu lu-
dowego z Telsz, który odwiedzi nas wraz z oficjalną delegacją. Serdecznie zapraszam  
na to wydarzenie oraz na wiele innych, które otwierają nam sezon charakterystycz-
nych dla naszego miasta dużych plenerowych imprez kulturalno-sportowych. Nieba-
wem znana w całym kraju i poza jego granicami Mazowiecka Piętnasta. W Alei Gwiazd  
Literatury zabłyśnie Olga Tokarczuk. A w czerwcu prawdziwe święto muzyki – Festiwal 
4M, na którym wystąpią m.in.: Kortez, Organek, Cinemon, Pidżama Porno, czy Illusion. 
Serdecznie zapraszam!

W numerze:

TEMAT NUMERU - str. 4-5
- 20-lecie Regionalnego Zespołu Pieśni 
  i Tańca „Dąbrówka”

Z ŻYCIA MIASTA - str. 6-15
– Obchody 226. rocznicy Uchwalenia 
   Konstytucji 3 Maja
– Dzień Katyński na Starym Rynku
– Obchody 72. rocznicy zakończenia 
   II wojny światowej
– III spotkanie z cyklu „zdrowy senior”
– Rada Seniorów w Sejmie
– Relacja ze Spotkania Rad Seniorów 
– Pierwsze wyjazdy MAGNET-u
– Informacje z miejskich inwestycji
– Mińsk Mazowiecki wyróżniony tytułem 
  „Gminy na 5!”
– PEC w pierwszej dziesiątce najlepszych 
   firm z branży
– Projekt „Rozwój i rewaloryzacja terenów 
   zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego”
– MECHANIK w Magdeburgu 
– Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
   z wizytą w Portugalii
– Krajowa Wystawa Psów Rasowych 
– Przedstawiciele GiLO z wizytą 
   w litewskiej szkole

OŚWIATA - str. 16-19
– II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 
   ‘Master of English Grammar’
– Jubileuszowe dyktando w „Dąbrówce”
– „Wielkanoc…Wielkanoc to radosne święto…”
– Zaszczytny tytuł dla Salezjańskiego Liceum
– „Dalej mówią kamienie”
– „Eko-Żuczki” z „Piątki” i ich „Dobre rady 
    na elektroodpady”
–  Witajcie w siódmej klasie!

KULTURA - str. 20-28
– W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
– Z imprez MDK
– Muzeum Ziemi Mińskiej 
– Koncert muzyki pasyjnej 

SPORT - str. 29-36
– Strefa MOSIR
– Warcabowe złoto „Piątki”
– Miniony sezon kolarski 2016 V-MAXu
– Aleksandra Polkowska na podium
– Mistrzostwa Europy Taekwon-Do ITF
– Sukcesy Grapplerów na Polish 
   Cup International!
– 1 weekend 2 mistrzostwa - wielki sukces 
   Akademii Sztuk Walki
– V Bieg Pamięci Poległych Żołnierzy 
   Żandarmerii Wojskowej
  

URZĄD MIASTA INFORMUJE 
- str. 37-38
– Lista Partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”
– Oferta Mińskiego Punktu Informacyjno-
   Konsultacyjnego MKRPA 
– Sprawdź termin ważności swojego 
   dowodu osobistego

www.festiwal4m.pl



4 MIM maj 2017www.minsk-maz.pl

TEMAT NUMERU

23 kwietnia 2017 roku w sali koncertowej 
Miejskiej Szkoły Artystycznej w Mińsku 
Mazowieckim  Regionalny Zespół Pieśni 
i Tańca „Dąbrówka” obchodził 20-lecie 
swojej pracy artystycznej. 

Słowami „Poloneza czas zacząć” kierow-
nik zespołu – pani Bogusława Bednarska, 
dała sygnał do rozpoczęcia koncertu ga-
lowego. To właśnie tym uroczystym ko-
rowodem członkowie najstarszej grupy 
tanecznej rozpoczęli niedzielny występ. 
Następnie prowadzący, weterani zespo-
łu, Sylwia Łoboda i Arkadiusz Głuchow-
ski,  serdecznie przywitali  przybyłych 
gości. Wśród nich znaleźli się m.in. poseł 
na Sejm RP Czesław Mroczek, przedsta-
wiciele biur poselskich, burmistrz Miń-
ska Mazowieckiego Marcin Jakubowski, 
Emilia Piotrkowicz Naczelnik Wydziału 
Promocji i Kultury Starostwa Mińskiego, 
reprezentująca starostę mińskiego Anto-
niego Jana Tarczyńskiego, radni miasta 
na czele z przewodniczącym Marianem 

20-lecie Regionalnego Zespołu
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Pieśni i Tańca „Dąbrówka”

Makowskim, Sekretarz Miasta Jadwi-
ga Frelak, wieloletni burmistrz Zbigniew 
Grzesiak, dyrektor Miejskiej Szkoły Arty-
stycznej Wenanty Maciej Domagała oraz 
dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolne-
go nr 1 Sławomir Domański.
 Po uroczystym powitaniu rozpo-
czął się prawie trzygodzinny koncert „Dą-
brówki”, podczas którego zgromadzeni 
mogli obejrzeć to, co Zespół ma w reper-
tuarze najlepszego, i czym raduje nas od 
przeszło dwudziestu lat. Widzowie po-
dziwiali między innymi: kujawiaka z obe-
rkiem, mazura i polkę mazurkę z czasów 
Księstwa Warszawskiego w wykonaniu 
najstarszej grupy. Młodsze grupy zatań-
czyły zawadiackiego krakowiaka i tańce 
regionalne ze Śląska Cieszyńskiego, Lu-
belszczyzny, Warmii i Mazur. Najmłodsi 
oczarowali publiczność brawurowo wy-
konaną polką rodzinną. Popisy taneczne 
przeplatano ludowymi piosenkami, za-
równo tymi na stałe wpisanymi w repertu-
ar Zespołu („Jasieńku, kajże ty jedziesz”, 
„Dziewczyny życie”, „Dwa serduszka”),  
jak i nowymi aranżacjami.
 Ludowe tańce, folklorystyczne 
pieśni i  humorystyczne piosenki okraszo-
ne były dużą porcją aktorskiego kunsztu. 
Niemałe znaczenie w odbiorze scenicz-
nym miały oryginalne stroje, które wyszły 
spod igły pani Marzeny Kozak. Tancerzy 
swym śpiewem tradycyjnie wspierała gru-
pa wokalna oraz kapela. Dopełnieniem 
wspaniałego występu był film zrealizo-
wany z okazji 20-lecia pracy artystycznej 
Zespołu. Na koniec na sali pojawił się 
olbrzymich rozmiarów jubileuszowy tort 
– prezent od firmy Sławomira Gromul-
skiego, którym poczęstowano wszystkich 
przybyłych gości.                

Beata Araźna, Aneta Senktas
fot. z arch. UM MM
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Z ŻYCIA MIASTA

Obchody 226. rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

Uroczystą mszą świętą w kościele Naro-
dzenia Najświętszej Maryi Panny, spra-
wowaną pod przewodnictwem księdza 
proboszcza Jerzego Mackiewicza, roz-
poczęto obchody 226. rocznicy Uchwa-
lenia Konstytucji 3 Maja. Następnie  
w przemarszu ulicami miasta, uczest-
nicy uroczystości udali się pod Pomnik 
Konstytucji 3 Maja, gdzie wśród licznie 
zgromadzonych pocztów sztandaro-
wych trwała dalsza część obchodów.

Okolicznościowe przemówienia wygłosili: 
Zastępca Burmistrza  Miasta Krzysztof Mi-
chalik, Posłowie na Sejm RP Teresa War-
gocka, Czesław Mroczek, Daniel George 
Milewski, Sędzia Trybunału Stanu Andrzej 
Kojro.  Wiązanki kwiatów pod pomnikiem, 
gdzie wartę honorową pełnili żołnierze  
z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego złożyli 
m.in.: parlamentarzyści,  Starosta Miński, 
Zastępca Burmistrza Miasta, Wójt Gmi-
ny Mińsk Mazowiecki, Radni Rady Mia-
sta Mińsk Mazowiecki, przedstawiciele 
służb mundurowych, dyrektorzy miejskich 
instytucji kultury, dyrektorzy placówek 
oświatowych z terenu Miasta Mińsk Ma-
zowiecki, kombatanci, przedstawiciele 
organizacji pozarządowych, instytucji pu-
blicznych.  Oprawę muzyczną zapewniła 
Orkiestra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki.

Punktem kulminacyjnym trzeciomajowe-
go święta był Koncert Pieśni Patriotycz-
nych w Miejskiej Szkole Artystycznej. 
Koncert prowadzony przez dyrygenta 
Orkiestry Dętej Miasta Mińsk Mazowiec-
ki Marcina Ślązaka uświetniły występy 
solistów Teatru Wielkiego: Doroty Szcze-
pańskiej-sopran i Piotra Rafałko-tenor.  
Na scenie pojawiły się również Maja  
Demianiuk, Basia Majewska oraz grająca 
gościnnie na fortepianie Tatiana Żarek. 

red. fot. z arch. UM MM
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Tegoroczny Dzień Katyński w Mińsku Ma-
zowieckim miał wyjątkowy i symboliczny 
charakter. Organizatorem uroczystości-
happeningu na Starym Rynku, jak co 
roku, było Miasto Mińsk Mazowiecki oraz 
Muzeum Ziemi Mińskiej przy stałej współ-
pracy z Gimnazjum Miejskim Nr 1 im. gen. 
Władysława Andersa, Nr 2 im. Jana Paw-
ła II oraz Nr 3 im. Janusza Kusocińskiego.

 Uroczystość rozpoczął Dyrektor 
MZM - pomysłodawca inscenizacji, Leszek 
Celej, przypominając uczestnikom czyją 
pamięć czcimy 13 kwietnia. Następnie głos 
zabrał Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcin Jakubowski, który na znak hołdu 
składanego ofiarom zbrodni katyńskiej, 
uderzył w dzwon stojący w samym środ-
ku serca utworzonego przez 85 gimnazja-
listów. W podniosły nastrój wprowadziła 
zebranych „Modlitwa obozowa” (pieśń in-
ternowanych, 1939 r.) wykonana na trąbce 
przez Sławomira Tkacza.

W poniedziałek, 8 maja 2017 r. na miń-
skim cmentarzu odbyły się uroczystości 
patriotyczne upamiętniające 72. rocznicę 
zakończenia działań wojennych na fron-
tach II wojny światowej.

 Organizatorami  tegorocznych 
obchodów byli: Starosta Miński – Antoni 
Jan Tarczyński oraz Powiatowa Rada ds. 
Kombatantów. Uroczystości na cmenta-
rzu wojennym otworzył Przewodniczący 
Rady  Tomasz Górny. Modlitwę za pole-
głych poprowadził Dziekan Żandarmerii 
Wojskowej  ks. Adam Prus. W uroczysto-
ści udział wzięli m.in. Poseł na Sejm RP  
Czesław Mroczek, Starosta Miński  Antoni 
Jan Tarczyński, Kamil Wichrowski  przed-
stawiciel Biura Poseł Teresy Wargoc-

kiej, Sekretarz Miasta Mińsk Mazowiecki  
Jadwiga Frelak, Z-ca Wójta Gminy Mińsk 
Mazowiecki Radosław Legat, radni Po-
wiatu Mińskiego, radni Miasta Mińsk Ma-
zowiecki, przedstawiciele wojska, służb, 
straży i stowarzyszeń z terenu powia-
tu, poczty sztandarowe szkół, instytucji  
i związków kombatanckich.
 Środowiska kombatanckie re-
prezentowali przedstawiciele: Związku 
Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej  
i Byłych Więźniów Politycznych, Świa-
towego Związku Żołnierzy AK Obwodu 
„Mewa – Kamień”,    Związku Inwalidów 
Wojennych, Związku Sybiraków.
 Rangę obchodów podkreślił apel 
poległych odczytany przez ppor. Marcina 
Ślusarza oraz salwa honorowa oddana 

 Młodzież gimnazjalna wspomnia-
ła wszystkich 85 mińskich Katyńczyków, 
wypowiadając ich imiona i nazwiska oraz 
bijąc w dzwon. Ogromne serce, które 
utworzyli miało biało-czerwony kolor. 
 Muzeum Ziemi Mińskiej składa 
serdeczne podziękowania dyrektorom 

przez kompanię honorową Oddziału Spe-
cjalnego Żandarmerii Wojskowej w Miń-
sku Mazowieckim.
 Okolicznościowe przemówie-
nia wygłosili Poseł na Sejm RP Czesław 
Mroczek oraz Starosta Miński Antoni Jan 
Tarczyński. Symbolicznym hołdem skła-
danym żołnierzom poległym na frontach  
II wojny światowej były wiązanki kwiatów  
i znicze zapalone na żołnierskich mogiłach.
 W drugiej części uroczystości, 
podczas spotkania z kombatantami w Ze-
spole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, 
wręczone zostało Odznaczenie Za Zasługi 
dla Światowego Związku Żołnierzy Armii 
Krajowej dla Radnego Powiatu Mińskiego 
Zbigniewa Grzesiaka.

www.powiatminski.pl,  fot. z arch. UM MM

mińskich gimnazjów oraz panu Antoniemu 
Kruszewskiemu z Odlewni Dzwonów Braci 
Kruszewskich w Węgrowie za wypożycze-
nie dzwonu, który niewątpliwie uświetnił 
przebieg uroczystości. 

red. fot. z arch. UM MM

Obchody 72. rocznicy zakończenia II wojny światowej

Dzień Katyński
na Starym Rynku
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Tradycją Miejskiego Ośrodka Pomocy 
Społecznej w Mińsku Mazowieckim są 
cykliczne spotkania pod hasłem „Zdro-
wy senior”. Dotychczas zorganizowane 
były dwa spotkania w ramach ww. cyklu. 
Spotkały się one z dużym uznaniem ze 
strony seniorów. Dotyczyły one następu-
jących tematów: 
1. Zdrowie i choroby w wieku 65+ (se-
minarium z udziałem Centrum Medycz-
no-Diagnostycznego, Centrum Diete-
tycznego „NATURHOUSE”, Centrum 
Rehabilitacji „KINESION” oraz SP ZOZ 
Mińsk Mazowiecki),
2. Promowanie zdrowego stylu życia 
(zajęcia Nordic Walking z wykwalifiko-
wanym instruktorem).

 30 marca 2017 r. zespół monito-
rujący realizację „Programu Wsparcia i Ak-
tywizacji Seniorów w mieście Mińsk Ma-
zowiecki na lata 2015-2020” w MOPS we 
współpracy z Klubem Osiedlowym Spół-
dzielni PRZEŁOM oraz Centrum Diete-

tycznym NATURHOUSE zorganizowali III 
spotkanie z cyklu „Zdrowy Senior”, które 
poświęcone było zdrowemu odżywianiu. 
 Spotkanie rozpoczęło się od 
powitania gości przez panią Elżbietę 
Kowalik – Wirowską, Dyrektor Miejskie-
go Ośrodka Pomocy Społecznej.  Pani 
Elżbieta Kowalik – Wirowska w skrócie 
przybliżyła seniorom ofertę pomocową 
MOPS, szczególnie w sytuacji coraz czę-
ściej nagłaśnianej przemocy wobec osób 
starszych oraz zachęciła do kontaktu  
z pracownikami socjalnymi oraz psycho-
logiem w sytuacjach dla nich trudnych, 
problemowych. 
 Głównym punktem programu 
były wystąpienia mgr inż. Karoliny Słowik, 
dietetyk NATURHOUSE, który w sposób 
obszerny i wyczerpujący wyjaśniła zebra-
nym dlaczego tak ważnym aspektem ży-
cia każdego człowieka, a w szczególności 
seniora, jest zdrowa, zbilansowana dieta, 
a także aktywność fizyczna. Pani dietetyk 
zwróciła uwagę na istotę dbania o regu-

III spotkanie z cyklu „zdrowy senior”
larność i zróżnicowanie posiłków, dostar-
czanie organizmowi niezbędnych skład-
ników, jednocześnie informując, w jakich 
produktach można je znaleźć, przedsta-
wiła piramidę zdrowego żywienia, a także 
podkreśliła konieczność spożywania od-
powiedniej ilości płynów, wskazując wodę 
jako najważniejszy składnik odżywczy 
przyswajany przez organizm. Wykład spo-
tkał się z ogromnym zainteresowaniem ze 
strony seniorów, brali oni aktywny udział 
w dyskusji, chętnie zadawali pytania oraz 
dzielili się własnym doświadczeniem. 
 Następnie Pani Milena Pyrza-
nowska, psycholog MOPS, przedstawiła 
zagadnienie wzajemnej zależności ciała  
i psychiki, zdrowego stylu życia i samopo-
czucia.  Dodatkową atrakcją dla uczest-
ników spotkania był bezpłatny pomiar ci-
śnienia. Seniorzy mieli również możliwość 
skorzystania z indywidualnej rozmowy  
z dietetykiem oraz ulotek i gazetek o te-
matyce prozdrowotnej.  
 Ponadto MOPS corocznie or-
ganizuje spotkania z cyklu „Bezpiecz-
ny Senior”. Spotkania te mają charakter 
profilaktyczno-edukacyjny, koncentrują 
się wokół tematów dotyczących zagro-
żeń, na które narażone są osoby starsze, 
w tym przemoc oraz sytuacje wyłudzeń  
i oszustw, a także pokazują uczestni-
kom, w jaki sposób można uniknąć tego 
typu zdarzeń oraz gdzie szukać wsparcia  
i pomocy. Do tej pory odbyły się już trzy 
spotkania z cyklu „Bezpieczny Senior”  
z udziałem i dużym zaangażowaniem 
Komendy Powiatowej Policji, Komendy 
Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
i Straży Miejskiej oraz dzięki uprzejmo-
ści Polskiego Związku Emerytów i Ren-
cistów. Kolejne spotkanie już jesienią!  
ZAPRASZAMY!

Rzecznik Prasowy MOPS 
fot. z arch. MOPS

24 kwietnia 2017 r. przedstawiciele 
Miejskiej Rady Seniorów uczestniczyli  
w konferencji „Rola samorządów  
w kształtowaniu polityki senioralnej”. 

 Konferencja objęta została pa-
tronatem honorowym Marszałka Sejmu 
RP. Wśród tematów poruszonych przez 
prelegentów znalazły się m.in.: „Starzenie 
się populacji. Wyzwanie a może szansa?”, 
„Polityka senioralna czy polityka mię-
dzypokoleniowa?”, „Potrzeby seniorów  
a działania samorządów lokalnych”.
 Najbliższy dyżur Miejskiej Rady 
Seniorów odbędzie się 13 czerwca br. 
w godzinach 11.00 – 12.00 w pok. 116  
w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki. 
Kolejny dyżur po wakacjach.

red.  fot. z arch. UM MM

Rada Seniorów w Sejmie
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Relacja ze Spotkania Rad Seniorów w Pruszkowie 

Na zaproszenie Fundacji ZACZYN  
10 maja przedstawicielki Miejskiej Rady 
Seniorów w składzie: Wanda Rombel, 
Małgorzata Przybysz i Kalina Starzyń-
ska, uczestniczyły w Spotkaniu Rad 
Seniorów zorganizowanym w Pruszko-
wie. Towarzyszyła im asystentka burmi-
strza Alicja Cichoń, koordynująca prace 
Rady. Na miejsce konferencji wybrano 
Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazo-
wieckiego.

 Pod hasłem „Dobre praktyki 
Rad Seniorów + Siła zespołu, czyli jak 
współpracować w zespole, aby wydo-
być jego moc?” spotkało się kilkanaście 
Rad Seniorów z Mazowsza. Po przywi-

taniu przez organizatorów nastąpiły pre-
zentacje zaproszonych Rad.
 W imieniu mińskiej Rady głos 
zabrała jej przewodnicząca – Wanda 
Rombel. Główne hasło spotkania było 
też tematem wykładu i warsztatów po-

prowadzonych przez Artura Krysika. Na 
zakończenie przedstawiciele zaproszo-
nych rad wymienili się kontaktami i za-
deklarowali współpracę.

red. fot. z arch. UM MM

8 kwietnia był długo oczekiwanym 
dniem przez motocyklistów z mińskiego 
MAGNET-u. Tego dnia odbyło się XXXV 
Warszawskie Otwarcie Sezonu Motocy-
kli Zabytkowych. Imprezę organizował 
zaprzyjaźniony Klub KARDAN, a odbyła 
się ona na terenie Wydziału SiMR Poli-
techniki Warszawskiej. Ponad sto za-
bytkowych motocykli robiących duże 
wrażenie, spotkania ze znajomymi mo-
tocyklistami niewidzianymi przez zimę, 
rozmowy o planach na sezon 2017, tak 
upłynęło sobotnie spotkanie. 
 
 Imprezę zakończyła parada 
ulicami Warszawy i konkursy sprawno-
ściowe na terenie Politechniki. A już na 
drugi dzień, w niedzielę 9 kwietnia, odbył 
się  ArchiRajd, czyli rajd o architekturze, 
prowadzący ulicami Żoliborza, Bielan  
i Marymontu w Warszawie, będący I run-
dą Mistrzostw Okręgu Warszawskiego 
Pojazdów Zabytkowych PZM. W rajdzie II 
miejsce w klasie PRE1975 zdobył repre-
zentant Klubu MAGNET Adam Marczuk.
 Kolejny wyjazd odbył się 1 maja, 
kiedy to wykorzystując słoneczną pogo-
dę, motocykliści z mińskiego Klubu Daw-
nych Motocykli MAGNET, wzięli udział  
w IV Majowym Pochodzie Motocyklo-
wym, organizowanym w Stoczku Łukow-
skim przez Klub CWS. Po przyjeździe do 
Stoczka wyruszyliśmy z grupą kilkudzie-
sięciu motocyklistów do Jeruzala, a na-
stępnie po godzinnym postoju z powro-
tem do Stoczka. Tam, w Parku Miejskim 
Chojnik, odbywały się konkursy dla moto-

cyklistów, można było się posilić, a pobyt 
umilała muzyka „na żywo”.
 Następny wyjazd klubowy nastą-
pił w niedzielę, 7 maja. Pomimo niesprzy-
jającej, deszczowej pogody wyruszyliśmy, 
jak co roku o tej porze, do Garwolina.  
Odbywał się tam IX Garwoliński Rajd Mo-
tocyklowy, organizowany przez zaprzyjaź-
niony z MAGNET-em, klub TUR Garwolin 
oraz zbiórka krwi MOTOSERCE. Można 
było obejrzeć pokazy udzielania pierwszej 
pomocy i wiele motocykli, zabytkowych 
jak i tych współczesnych.

Pierwsze wyjazdy MAGNET-u

 Po wyjazdach nieuchronnie zbli-
ża się 22. Rajd MAGNET, na który zapra-
szamy już dzisiaj. Rajd odbędzie się 20 
maja pod mińskim Pałacem. Rajd objęty 
został Honorowym Patronatem przez Bur-
mistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marci-
na Jakubowskiego i jest pierwszą rundą  
Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytko-
wych, w kategorii motocykle.

K.D.M. Magnet
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Informacje z miejskich inwestycji
PLAC ZABAW PRZY „DĄBRÓWCE”
Rozstrzygnięto przetarg nieograniczony 
i  podpisano umowę z wykonawcą - fir-
mą  ROYAL  PLAY Łukasz Ostrowski   
z Małkini Górnej na budowę I i II etapu 
placu zabaw na terenie Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego Nr 1 przy ul. Dąbrówki 
10 w trybie „zaprojektuj i wybuduj”. Pla-
nowany termin zakończenia inwestycji do 
dnia 14.08.2017 r. 

PARK STREET WORKOUT
Przeprowadzono procedurę udzielenia 
zamówienia o wartości poniżej 30 000 
EURO i podpisano umowę z firmą Flow-
Parks Sp. z o. o. z Krakowa na budowę 
Street Workout Parku z elementami Par-
kour Parku na terenie boiska sportowego 
przy ul. Budowlanej. Zadanie będzie reali-
zowane w trybie „zaprojektuj i wybuduj”  
w terminie do dnia 31.07.2017 r.

WĘZEŁ CIEPLNY W AQUAPARKU
Przeprowadzono procedurę udzielenia 
zamówienia o wartości poniżej 30 000 
EURO i podpisano umowę z firmą PEC 
SERWIS Sp. z o. o. z Siedlec na wykonanie 
prac projektowych i robót budowlanych 
związanych z budową węzła cieplnego w 
budynku Aquaparku przy ul. Wyszyńskie-
go 56. Planowany termin zakończenia in-
westycji – 30.09.2017 r.  Zasilenie obiektu 
MOSIR z miejskiej sieci ciepłowniczej, 
którą wybuduje w roku bieżącym PEC 
Sp. z o. o. przyniesie oszczędności w wy-
datkach związanych ze zużyciem ciepła 
na potrzeby ogrzewania budynku, ciepłej 
wody oraz wentylacji. Dotychczas budy-
nek zasilany był z sieci gazowej .

ROZBUDOWA UL. DĄBRÓWKI
W trakcie rozstrzygnięcia jest przetarg 
nieograniczony na rozbudowę ulicy Dą-
brówki. Trwa sprawdzanie ofert. Roboty 
budowlane rozpoczną się w okresie wa-
kacji.
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NA BUDOWIE PRZEDSZKOLA NR 5
Wykonano rozbiórkę budynku Przedszko-
la Miejskiego nr 5. Obecnie wykonywane 
są ściany fundamentowe pod budynek 
przedszkola oraz  przyłącza kanalizacji 
sanitarnej i deszczowej. Na przełomie 
maja i czerwca planowana jest dostawa 
modułów budynku. 

PRZEBUDOWA KUCHNI W SP NR 5
Trwa procedura sprawdzania ofert zło-
żonych w przetargu nieograniczonym na 
przebudowę kuchni z zapleczem i stołów-
ki w Szkole Podstawowej Nr 5. Wykona-
nie robót budowlanych planowane jest  
w okresie wakacji.

MIESZKANIA SOCJALNE
Otwarto oferty złożone w przetargu nie-
ograniczonym na budowę mieszkań so-
cjalnych. Trwa ocena ofert.

NOWA ELEWACJA URZĘDU MIASTA
Trwa remont budynku Urzędu Miasta 
obejmujący malowanie elewacji budynku.

NOWA KŁADKA NA SREBRNEJ
Ogłoszono przetarg nieograniczony na 
budowę kolejnej, nowej kładki na rzece 
Srebrnej w parku miejskim, w trybie „za-
projektuj i wybuduj”. Nowa kładka ma ar-
chitektonicznie nawiązywać do wyglądu  
kładek wykonanych w roku 2016.

red.

Z ŻYCIA MIASTA
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Z satysfakcją informuję, że spółka 
miejska, jaką jest Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. z siedzi-
bą w Mińsku Mazowieckim, w miesią-
cu marcu 2017 roku zajęło 10 miejsce  
w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych 
Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za 
rok 2017.

Powyższy ranking został przeprowadzo-
ny przez ogólnopolską Strefę Gospodarki 
- dodatku do Dziennika Gazety Prawnej. 
W kwalifikacji były brane pod uwagę takie 
czynniki jak: kwestie techniczne, finan-
sowe, potencjał ludzki czy działania ze 
społecznej odpowiedzialności biznesu na 
rzecz lokalnych społeczności.

Z poważaniem
Prezes Zarządu
Andrzej Ferdek

PEC w pierwszej dziesiątce 
najlepszych firm z branży

Mińsk 
Mazowiecki 
wyróżniony 
tytułem 
„Gminy na 5!”
11 maja 2017 r. w Szkole Głównej Han-
dlowej odbyła się konferencja  „Forum 
Gmin na 5!”, podczas której Miasto 
Mińsk Mazowiecki uzyskało tytuł Gmi-
ny na 5! w edycji 2016/2017 rankingu 
przygotowywanego przez Studenckie 
Koło Naukowe Akceleracji, działające 
przy Instytucie Przedsiębiorstwa Kole-
gium Nauk o Przedsiębiorstwie w Szkole 
Głównej Handlowej w Warszawie. 

Badanie miało na celu ocenę gmin pod 
kątem jakości komunikacji przy wykorzy-
staniu drogi elektronicznej (www, e-mail). 
Badaniem objętych było w sumie 648 
gmin, przy czym Warszawa została zba-
dana w podziel na 18 dzielnic, co łącznie 
dało 665 ocenianych jednostek. Poza 
oceną oficjalnych witryn internetowych 
administrowanych przez Urzędy, drugim 
elementem była ocena jakości kontraktu 
drogą elektroniczną. 

Eksperci wcielili się w tzw. „tajemniczych 
klientów”, zadając pytanie w taki sposób, 
aby badane jednostki nie zorientowa-
ły się, że w danym momencie podlegają 
ocenie. Raport prezentujący dobre prak-
tyki oraz wyniki badań dostępny jest na 
stronie internetowej. Tytuł „Gmina na 5!” 
został przyznany 59 jednostek samorządu 
terytorialnego.

red.
 fot. z arch. UM MM
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Projekt „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum Mińska Mazowieckiego”

Relacja z Konferencji prasowej 
z 21 kwietnia 2017 r.

W piątek, 21 kwietnia, odbyła się konfe-
rencja prasowa burmistrza Marcina Jaku-
bowskiego na temat  projektu pn. „Rozwój 
i rewaloryzacja terenów zieleni w centrum 
Mińska Mazowieckiego” realizowanego 
w ramach Programu Operacyjnego Infra-
struktura i Środowisko 2014-2020, Dzia-
łanie 2.5 „Poprawa jakości środowiska 
miejskiego”. Spotkanie z prasą zorganizo-
wano na terenie parku miejskiego, a poza 
prasą udział w nim wzięli również przed-
stawiciele wykonawców mających realizo-
wać zadania wskazane w projekcie.

 Celem projektu jest kompleksowe 
zagospodarowanie terenów zieleni miejskiej 
na obszarze obejmującym Park Dernałowi-
czów i Plac Stary Rynek. Całkowity koszt 
projektu to 3 442 706,67 zł brutto, a dofinan-
sowanie ze środków Funduszu Spójności  
to  2 812 085,23 zł.
 W wyniku postępowań przetar-
gowych wyłoniono 3 wykonawców: AG-
Complex Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie,  
Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. z siedzibą 
w Mińsku Mazowieckim, P.W.ARTIMEX Artur 
Gniado z siedzibą w Mińsku Mazowieckim.

AG-Complex Sp. z o.o.
Rewitalizacja terenu po rozebraniu nieczyn-
nej oczyszczalni ścieków w parku miejskim 
w terminie do 31 sierpnia 2018 r., wynagro-
dzenie brutto 91 521,85 zł;
    Rewitalizacja Placu Stary Rynek: usunięcie 
darni na skarpach, wyrównanie, przegrabie-
nie gruntu na skarpach, usuniecie zniszczeń, 
ułożenie na skarpach geokraty oraz wykona-
nie nasadzeń krzewów iglastych i liściastych 

w terminie do 31 sierpnia 2017 r., brutto  
49 375,01 zł;
    Rewitalizacja zieleni w parku miejskim  
w terminie do 31 sierpnia 2018 r., wynagro-
dzenie brutto 1 110 340,43 zł.

 Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o.
- Rewitalizacja parku miejskiego w Mińsku 
Mazowieckim – alejki i ciągi rowerowe
 Zakres robót obejmuje m.in. wy-
konanie: 9 alejek i 2 ciągów pieszo-rowe-
rowych. Aleje parkowe objęte opracowa-
niem w większości posiadają nawierzchnie 
mineralne, część natomiast szczątkową 
nawierzchnię z płyt betonowych. Wszystkie 
alejki zostaną wykonane z kostki brukowej 
typu Nostalit w kolorze barw jesieni. Kon-
strukcję nawierzchni ciągu pieszo-rowero-
wego wzdłuż ul. Ogrodowej stanowi obecnie 
beton asfaltowy w złym stanie technicz-
nym, lecz nadającym się do wykorzystania  
na przyszłą podbudowę projektowanej kon-
strukcji nawierzchni. Ciąg pieszo-rowerowy 
wzdłuż ul. Ogrodowej wykonany zostanie  

z kostki brukowej betonowej typu Starobruk 
w kolorze barw jesieni. Ciąg pieszo-rowe-
rowy wzdłuż zbiornika wodnego pomiędzy 
ulicami Warszawską i Parkową wykonany 
będzie z nawierzchni mineralnej tj. grysów 
drogowych zagęszczonych mechanicznie. 
Termin realizacji:  do 31 sierpnia 2017 r. Wy-
nagrodzenie brutto 800 518,17 zł.

P.W.ARTIMEX Artur Gniado
- Rozbiórka dawnej oczyszczalni ścieków  
w parku miejskim w terminie do 12 maja 
2017 r., wynagrodzenie brutto 207 870,27 zł;
- Prace utrzymaniowe brzegów rzeki Srebr-
na: odmulenie koryta rzeki i zabezpieczenie 
przed rozmywaniem oraz erozją obu brze-
gów rzeki Srebrnej na terenie parku miejskie-
go w terminie do 31 maja 2017 r., wynagro-
dzenie brutto 292 000,00 zł.
 Na zakończenie konferencji pra-
sowej burmistrz Marcin Jakubowski zaprosił 
zebranych na spacer po terenie inwestycji, 
aby wspólnie obejrzeć miejsca, które zosta-
ną poddane zmianom.

Nasadzenia w parku i rozbiórka 
oczyszczalni

W Parku Dernałowiczów trwają prace 
związane z projektem pn. „Rozwój i re-
waloryzacja terenów zieleni w centrum 
Mińska Mazowieckiego” realizowanym 
w ramach Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020, 
Działanie 2.5 „Poprawa jakości środowi-
ska miejskiego”.

Firma P.W.ARTIMEX Artur Gniado z sie-
dzibą w Mińsku Mazowieckim kończy roz-
biórkę nieczynnej oczyszczalni ścieków, 
która zlokalizowana była na skraju parku 
od strony ul. Budowlanej. We wcześniej-
szym stanie teren dawnej oczyszczalni nie 
przedstawiał sobą walorów użytkowych  
i wizualnych. Obecność ruin i nieuporząd-

kowanej roślinności sprzyjały niepożąda-
nemu zachowaniu. Prowadzone są rów-
nież przez firmę AG-Complex nasadzenia 
na terenie Parku Dernałowiczów. Dobór 
roślin jest zgodny z zaleceniami Mazo-
wieckiego Wojewódzkiego Konserwatora 
Zabytków. Zastosowane zostaną rośliny 
liściaste, byliny i pnącza, ze szczegól-
nym uwzględnieniem gatunków naturalnie  
występujących na terenie naszego kraju 
i charakterystycznych dla siedlisk grądo-
wych oraz łęgowych, które urozmaicono 
gatunkami obcymi i odmianami ozdobny-
mi. Aktualnie wykonywane się nasadzenia 
żywopłotów wzdłuż ulic Kościelnej, Ogro-
dowej i Warszawskiej, które będą izolo-
wały park od ruchu ulicznego.

red.
fot. z arch. UM MM
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W czwartek 06.04.2017 grupa nauczy-
cieli naszej szkoły, biorących udział w 
projekcie PO WER Erasmus+, spotkała 
się z wiceprezydentem miasta i regionu 
Barcelos. Po zwiedzaniu zabytkowego 
ratusza, w sali posiedzeń zapoznani zo-
stali ze strukturą i organizacją Urzędu 
Miasta i działalnością samorządową. 

 Wiceprezydent po przedstawie-
niu prezentacji, odpowiedziała na szereg 
pytań związanych w szczególności z dzia-
łalnością oświatową w regionie. Wizyta 
przebiegała w przyjaznej i partnerskiej at-
mosferze. Poniżej fotorelacja z tego spo-
tkania. Zapraszamy do fotorelacji.

Tomasz Płochocki
fot. z arch. szkoły

Dziesięcioosobowa grupa uczniów  
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 
Powstańców Warszawy w Mińsku Ma-
zowieckim wraz z opiekunami Markiem 
Czyżowskim i Tomaszem Wróblewskim 
realizowała w Magdeburgu w dniach 23-
29.04.2017 roku wraz z młodzieżą Beru-
fsbildende Schulen I „Eike von Repgow” 
piąty w historii wymiany projekt edukacyj-
ny „Magdeburg-miastem nauki”. 
 

 Po oficjalnym powitaniu przez Pa-
nią dyrektor Gabrielę Lorenz, opiekunowie 
grupy niemieckiej Sylvia Ast i Rita Rekow-
ski dokonały wprowadzenia do projektu. 
Następnie młodzież polska miała możli-
wość poznania warunków nauki niemiec-
kich rówieśników. Po południu zwiedzili-
śmy Magdeburg śladami najwybitniejszych 
niemieckich naukowców.

 Niezapomnianym przeżyciem dla 
naszych uczniów była wizyta w Wolfsburgu 
w Zakładach Volkswagena. Automatyczna 
linia produkcyjna Golfa, salony samocho-
dowe wszystkich marek należących do 
Grypy Volkswagen oraz Muzeum Motory-
zacji na długo pozostaną w pamięci me-
chanikom z Mechanika.
 W Instytucie im. Maxa Planca 
młodzież poznała charakter pracy badaw-
czej oraz obserwowała doświadczenia 
dotyczące pionizacji elementów połączo-
nych ze sobą przegubami. Duże wrażenie 
wywarła zbudowana w Rothensee prawie 
przed stu laty podnośnia statków i współ-
czesna śluza na skrzyżowaniu Kanału 
Śródlądowego z Łabą o kilkunastometro-
wej różnicy poziomów wody.
 Podczas tygodniowego poby-
tu w Magdeburgu nie zabrakło elemen-
tów sportowych. Udział naszych uczniów  

w Halowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Za-
wodowych z Magdeburga wzbudził podziw 
sędziów i kibiców. Zdecydowanie mniej 
stresująca i bardziej przyjemna była rywa-
lizacja z  niemieckimi kolegami na kręgielni.
 Ciekawostką archeologiczną było 
znalezisko koncentrycznej osady dato-
wanej  na 3000 r. pne w Poemmelte. Du-
żym zainteresowaniem cieszyła się wizyta  
w tzw. Wieży Tysiaclecia (odpowiednik 
Centrum Nauki „Kopernik”), gdzie młodzież 
mogła osobiście doświadczyć przełomo-
wych w dziejach ludzkości odkryć i wyna-
lazków.
 Współfinansowana przez Pol-
sko Niemiecką Współpracę Młodzieży 
piąta jubileuszowa wymiana pozwoliła 
młodzieży obu partnerskich szkół nawią-
zać przyjacielskie kontakty, które zostaną 
na pewno zacieśnione po rewizycie ko-
legów z Magdeburga w październiku br. 
                              

 Tomasz Wróblewski
fot. z arch. szkoły

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 z wizytą w Portugalii

MECHANIK w Magdeburgu w ramach programu PNWM

Tytuł projektu: 
MAGDEBURG-MIASTEM NAUKI   
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W dniach 23-28 kwietnia br. grupa 
uczniów Gimnazjum i Liceum Ogól-
nokształcącego im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej wraz z opiekunami odwiedziła 
zaprzyjaźnioną szkołę w Telszach na Li-
twie. Wizyta w Telsiu Zemaites Gimnazija 
rozpoczęła się od oficjalnego powitania  
przez dyrekcję, następnie uczniowie-
przewodnicy oprowadzili gości po pla-
cówce. 
 Motywem przewodnim tego-
rocznej wymiany była kreatywna nauka 
języków obcych. Dlatego  uczestnicy brali 
udział w licznych  zajęciach języka angiel-
skiego, niemieckiego, rosyjskiego oraz 
litewskiego. Polscy uczniowie zostali po-
proszeni o przeprowadzenie lekcji języka 
polskiego na temat   życia i twórczości 
Adama Mickiewicza.
 Telsze  to nieduże, bardzo przy-
jemne  miasto. Uczestnicy polsko-litew-
skiego spotkania mieli okazję zwiedzić je 
z przewodnikiem, który przybliżył  historię 
i tradycję miasta.  W Kłajpedzie studenci 
wyższej szkoły morskiej zdradzili  tajniki 
nawigacji – zdobytą wiedzę uczestnicy 
sprawdzili w praktyce na nowoczesnym 
symulatorze statku. Polscy uczniowie byli 
pod wrażeniem piękna Pałacu Ogińskich 
w Połądze, gdzie oprócz ciekawej lekcji 

W sobotę, 6 maja 2017 r., na dziedziń-
cu Pałacu Dernałowiczów można było 
podziwiać przedstawicieli różnych ras 
czworonożnych przyjaciół człowie-
ka, które przyjechały aby uczestniczyć  
w Krajowej Wystawie Psów Rasowych 
IX grupy FCI. W sumie w Mińsku zapre-
zentowało się około 280 psów, które oce-
niało międzynarodowe jury. 
 Grupa IX FCI to psy ozdobne i do 
towarzystwa. Są to między innymi biszony, 
pudle, brabantczyki, grzywacze chińskie, 
pekińczyki czy chihuahua. 

Krajowa Wystawa Psów Rasowych IX grupy FCI

historii, podziwiali prace lokalnych arty-
stów. Wszystkim bardzo podobała  się 
wizyta w fabryce cukierków w Kretyndze, 
z której  do Polski przywieźliśmy ręcznie 
wykonane słodycze.
 Jednak wszystko, co dobre 
szybko się kończy, więc i my po kilku 
dniach musieliśmy się pożegnać – naj-
pierw oficjalnie w szkole, potem ze swo-

- Chcieliśmy pokazać mińszczanom pie-
ski, które są fajne, przyjazne i kochane. 
Chcieliśmy też zachęcić do kupowania  
i korzystania z oficjalnych stron FCI. Bar-
dzo się cieszymy, że mińszczanie nas tak 
licznie odwiedzali, dopytywali się oraz 
brali udział w licznych konkursach. Myślę, 
że była to bardzo fajna i udana impreza, 
zwłaszcza, że pogoda tak dopisała – pod-
sumowała portalowi minskmaz.com Gra-
żyna Żera – zastępca kierownika sekcji 
psów ozdobnych Związku Kynologiczne-
go w Polsce oddziału w Warszawie.

 Podczas wystawy czworono-
gi brały udział w wielu konkursach np. 
Best In Show, najlepszy junior, najlepszy 
weteran, najlepsze szczenię i młodsze 
szczenię czy dziecko i pies. Warto rów-
nież zauważyć, że w pięcioosobowym 
jury oceniającym czworonogi obecni byli 
goście z Francji i Serbii. Wystawa objęta 
była Honorowym Patronatem Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki.

źródło: minskmaz.com
 fot. Leszek Siporski

Przedstawiciele GiLO z wizytą w litewskiej szkole

imi rodzinami goszczącymi. Wróciliśmy 
bogatsi w kolejne doświadczenia i nowe 
znajomości. Jesteśmy pewni, że  podróże 
kształcą. 
 Dziękujemy Radzie Rodziców 
GiLO oraz Burmistrzowi Mińska Mazo-
wieckiego za wsparcie finansowe, dzięki 
którym wizyta była możliwa. 

J. Stusińska, fot. z arch. szkoły



16 MIM maj 2017www.minsk-maz.pl

OŚWIATA

25 kwietnia br. w Zespole Szkół Miej-
skich nr 1 w Mińsku Mazowieckim 
odbył się II Powiatowy Konkurs Ję-
zyka Angielskiego ‘Master of En-
glish Grammar’ dla uczniów klas  
4 – 6 szkoły podstawowej. 

 Celem konkursu było do-
skonalenie umiejętności językowych 
uczniów oraz budowanie motywacji do 
nauki języków obcych. Impreza została 
zorganizowana przez nauczycieli języ-
ków obcych Szkoły Podstawowej nr 1  
im. Mikołaja Kopernika w składzie: Iwona 
Rojek, Katarzyna Błaszczak, Małgorzata 

Tunicka. Nagrody dla laureatów konkur-
su ufundowała Rada Rodziców Szkoły 
Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Koper-
nika oraz Studium Języków Obcych. 
Swoją obecnością zaszczyciła nas pani 
Iwona Gutkowska.
 W konkursie wzięło udział 65 
laureatów eliminacji szkolnych z 24 szkół 
podstawowych powiatu mińskiego. Po-
ziom wiedzy uczestników był bardzo 
wysoki. Po zakończeniu konkursu prace 
zostały ocenione przez komisję, w skład 
której weszli zarówno organizatorzy kon-
kursu, jak i opiekunowie uczniów, co 
znacznie usprawniło pracę.

Dyrekcja Szkoły Podstawowej nr 2  
im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim 
oraz nauczycielki języka polskiego po 
raz dziesiąty zaprosili uczniów i nauczy-
cieli z Powiatu Mińskiego do udziału  
w Konkursie Ortograficznym dla Szó-
stoklasistów organizowanym pod ho-
norowym patronatem Starosty Mińskie-
go pana Antoniego Jana Tarczyńskiego 
oraz Burmistrza Miasta Mińsk Mazo-
wiecki Marcina Jakubowskiego. Kon-
kurs  miał na celu zachęcenie uczniów 
do pracy nad poprawnością ortograficz-
ną i interpunkcyjną. 

 W finale tegorocznych zma-
gań, które odbyły się 7 kwietnia 2017 r., 
wzięło udział osiemdziesięcioro sześcioro 
mistrzów ortografii z dwudziestu dwóch 
szkół z terenu powiatu, którzy zostali wy-
łonieni w eliminacjach szkolnych, poprze-
dzających zmagania powiatowe. 

II Powiatowy Konkurs Języka Angielskiego 
‘Master of English Grammar’

Najlepsze wyniki uzyskali:
KL. 4 
I. Wanda Gwiazda – Chobot, opiekun p. Zofia 
Kruszewska
Szymon Baran – Marianka, opiekun p. Iwona 
Rawska
II. Maja Magdoń – Grzebowilk, opiekun,  
p. Monika Zgódka 
Szymon Wieczorek – Brzóze, opiekun  
p. Anna Wojda
III. Zuzanna Reperowicz – Cegłów, opiekun  
p. Bożena Kramek
Mateusz Widłaś – Ładzyń, opiekun p. Elżbieta 
Jankowska
Jacek Komoń – Mińsk Mazowiecki SP1, opie-
kun p. Iwona Rojek 
Kl. 5
I. Mateusz Jóźwiak – Dębe Wielkie, opiekun 
p. Ewelina Grzechnik
II. Igor Paderewski – Siennica, opiekun  
p. Ewa Ruszpel
III. Tatiana Piwowar – Mińsk Mazowiecki SP1, 
opiekun P. Katarzyna Błaszczak
 Kinga Gałązka – Wiciejów, opiekun p. Hanna 
Stolarska
Michał Maleńczyk – Halinów, opiekun  
p. Magdalena Rudnik
Kl. 6
I. Amelia Zwierz – Halinów, opiekun p. Mag-
dalena Rudnik
II. Alicja Szmarowska – Mińsk Mazowiecki 
SP1, opiekun p. Iwona Rojek
III. Aleksandra Gryzik – Siennica, opiekun  
p. Ewa Ruszpel
 Uczestnikom, a przede wszyst-
kim laureatom II Powiatowego Kon-
kursu Języka Angielskiego ‘Master of 
English Grammar’ oraz ich opieku-
nom serdecznie gratulujemy.  
 Dziękujemy za udział oraz ży-
czymy dalszych sukcesów w pasjonu-
jącej przygodzie, jaką jest nauka języka 
angielskiego. Zapraszamy do udziału  
w III edycji konkursu już za rok.

    
Iwona Rojek, Małgorzata Tunicka, Katarzyna Błaszczak

fot. ZSM nr 1

Jubileuszowe dyktando w „Dąbrówce”
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 W tegorocznym finale Konkursu 
uczestnicy zmierzyli się z pułapkami „kry-
jącymi” się we fragmencie zaczerpniętym 
z powieści J.R.R. Tolkiena  „Hobbit, czyli 
tam i z powrotem”. Dyktando rekomen-
dowane przez panią Alinę Komorowską, 
doświadczoną polonistkę i edukatorkę, 
podyktowała uczniom przewodnicząca 
komisji konkursowej pani Iwona Krasuska 
z Gimnazjum w Pustelniku. Zostało ono 
napisane przez uczniów na poziomie, któ-
rego mogliby im pozazdrościć dorośli miło-
śnicy poprawnej polszczyzny. Dodatkowo 
uczniowie musieli się wykazać znajomością 
zasad pisowni. Niestety, okazało się, że nie 
jest to najmocniejsza strona większości  
z nich. 
 Po zakończeniu konkursu prace 
zostały ocenione przez komisję, w skład 
której weszły zarówno polonistki z „Dwójki”, 
jaki nauczycielki języka polskiego z zaprzy-
jaźnionych szkół: pani Ewa Pszczółkowska 
(Gimnazjum Miejskie nr 2 w Mińsku Mazo-
wieckim), pani Alicja Nowicka (Gimnazjum 
w Jakubowie), pani Zofia Czerwińska-Gą-
gol (Szkoła Podstawowa w Jakubowie), 
pani Magdalena Piętka (Szkoła Podstawo-
wa w Grzebowilku), pani Katarzyna Malka 
(Zespół Szkół w Stojadłach). To dzięki ich 
cennemu zaangażowaniu dokonano wnikli-
wej oceny prac uczniów i obiektywnie wy-
łoniono laureatów.
 Tym razem wiadomości z zakre-
su zawiłej, polskiej ortografii i interpunkcji 
najlepiej powtórzyli uczniowie ze Szkoły 

…i właśnie w takiej świątecznej i wesołej 
atmosferze odbyło  się spotkanie wiel-
kanocne w Przedszkolu Miejskim nr 6  
w Mińsku Mazowieckim.
 Dnia 11 kwietnia 2017 r. dyrektor 
Agnieszka Mazurek, powitała wszystkie 
przedszkolaki, pracowników i zaproszo-
nych gości.
 Największą atrakcją tej uroczy-
stości było przedstawienie pt. ,,Skąd się 
wzięły kolorowe jajka?”, które po raz kolej-
ny przygotowała grupa teatralna ,,Pozytyw-
nie Zakręceni”.
 Wśród aktorów znaleźli się Rodzi-
ce i Nauczyciele PM nr 6, którzy wcielili się 
w role:
- Motyla - p. Katarzyna Wilkołazka,
- Biedronki - p. Magdalena Szabat,
- Gospodyni - p. Anna Barżykowska,
- Wiosny - p. Anna Bembnowicz,
- Kur Pstrokatek i Czubatek: p. Monika Zie-
lińska, p. Katarzyna Janiec, p. Beata Ant-
czak – Kołodzik, p. Jolanta Parol, p. Teresa 
Wielmowiec,
- Koguta - p. Jarosław Muzyka,
- Lisa - p. Michał Ślusarz.
 Spektakl ten to historia pisanek, 
opowiedziana dzieciom w sposób zabawny 
i humorystyczny. Barwne stylizacje sprawi-
ły, że przedszkolaki nie mogły rozpoznać 
wśród aktorów, ani swoich rodziców, ani 

pań. Przedstawienie tak się spodobało, że 
zostało pokazane po raz drugi na scenie 
kameralnej MDK w Mińsku Mazowieckim. 
Na widowni zasiedli zaproszeni uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki, 
z Publicznej Selezjańskiej Szkoły Podsta-
wowej im. Dominika Sawio oraz przedszko-
laki z Przedszkola Miejskiego nr 3.

 Spektakl, jak zwykle, wyreżyse-
rowały p. Ewa Jaroszewicz i p. Bogusława 
Proczka. A o oprawę muzyczną zadbała 
niezawodna p. Paulina Rzewuska – Kory-
cińska.

Bogusława Proczka
fot. z arch. PM nr 6

„Wielkanoc…Wielkanoc to radosne święto…”

Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim. 
Pierwsze miejsce zajęła Julia Dworecka, 
drugie Maciej Grudziński, trzecie zaś Ma-
teusz Karpiński. Komisja Konkursowa po-
stanowiła wyróżnić także: Weronikę Koszel 
z Mrozów, Joannę Wronę, Adama Fabera 
z SP2 w Mińsku Mazowieckim, Aleksandrę 
Gryzik, Aleksandrę Sabak z Siennicy, Ber-
narda Szponara ze Stanisławowa, Patryka 
Świętochowskiego z SP5 w Mińsku Mazo-
wieckim, Filipa Sankowskiego z Cegłowa, 
Zuzannę Capek z SP1 w Sulejówku, Igora 
Kurzypa z Latowicza. 

 Jubileuszowy Konkurs przeszedł 
do historii i pozostaje się jedynie cieszyć 
zainteresowaniem, które wzbudził wśród 
uczniów i nauczycieli języka polskiego. 
Wszystkim uczestnikom, a przede wszyst-
kim laureatom oraz ich opiekunom ser-
decznie gratulujemy. Wręczenie nagród na-
stąpi wkrótce, w czasie obchodów święta 
Patronki Szkoły – księżniczki Dobrawy.

Renata Miszczak
fot. z arch. Sp nr 2
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3 kwietnia 2017r. na Zamku Golubskim, 
podczas III Kongresu COPTIOSH (Centrum 
Organizacji Przedmiotowo - Tematyczno                          
- Interdyscyplinarnych Olimpiad Społecz-
no - Historycznych w Białymstoku) nastąpiło 
podsumowanie VI Ogólnopolskiego Rankingu 
Olimpijskiego COPTIOSH 2017 roku.
 
 Nasi uczniowie zajmowali wysokie 
miejsca w wielu konkursach i olimpiadach spo-
łeczno – prawnych, co  zaowocowało uzyska-
niem statusu Brązowej Europejskiej Szkoły Pra-
worządności RP 2017 roku w VI Ogólnopolskim 
Rankingu Olimpijskim COPTIOSH. Oznacza to, 
że edukacja społeczna, europejska, prawna, 
historyczna, bądź z dziedziny praw człowieka, 
stoi w wyróżnionej placówce na wysokim po-
ziomie.

 Gratulujemy uczniom startującym  
w konkursach i olimpiadach z historii  i wiedzy 
o społeczeństwie. Warto przypomnieć ich naj-
ważniejsze sukcesy:
- Maciej  Muszyński - finalista zawodów cen-
tralnych LVII Olimpiady Wiedzy o Polsce  
i Świecie Współczesnym, laureat Ogólnopol-
skiej Olimpiady GO!WOS,
- Tomasz Pietras - 9 miejsce w zawodach 
międzyszkolnych olimpiady „Losy żołnierza  
i dzieje oręża polskiego”, udział w eliminacjach  
ustnych etapu okręgowego Olimpiady Histo-
rycznej, finalista Ogólnopolskiego Konkursu 
Wiedzy o Unii Europejskiej organizowanego 
przez KUL, 
- Jędrzej Mikulski – udział w etapie  rejonowym  
Olimpiady Historycznej,
- Honorata Bogusz - finalistka konkursu filozo-
ficznego “Wielcy Polacy XX wieku”,
- Karol Adamiec, Paulina Deniziak, Tomasz 
Pietras, Tomasz Roś  - zwycięzcy w konkursie 
Wiedzy o Parlamencie Europejskim. Nagrodą 
był wyjazd do Brukseli i zwiedzanie instytucji 
europejskich,
- IV miejsce w Powiatowym Konkursie „1050 
rocznica chrztu Polski” zajął zespół w składzie: 
Karol Adamiec, Tomasz Pietras i Tomasz Roś.
 Gratulujemy także nauczycielom 
- opiekunom merytorycznym: p. Karolinie  
Kaczyńskiej, p. Beacie Wąsowskiej i p. Zdzisła-

Kontynuując naszą szkolną tradycję, całą 
klasą pierwszą Salezjańskiego  Liceum Ogól-
nokształcącego im. Ks. A. Czartoryskiego  
w Mińsku Mazowieckim, wyruszyliśmy na 
Powązki. Choć nasz wyjazd odbył się 20 
kwietnia, a nie jak zazwyczaj - jesienią, to był  
to czas równie głębokiej refleksji i zadumy.
  
 Jako pierwsze odwiedziliśmy Nowe 
Powązki, otwarte w 1912, na których spoczy-
wają głównie zasłużeni ludzie - politycy, spor-
towcy, artyści, naukowcy, żołnierze, młodzi 
polegli w walce za ojczyznę patrioci. Ich piękne 
nagrobki, będące równocześnie życiorysem, 
aleje jednolitych krzyży przypominających  
o odwadze i patriotyzmie to historie mówiące 
same za siebie, wzruszające i godne naślado-
wania. Z podziwem nad życiem i dokonania-
mi przedstawicieli minionych pokoleń, chcąc 
wyrazić słowa wdzięczności, pomodliliśmy się  

i zapaliliśmy pamiątkowe znicze na grobach ta-
kich postaci, jak na przykład: Władysław Szpil-
man - którego część historii opowiada nam film 
pt.  „Pianista”, Ryszard Kapuściński - nieustra-
szony reporter-poeta nieznający granic, czyli 
przeszkód nie do pokonania w dążeniu do celu, 
Zbigniew Religa - ojciec polskiej transplantolo-
gii, czy Władysław Jana Stefczyk, czyli świetnie 
wszystkim znany z lekcji polskiego Kopaliński 
kojarzony ze Słownikiem symboli czy wieko-
pomnym Słownikiem mitów i tradycji kultury. 
Niesamowitość i wyniosłość tego miejsca zda-
wała się podkreślać przyroda. Śpiewające pta-
ki, pięknie zieleniąca się roślinność stanowiła 
jakby mur przed zabieganym, niepamiętającym 
o przeszłości światem...
 Następnie udaliśmy się na tak zwa-
ne ,,Stare Powązki”, pochodzące z 1792 
roku. Bardzo znane zapewne dla większości 
mieszkańców Warszawy. Dla nas, mimo co-

Zaszczytny tytuł dla Salezjańskiego Liceum

wowi Roguskiemu. To dzięki ich zaangażowa-
niu i dodatkowej pracy możemy cieszyć się tym 
prestiżowym wyróżnieniem.
 Status Brązowej Europejskiej Szkoły 
Praworządności RP 2017 roku uzyskało rów-
nież Liceum im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku - gratulujemy wyróżnienia naszym 
sąsiadom z Pięknej.
 VI Ranking Olimpijski (podobnie jak  
wcześniejsze jego edycje) znajduje się na  stro-
nie www.coptiosh.eu.

Link do VI Rankingu 2017 roku: 
http://coptiosh.eu/VI-Ranking-2017-za-rok-
szkolny-2015-16_589.html

opr. Renata Bakuła
 wicedyrektor Szkół Salezjańskich 

w Mińsku Mazowieckim

rocznych odwiedzin na cmentarzu, były to  
w większości nieodkryte tereny. Wycieczka 
po Starych Powązkach rozpoczęła się cieka-
wie. Bawiąc się w ,,poszukiwaczy skarbów”, 
odnaleźliśmy grób, znanego nam z autorstwa 
wielu dzieł literackich, Bolesława Prusa, a wła-
ściwie Aleksandra Głowackiego - polskiego 
pisarza, nowelisty i publicysty okresu pozyty-
wizmu. Później, mijając wiekowe, porośnięte 
mchem aleje, które wprawiały w romantycz-
ny nastrój zadumy i grozy, czując się niczym  
w scenerii ,,Upiora w operze”, udaliśmy się do 
Katakumb Cmentarza Powązkowskiego, gdzie 
został pochowany m.in. Czesław Niemen - wy-
bitny polski piosenkarz rockowy, a niedaleko 
jego grobu umiejscowiony jest grób Ireny Ja-
rockiej. Następnie - już na sam koniec naszej 
podróży w czasie -  zwiedziliśmy Aleję Zasłu-
żonych, na których są pochowani tacy wybitni 
ludzie kultury, jak: polski noblista Władysław 
Stanisław Reymont, autor Mitologii Greków  
i Rzymian Jan Parandowski oraz wybitny poeta 
trzech epok Leopold Staff.
  Wycieczka na Cmentarz Powąz-
kowski była czasem zadumy nad kruchością 
ludzkiego istnienia, czasem wzruszeń, emocji, 
ale także wspólnie spędzonych chwil i refleksji 
na temat najwybitniejszych polskich artystów 
i ich dokonań. Na chwilę mogliśmy wejść do 
kapsuły czasu i przenieść się w okres wielkich 
dzieł, wspaniałych twórców, olimpijczyków i ar-
tystów, którzy dostarczali nam kiedyś zarówno 
wielkich wzruszeń, jak i rozrywki. Miło wspomi-
nana przez nas tradycja nawiedzania pamiątek 
historii zapadnie w naszej pamięci na zawsze  
i będziemy ją kultywować w dorosłym życiu.

Zofia Majewska, Aleksandra Rek, uczennice klasy I 
Salezjańskiego Liceum Ogólnokształcącego 

im. Ks. A. Czartoryskiego 
fot. z arch.  Szkół Salezjańskich

„Dalej mówią kamienie”
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W roku szkolnym 2016/2017 Szkoła Pod-
stawowa Nr 5 im. Józefa Wybickiego  
w Mińsku Mazowieckim po raz drugi 
przystąpiła do Ogólnopolskiego Konkur-
su Ekologicznego „Dobre rady na elek-
troodpady”. Szkolnym koordynatorem  
i opiekunem konkursu jest  Edyta Kopeć. 

 Zespół „Eko-Żuczki” w składzie: 
Julia Dróżdż, Wiktoria Czerwińska, We-
ronika Miąsek, Patrycja Tkaczyk i Michał 

6 kwietnia papieskie gimnazjum od-
wiedzili rodzice i uczniowie, którzy od 
września rozpoczną naukę w klasach 
siódmych w Szkole Podstawowej nr 3  
im. Jana Pawła II. 

 Spotkanie, które poprowadziły 
Maja i Karolina z kl. 2b,  rozpoczęło się od 
prezentacji o szkole przygotowanej przez 
p. Mariusza Jaguścika. Potem nowych 
członków szkolnej społeczności przywi-
tał pan dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki. 
Następnie goście w czterech grupach wy-
ruszyli na wycieczkę po szkole. Ich prze-
wodnikami byli nauczyciele: pani Agniesz-
ka Kożuchowska, pani Agnieszka Nowak, 
pani Iwona Ciesielska i pani Justyna Koło-
dziejczyk oraz uczennice z klas trzecich: 
Maja, Angelika, Paulina, Julia, Julia, Ola, 
Agnieszka i Julia. W sali gimnastycznej 
goście oglądali pokaz tańca z szarfami 
przygotowany przez uczennice pani Re-
naty Mroczkowskiej i pokaz teakwon-do 
przygotowany przez uczniów pana Dawi-
da Matwieja. W sali fitness grupa taneczna 
pani Aldony Szewczyk uczyła tańczyć, a w 
sali nr 10 i nr 12 młodzi chemicy przygo-
towani przez panią Dorotę Sugier i panią 

„Eko-Żuczki” z „Piątki” i ich „Dobre rady na elektroodpady”

Mitura, reprezentowali szkołę w ekolo-
gicznych działaniach konkursowych.
 W ramach realizacji zadań prze-
prowadzono ekologiczną kampanię edu-
kacyjną wśród uczniów, nauczycieli i ro-
dziców. Przeprowadzano ankiety, zajęcia 
edukacyjne w szkole i przedszkolach, 
wywiad w Wydziale Gospodarki Komu-
nalnej Urzędu Miasta oraz rozdawano ok. 
2500 ulotek informacyjnych w szkole oraz  
w centrum miasta. Odbył się też apel eko-

logiczny” Przygody Baby Jagi z elektro-
śmieciami” oraz 3 szkolne konkursy eko-
logiczne. 
      Finałem działań konkursowych była 
zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego 
i elektronicznego, która odbyła dnia 21 
kwietnia 2017 r. Honorowym Patronem 
akcji  jest fima Auraeko-Organizacja Od-
zysku Sprzętu Elektrycznego i Elektro-
nicznego S.A.  Zebrany sprzęt odebrała 
firma Maya Victory. Do akcji przystąpiła 
cała społeczność szkolna i lokalna. Zu-
żyty sprzęt można było oddawać w godz. 
10.00- 16.00. Łącznie zebrano ok. 1000 
kg sprzętu. Akcja zbiórki sprzętu została 
nagłośniona w lokalnych mediach. Zbiór-
ka baterii była prowadzona  od 1 lutego 
2017 r. Prowadzono zbiórkę  podczas 
„Eko – Walentynek pod hasłem: „Za 
bateryjkę dostaniesz słodką Walentyn-
kę”. Zbiórkę baterii prowadziliśmy też 
w Dniu Kobiet i Dniu Mężczyzn pod ha-
słem „Recykling kwitnie w Dniu Kobiet”, 
„Recykling kwitnie w Dniu Mężczyzn”.  
W Pierwszym Dniu Wiosny zbiórce baterii 
przewodniczyło hasło: „Recykling pach-
nie Wiosną”. Łącznie zebrano  ok. 500 kg 
baterii i akumulatorów.     
 Ekologiczne działania uczniów,  
a w szczególności termin zbiórki sprzętu, 
zostały nagłośnione w lokalnych mediach.

Edyta Kopeć
fot. z arch. szkoły

Ninę Ostrowską przekonywali, że nauka 
chemii jest pasjonująca. Goście odwiedzili 
także salę teatralną im. Anny Misiołek, by 
posłuchać utalentowanych muzycznie i te-
atralnie podopiecznych pani Anny Lubie-
nieckiej i pana Pawła Jedlińskiego. 

Była okazja do rozmowy z nauczycielami  
i uczniami oraz poznania szkoły. Mamy 
nadzieję, że nowi uczniowie już zdążyli 
polubić swoją nową szkołę. Od września 
w szkole przy Budowlanej rozpocznie na-
ukę sześć klas siódmych. 

Izabela Saganowska
fot. z arch. GM nr 2

Witajcie w siódmej klasie!



20 MIM maj 2017www.minsk-maz.pl

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

KULTURA

Publicznej

IV Aleja Gwiazd Literatury 
 27 maja o godzinie 21.00 roz-
pocznie się Gala Alei Gwiazd Literatury, 
której bohaterką będzie Olga Tokarczuk. 
Dwukrotna laureatka nagrody NIKE – naj-
ważniejszej nagrody literackiej w Polsce, 
finalistka Nagrody Angelusa 2015, gość 
honorowy największych targów książki na 
świecie London Book Fair 2017. Pisarka, 

której z pewnością nie trzeba przedsta-
wiać, ale warto jej twórczość mińszcza-
nom przybliżyć. 
 Wszystkich mieszkańców mia-
sta, naszych czytelników i wielbicieli pi-
sarki zapraszamy na uroczysty wieczór. 
W programie odsłonięcie gwiazdy przed 
Miejską Biblioteką Publiczną przez Olgę 
Tokarczuk, ogłoszenie wyników konkursu 
„Gwiazda Literatury 2017”, koncert wyjąt-

kowego akordeonisty Marcina Wyrostka  
z zespołem Corazon. Spędźmy wspólnie 
wyjątkowy wieczór w towarzystwie Lite-
rackich Gwiazd!

Wystawa „Olga Tokarczuk 
na świecie”
 Olga Tokarczuk, gość tegorocz-
nej Gali Alei Gwiazd Literatury jest pisar-
ką, której książki czytają czytelnicy na 
całym świecie. W sumie zostały one prze-
łożone na 30 języków, w tym na chiński, 
japoński i hindi. Zagraniczny dorobek Olgi 
Tokarczuk będzie można poznać na wy-
stawie przygotowanej przez Dolnośląską 
Bibliotekę Publiczną im. T. Mikulskiego,  
a udostępnionej mińszczanom w siedzibie 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku 
Mazowieckim.
 Ekspozycja ma wyjątkowy cha-
rakter, bo zobaczymy na niej materiały  
z prywatnego archiwum pisarki - głów-
nie książki, recenzje, fotografie. Zosta-
ną zaprezentowane wszystkie obcoję-
zyczne wydania jej książek (ponad 100), 
mało znane zdjęcia wykonane w różnych 
okolicznościach: podczas spotkań au-
torskich, targów książki i konferencji, ale 
także  w sytuacjach mniej oficjalnych. Cie-
kawym uzupełnieniem będą z pewnością 
fotografie zrobione przez samą pisarkę.
 Wystawę można odwiedzać do 
31 maja w godzinach otwarcia biblioteki. 
Grupy zorganizowane prosimy o wcze-
śniejszy kontakt - tel. 25 740 51 04.

Spotkanie dla dzieci 
o Grzecznym Psie 
 Seria książek o Grzecznym Psie 
to pozycja obowiązkowa dla miłośników 
czworonogów. 6 kwietnia naszych mło-
dych czytelników odwiedził jeden z jej 
autorów – Wojciech Cesarz. Prawdziwym 
bohaterem spotkania był jednak Winter, 
pies rasy malamut, który zainspirował 
swoich właścicieli do opisania rzeczywi-
stości z psiej perspektywy. Dzięki jego 
przygodom, dzieci dowiedziały się, że 
posiadanie zwierzaka to nie tylko zaba-
wa, ale też odpowiedzialność. Podczas 
spotkania poznały różne rasy psów i ich 
upodobania, zadawały dużo pytań i dzieli-
ły się swoimi doświadczeniami. Na koniec 
każdy mógł zdobyć autograf pisarza.

Tradycyjne pisanki 
 8 kwietnia odbyły się Bibliotece  
warsztaty wielkanocne. W tym roku były 
one poświecone tradycji przygotowywa-
nia pisanek. Dzieci ozdabiały prawdzi-
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we wydmuszki gęsich jaj. Uczyły się jak 
dawniej naturalnie barwiono kraszanki.  
Do ozdabiania swoich pisanek używały 
też naturalnych listków, mchu i papieru. 
Zajęcia wprowadziły uczestników w at-
mosferę świąt. 

Wieczór z Tomaszem 
Jastrunem
 Miłość, depresja i poezja... 
Któż mógłby połączyć te zjawiska,  
jak nie patrzący na świat czułym okiem  
Tomasz Jastrun. Nasi czytelnicy spotkali  
się z poetą, prozaikiem, krytykiem literac-
kim i felietonistą, od lat związanym z maga-
zynem „Zwierciadło”.  Podczas spotkania  
z czytelnikami Tomasz Jastrun opowia-
dał o swoich doświadczeniach z depre-
sją, którym poświęcił między innymi  po-
wieść „Rzeka podziemna”, o małżeńskich 
zmaganiach opisanych w książce „Kolo-
nia karna. Sceny z życia małżeńskiego”  
i o czułości, która jego zdaniem łączy 
trwalej niż miłość. Mińszczanie mieli także 
zaszczyt wysłuchania niepublikowanych 
jeszcze wierszy poety. Po spotkaniu był 
czas na osobiste rozmowy i książkowe 
dedykacje.

Lepowanie 
kasztanowców
 Wspaniali uczniowie Szko-
ły Podstawowej nr 5 z opiekunką Kółka 
przyrodniczego, Panią Ewą Miłkowską 
oraz pracownicy naszej Biblioteki, lepo-
wali kasztanowce przeciwko szrotówkom 
kasztanowcowiaczkom. Dzięki nim drze-
wa przy Placu Kilińskiego są z roku na rok 
coraz piękniejsze i zdrowsze. Swojego 
kasztanowca lepowali także gimnazja-
liści z Panią Dorotą Sugier oraz miesz-
kańcy Mińska, którzy tradycyjnie zgłosili  
się do programu ratowania mińskich 
drzew. Gimnazjaliści przeprowadzili także 
akcję promującą ratowanie kasztanowców  
w swojej szkole. Wszystkim dziekujemy 
bardzo za udział w akcji. 

Zapowiedzi:
18 maja, godz. 18.30 - Spotkanie z Pyun 
Hye-young, koreańską autorką bestsele-
rowej powieści „Popiół i czerwień”.
27 maja, godz.21.00 – Gala Alei Gwiazd 
Literatury przed naszą Biblioteką, odsło-
nięcie gwiazdy przez Olgę Tokarczuk, kon-
cert Marcina Wyrostka i Corazon. Wstęp 
wolny!
3 czerwca, od godz. 19.00 - Noc Bibliotek, 
Leć z nami w kosmos - pokazy w mobil-
nym planetarium, obserwacja nieba.
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Fabuła - klasyczna - kilkoro ludzi, znają 
się, mieszkają lub pracują ze sobą. Łączą 
ich więzi przyjaźni, zaufania, miłości… 
Kiedy jedno z nich zginie w niezwykłych 
okolicznościach, nikt z pozostałych nie 
jest wolny od podejrzeń. Publiczność 
wraz z prowadzącym śledztwo funkcjo-
nariuszem prawa musiała wziąć na sie-
bie obowiązki detektywa, starającego 
się znaleźć odpowiedź na pytanie: kto 
zabił?... Teatr Improwizacji Afront zabrał 
publiczność w podróż w głąb najmrocz-
niejszych zakamarków ludzkiej psychiki, 
tropami zbrodni popełnianych w afekcie 
i z premedytacją, w ślad za przestępca-
mi, którzy po trupach zdążają do celu  
i nie cofną się przed niczym, aby go osią-
gnąć. Publiczność stworzyła kryminał, 
zdecydowała, kto zginął  i jak popełnione 
zostało morderstwo, a potem pomogła  
w rozwikłaniu mrocznej zagadki, dołącza-

jąc do szacownego grona detektywów  
z kart powieści i z ekranu. 

Trochę ponad ziemią
15 cm above the ground – zespół, który 7 
kwietnia wystąpił w MDK wykonuje autor-
ską, instrumentalną muzykę akustyczną, 
inspirowaną absolutnie wszystkim co nie-
samowite i interesujące. Muzycy wykorzy-
stują naturalne brzmienie instrumentów. 
W swojej muzyce łączą elementy wielu 
gatunków, tworząc  indywidualny i niepo-
wtarzalny styl. Sami o swojej muzyce mó-
wią, że to „dźwięki z drewna” lub bardziej 
encyklopedycznie: new acoustic. 

Takie szczęście
„Poema” to zespół śpiewający poezję 
takich autorów jak Leśmian, Lechoń, 
Asnyk, Pawlikowska – Jasnorzewska czy 

Agnieszka Osiecka, do których muzy-
kę tworzą Jakub Maguza oraz Wojciech 
Kożuchowski. Z cyklu Giganci Piosenki 
8 kwietnia zespół wystąpił w MDK, pro-
mując płytę „Innego szczęścia nie ma...”. 
Poezji śpiewanej brzmienie nadali Dorota 
Czerwińska - skrzypce, śpiew, Ewa Szy-
mańska-Kopcińska – wiolonczela oraz 
Karol Pałdyna - gitara basowa.

W świecie 
piosenki i poezji
Cykl „Szkoła ucha dla malucha” zyskał już 
rzesze wiernych młodych melomanów, 
którzy w niedzielne popołudnia chętnie 
gromadzą się na koncertach w MDK. 
 9 kwietnia na wyprawę do krainy 
piosenki zaprosiła tegoroczna półfinalistka 
programu „Mam talent” - Martyna Ciok.  

Z IMPREZ MDK

Czarne brzmienie 
ze stolicy
Dobrego funku nigdy za wiele, a taką mu-
zykę zaprezentował 1 kwietnia w MDK 
warszawski zespół P. Unity. (Zresztą nie 
tylko taką.) P. Unity to dziewięcioosobowy 
zespół, którego brzmienie jest zawieszo-
ne gdzieś między funkowymi korzeniami 
a nieznanymi muzycznymi rejonami. Po 
drodze trafia się rap, trochę psychode-
licznego soulu i elektroniki. 

Po troopach
Takiego spektaklu w Mińsku jeszcze nie 
było. Teatr Afront 6 kwietnia przedstawił 
kryminał improwizowany na żywo. 
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Była to okazja do posłuchania piosenek 
znanych i popularnych programów telewi-
zyjnych oraz filmów animowanych. Nie za-
brakło melodii z „Akademii Pana Kleksa”  
i „Domowego przedszkola”. Artystce to-
warzyszyli Michał Borowski – saksofon 
oraz Jarosław Praszczałek – fortepian.
 Natomiast 7 maja artyści zabra-
li dzieci w muzyczno-poetycką podróż. 
Wierszom Juliana Tuwima i Jana Brze-
chwy, towarzyszyły subtelne dźwięki fle-
tu i akordeonu. Przed młodą publiczno-
ścią wystąpili aktor Cezary Nowak oraz 
Agnieszka Rogowiecka (flet) oraz Jacek 
Małachowski (akordeon).

Spotkanie z Idolem
Idol, dobre słowo. Lubisz się podobać,  
i to wszystkim. Ja też bym chciała. Ale 
najbardziej tobie. Idol Marty Fox to mą-
dra książka, którą warto polecić młodym 
czytelniczkom. Pokazuje pewne wzorce 
zachowań, ale bez natrętnego pouczania, 
pozwalając samodzielnie wyciągać wnio-
ski. A czyta się tę powieść z prawdziwą 
przyjemnością. 
 10 kwietnia w MDK młodzież 
uczestniczyła w literacko-muzycznym 
spotkaniu z udziałem Marty Fox, autorki 
Idola oraz bohatera tej powieści, Artura 
Gotza, aktora i wokalisty. 

Sztuka w domu
Wystawa, którą zobaczyć trzeba ko-
niecznie. Wystawa, jakiej jeszcze nie było  
w galerii MDK. ART DECO SZTUKA WNĘ-
TRZA pokazuje styl, który od prawie wie-
ku fascynuje nieprzerwanie, nie tylko na 
świecie, ale i w Polsce. Styl, który zre-
wolucjonizował oraz pokazał możliwości 
polskiej kultury i sztuki. Kształtował się 
równolegle do podstaw idei towarzyszą-

cym europejskim prądom, a inspirowany 
rodzimym folklorem, pozwolił stworzyć 
artystom polskim - styl narodowy czasów 
II Rzeczpospolitej. Triumfował na arenie 
międzynarodowej czego dowodzi po-
nad 200 nagród oraz entuzjastyczne ko-
mentarze prasy francuskiej dla Pawilonu  
Polskiego, podczas Międzynarodowej Wy-
stawy Sztuki Dekoracyjnej i Wzornictwa  
w Paryżu.
 Właśnie sztuka użytkowa sta-
nowi trzon wystawy. W zaaranżowanym 
mieszkaniu zobaczyć można komplety 
polskich mebli wraz z wyposażeniem ga-
binetu, jadani i buduaru. W aranżacjach 
wnętrz znajdują się lampy (Marciniak, Bor-
kowscy, Nowik i Serejski, Terlecki), szkło 
(Niemen, Józefina, Moser), platery (Nor-
blin, Fraget, Henneberg, GAL), biżuteria 
oraz moda kobieca. Ekspozycję dopeł-
niają zdjęcia (ze zbiorów NAC - Partnera 
wystawy), obrazy, grafiki (m.in. litografie 

Kislinga, Parisian Life Roberta Siódmaka), 
rzeźby (m.in. brązy - Bracia Łopieńscy), 
multimedialne prezentacje dotyczące ar-
chitektury czy motoryzacji oraz branżowe 
katalogi. Wystawę można zwiedzać do 
końca maja 2017 roku.

Niech żyje Iggy Pop
Z okazji 70. urodzin Iggy’ego Popa,  
21 kwietnia MDK zaprosił na projekcję fil-
mu „Gimme Danger” w reż. Jima Jarmu-
scha. 
 Jarmusch swoim nowym filmem 
składa hołd legendarnej grupie The Stooges  
i jej liderowi Iggy’emu Popowi. Przesiąk-
nięty punkową energią „Gimme Danger” 
nie jest jednak fanowską laurką. Iggy 
Pop i muzycy z The Stooges zdradzają 
Jarmuschowi historie swoich wzlotów  
i upadków, blaski i cienie niebezpieczne-
go życia, a także wspominają największe 
prowokacje. Motywem przewodnim filmu 
jest poszukiwanie wolności i twórczej nie-
zależności.
 W filmie pojawiają się fragmen-
ty ich niezapomnianych koncertów i naj-
większe przeboje, takie jak „No Fun” czy 
nieśmiertelne „I Wanna Be Your Dog”. 
Podobnie jak The Stooges i ich muzy-
ka, Gimme Danger jest trochę szalony, 
chaotyczny, pełen emocji, zabawny, pry-
mitywny, a jednocześnie wyrafinowany  
w najbardziej nieokrzesany sposób.

Między przyjaciółmi
23 kwietnia w MDK gościliśmy Prota  
i Filipa. Spektakl za pomocą dowcipnych 
dialogów, zaskakujących i pełnych humo-
ru sytuacji, pokazał jak wielką wartością  
w życiu każdego jest przyjaźń i szacunek 
do drugiej osoby. Scenariusz spektaklu 
został napisany w oparciu o najsłynniejsze 
wiersze Jana Brzechwy. 
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Ella
Z cyklu Kierunek USA, 25 kwietnia przy-
pomnieliśmy Ellę Fitzgerald - amerykań-
ską wokalistkę jazzową, zwaną „Pierwszą 
Damą Piosenki”, jedną z najwybitniej-
szych śpiewaczek w historii tego gatunku.
Jej piosenki usłyszeliśmy w wykonaniu 
Idy Zalewskiej, której towarzyszyli Kuba 
Płużek – fortepian, Zbigniew Szwajdych 
– trąbka, Kuba Dworak – kontrabas oraz 
Damian Niewiński – perkusja.

Tęczowe Nutki
Przegląd od wielu lat cieszy się ogrom-
ną popularnością i spotyka z bardzo po-
zytywnym odbiorem. Jest skierowany  
do dzieci z przedszkoli miejskich i gmin-

nych, a na celu ma popularyzację piosenki 
dziecięcej oraz naukę zabawę przez śpie-
wanie.
 Na scenie każdego roku wy-
stępuje ok. 200 dzieci. Festiwal stwarza 
przedszkolom okazję do zaprezentowania 
swoich osiągnięć w dziedzinie muzyki,  
a maluchom umożliwia debiut na prawdzi-
wej scenie. 
 Tegorocznymi laureatami Festi-
walu zostali: zespół „Wiosenki” z Przed-
szkola Miejskiego nr 1, „Rozśpiewany 
Klub Malucha” z Przedszkola Niepublicz-
nego Klub Malucha oraz Gustaw Niedział-
kowski z Przedszkola Anglojęzycznego 
„Happy Kids”. 

Kraków na schodach
MDK zaprasza do nowej Galerii na Scho-
dach. Na wystawie można oglądać foto-
grafie Pawła Krzana (krakow4u.pl) przed-
stawiające Kraków i jego okolice.
 Otwarcie wystawy nie bez po-
wodu przypadło na 27 kwietnia - dzień 20. 
rocznicy śmierci Piotra Skrzyneckiego.

Rubinowa Syrenka
Konkurs recytatorskie, który odbywa się 
od 40 lat to wydarzenie niezwykłe. Isto-
tą Warszawskiej Syrenki jest pobudzanie 
aktywności artystycznej, ujawnianie mło-
dych talentów recytatorskich, ale również 
wyrobienie nawyku czytania, rozwój czy-
telnictwa i popularyzacja literatury.
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 W konkursie biorą udział ucznio-
wie klas I – VI szkół podstawowych oraz 
wszystkich klas gimnazjum. Dzieci prze-
chodzą przez kilka szczebli eliminacji. 
Wnioskując z liczby zgłaszających się 
szkół i ośrodków kultury z całego Mazow-
sza, uczestników Konkursu są tysiące.
 Podczas eliminacji powiatowych 
w Mińsku Mazowieckim do warszaw-
skiego Finału zakwalifikowali się: Agata 
Gumowska (Szkoła Podstawowa nr 2 im. 
Dąbrówki w Mińsku Mazowiecki), Woj-
ciech Nowak (Szkoła Podstawowa im. 
Wołyńskiej Brygady Kawalerii w Dębem 
Wielkim) i Zuzanna Stepień (Gimnazjum 
im. C. K. Norwida w Stanisławowie).

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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5 maja odbył się finisaż kolejnej wystawy w Muzeum Ziemi Miń-
skiej. Tym razem w godzinach 18-21 można było obejrzeć zdjęcia 
prezentowane na wystawie „Fotografia Dzikiej Przyrody 2016”. 

Fotografie zebrane na wystawie, to prace nagrodzone i wyróżnio-
ne w międzynarodowym konkursie fotograficznym (edycja za rok 
2016) orgaznizowanym przez Muzeum Historii Naturalnej w Londy-
nie. Ekspozycja cieszyła się bardzo dużym zainteresowaniem, nie 
tylko mieszkańców naszego miasta i najbliższej okolicy, ale również 
zwiedzających z Warszawy, do których wystawa trafi na jesieni tego 
roku. 
 Warto wspomnieć, że zdjęcia „dzikiej przyrody” prezento-
wane są jedynie w 10 miastach w Polsce. Jak zwykle na zwiedza-
jących czekał słodki poczęstunek. Finisaż wystawy, na który przy-
była wyjątkowo duża liczba gości pokazuje, że pomysł wieczornego 
otwarcia Muzeum jest niezwykle trafiony.

Finisaż wystawy „Fotografia 
Dzikiej Przyrody 2016”

Bardejów - światowe dziedzictwo 
UNESCO - wystawa w Muzeum 
Ziemi Mińskiej

Zapraszamy na wystawę do Muzeum Ziemi Mińskiej,  
na której w dniach od 20 maja do 2 lipca 2017r., będzie 
można zobaczyć szereg plansz przedstawiających cieka-
we zabytki miasta Bardejow, a także makiety drewnianych 
cerkwi grekokatolickich z okolic Bardejowa. Na wystawie 
zaprezentowane zostaną również plansze przedstawiają-
ce stare ryciny z planami miasta i jego budowlami.

MZM, fot. z arch. Muzeum
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Razem z kuratorem kontynuujemy wę-
drówkę po części informacyjnej wystawy 
„Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypospoli-
tej?” w Muzeum Ziemi Mińskiej. Część 5. 
Tym razem poszukujemy śladów współ-
pracy, samorządności i oszczędności.

 Gdy w 1921 r. nastał pokój i nad-
szedł czas na przejście do cywila, trzeba 
było wspólnie i samorządnie budować 
życie publiczne w II RP – każdy w mia-
rę swoich umiejętności i wiedzy. Nie tyl-
ko w zakresie obowiązków służbowych,  
ale także bez wynagrodzenia, pro bono,  
z własnej woli i przekonania. Funkcja kie-
rownika szkoły we wsi letniskowej Mrozy, 
a także rola oficera rezerwy, nakładały na 
Sylwestrowicza etyczny obowiązek brania 
aktywnego udziału w samorządnych dzia-
łaniach lokalnej społeczności. 

 Eksponaty zebrane w gablocie 
są typowe dla przedpokoju - walizka, 
wieszak, melonik, gry ruchowe, a także 
malutka półeczka z notesikiem, obsadką 
i piórem, lorgnon oraz wizytówką wice-
burmistrza. Stanowiły one własność kil-
ku polskich rodzin z różnych środowisk 
i miejscowości, w tym także Sylwestro-
wiczów. Zebranie ich razem symbolizu-
je ruch i zmiany poprzez wspólną pracę 
wielu osób na rzecz dobra publicznego, 
we współpracy z lokalnymi władzami.  
A obok ze zdjęć patrzą na nas ludzie, któ-
rzy podejmowali takie działania. Wśród 
nich – starosta i burmistrz.
 „W pierwszych latach istnienia 
Rzeczypospolitej cały system gospodar-
czy trzeba było budować od zera” - pisał 
Norman Davies o II RP w Bożym Igrzy-
sku. - „Zasoby materialne – podobnie jak 
czasowe, co miało się zresztą wkrótce 
okazać – były niezwykle ograniczone”.  
W niektórych mińskich domach wyzna-
czony był w tygodniu jeden dzień, w któ-
rym dawano jałmużnę i  jedzenie tym, 
którzy przyszli po prośbie. O niektórych 
pewnych aspektach bogactwa i nędzy 
można dowiedzieć się słuchając udo-
stępnionych na naszą wystawę przez 
Archiwum Polskiego Radia międzywojen-
nych nagrań; między innymi satyrycznej 
piosenki Szczepka i Tońka, którzy śpie-
wają: „A my dwa, oba cwaj, ni mamy nic  
i mamy raj!” oraz fragmentu przemówienia  
Eugeniusza Kwiatkowskiego, wicepre-
miera i ministra skarbu 1935-39, autora 
planu centralnego i twórcy Centralnego 
Okręgu Przemysłowego.
 Polskie społeczeństwo podej-
mowało samorządne działania finansowo-
gospodarcze rozwijając spółdzielczość. 
W 1933 r. na wsi ponad 40% gospoda-
rzy należało do spółdzielni rolniczych:  
kas oszczędnościowo-kredytowych, 
kółek rolniczych, spółdzielni spożyw-

Którędy do szczęścia i dobrobytu?

ców. Polacy zaczynali deponować pie-
niądze w państwowej Pocztowej Kasie 
Oszczędności, a uczniowie w Szkolnej 
Kasie Oszczędności. Na wystawie przy-
pominają o tym: puszka PKO i książeczki 
wkładowe, liczydła do pieniędzy oraz trzy 
plakaty namalowane przez Józefa Sylwe-
strowicza. „Dobre i tanie cytryny sprzeda-
je spółdzielnia »Udziałówka«  w Mrozach” 
–  czytamy na jednym z nich.
 Oszczędność – w szerokim 
znaczeniu tego słowa – stanowiła w II 
RP istotną wartość. Starano się zacho-
wać umiar i racjonalne kryteria wyboru 
nie tylko w sferze wydatków, ale także  
w zakresie prowadzonych działań.  
W dzienniku klasy VIIa Szkoły Powszechnej 
nr 1 im. Kopernika w Mińsku Mazowieckim  
z roku 1936/37 znajdujemy zapiski wycho-
wawczyni Janiny Sylwestrowicz na temat 
działań samorządu uczniowskiego: „Ze-
branie uchwaliło oszczędzanie wszystkie-
go począwszy od odzieży a skończywszy 
na czasie.”

Tekst: Maria Ekiel-Jeżewska
Opracowanie graficzne ilustracji: Piotr Jeżewski

Wystawa pt. ,,Jak żyli nauczyciele  
w II Rzeczypospolitej?” współorganizowa-
na przez Marię Ekiel-Jeżewską i Muzeum 
Ziemi Mińskiej znalazła się w gronie lau-
reatów prestiżowego XXXVII Konkursu 
na Wydarzenie Muzealne Roku SYBIL-
LA 2016. Relacja w następnym numerze 
MIMu.

Na ilustracjach: 
Obraz Tadeusza Dobrzańskiego 

(Mińsk Maz., przed 1945).
Obraz Józefa Sylwestrowicza (Mrozy, 1932).
Fragment wystawy (fot. M. Ekiel-Jeżewska).
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2 kwietnia to data dla Polaków szczególna. 
12 lat temu w tym dniu, odszedł do domu 
Ojca jeden z najwybitniejszych naszych roda-
ków – św. Jan Paweł II. Jemu w hołdzie oktet 
wokalny „Manufaktura Dźwięku” przygotował 
pierwsze dwa, niepasyjne utwory koncertu. 

 Oba są kompozycjami współczesne-
go norweskiego kompozytora Oli Gjello. Ubi Ca-
ritas - antyfona śpiewana tradycyjnie w kościele 
katolickim w Wielki Czwartek podczas obrzędu 
obmycia nóg oraz Northern ligths, gdzie tekst 
stanowi fragment biblijnej Pieśni nad Pieśniami. 
 Właściwą część koncertu pasyjnego 
rozpoczął utwór wybitnego polskiego kompo-
zytora epoki renesansu Wacława z Szamotuł  
- modlitwa wieczorna „Już się zmierzka”.  Po nim 
- „Inter vestibulum” autorstwa włoskiego muzy-
ka epoki baroku Giacomo Antonio Perti’ego, po-
chodzące z księgi proroka Joela.
 Następnie Giovanii Crocce i jego 
utwór „O vos omnes”, pochodzący z biblijnej 
Księgi Lamentacji, używany w tzw. Ciemnych 
Jutrzniach odprawianych w Wielkim Tygodniu. 
Kościół od zawsze interpretował to jako słowa 
Chrystus wiszącego na Krzyżu „Wszyscy, co 
drogą zdążacie,  przyjrzyjcie się, patrzcie, czy 
jest boleść podobna do tej, co mnie przytła-
cza”. Pod krzyżem stała również Matka Boska, 
a jej ból i cierpienie wyraża sekwencja używana  
w Kościele katolickim od średniowiecza, a na-
pisana przez Jacapone da Todi „Stabat Mater 
Dolorosa”. Muzykę napisał Jacek Piech. 
 Kolejna kompozycje to: Gyorgi Deak-
Bardosza, „Eli Eli”, zaczerpnięta z Ewangelii wg 
św. Marka stanowiąca ostatnie słowa Jezusa 
na krzyżu: „Eli, Eli, lema sabachthani”, a także  
utwór Mariana Sawy „Popule meus”, będący 
łacińską transkrypcją popularnej pieśni pasyjnej 
Ludu mój Ludu.
 Ostatnie dwa utwory wykonane przez 
„Manufakturę Dźwięku” to: „Słońce nagle zga-
sło” - wiersz Antoniny Krzysztoń do muzyki Woj-
ciecha Komokiewicza oraz utwór XX wiecznego 
muzyka ks. Wojciecha Lewkowicza „Odszedł Pa-
sterz od nas”, którym zespół zostawił słuchaczy  
w świątyni pod wezwaniem św. Antoniego z Pa-
dwy w zadumie wielkopostnej i w oczekiwaniu 
na radosne Zmartwychwstanie.

MTM, fot. z arch MTM

 

Koncert muzyki pasyjnej
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W dniach 6 i 7 maja na boiskach MOSiR 
przy ul. Sportowej 1, odbyła się długo 
wyczekiwana impreza pod nazwą Tur-
niej Siatkówki Plażowej „Majówka na 
Piasku”. 

 Pierwszy dzień to rywalizacja  
w dwóch kategoriach, tj. gimnazjum 
dziewcząt oraz open kobiet. Płci pięk-
nej sprzyjało cudowne słońce i delikatne 
podmuchy wiatru. Dookoła roztaczał się 
wspaniały zapach grilla, ale pomimo sie-
lankowej, domowej atmosfery rywalizacja 
była zacięta i stała na bardzo wysokim po-
ziomie. Po sześciogodzinnej walce dzie-
więciu drużyn najlepszą okazała się ekipa 
„Olimp 69” (Kondratiuk Wiktoria i Roz-
parzyńska Maja), która wygrała z „Ania/
Partyg 3G” (Witkowska Patrycja i Krusie-
wicz Angelika) oraz „Sarna/Pata” (Sar-

na Weronika i Rasin Patrycja). Kategorię 
open kobiet zdecydowanie wygrał zespół 
”Służba zdrowia” (Kołtuniak Aleksandra i 
Saganowska Dorota), druga lokata nale-
żała do „Nie dociągaj” (Wąsak Joanna i 
Makowska Marta), zaś trzecie miejsce na 
podium przypadło drużynie „Iwanki” (Rej-
zner Iwona i Makowska Anna).
 Niedzielne, męskie rozgrywki 
przyciągnęły 18 ekip reprezentujących 
całe woj. mazowieckie, tj. Warszawę, 
Otwock, Mrozy, Skierniewice oraz oko-
liczne miejscowości, które prezentowa-
ły wysoki, ale i wyrównany poziom. Na 
szczególną uwagę zasługuje świetny wy-
stęp pary o nazwie „Słyk/Trzewik” (Słyk 
Michał i Trzewik Piotr), która po wspania-
łej walce w tie-breaku pokonała „Skiernie-
wicki Węgiel 1” (Antoniak Tomasz i Sobo-
lewski Jakub). Trzecia lokata należała do 

GOSiR Mrozy (Kuźniarki Marcin i Sekular 
Mateusz). Ponadto Organizatorzy posta-
nowili wyróżnić najmłodszych zawodni-
ków (kat. szkół gimnazjalnych), tj. Krzyża-
nowski Piotr i Bieliński Lech oraz Drobek 
Mikołaj i Sucharski Gracjan, którzy jako 
zwycięzcy otrzymali medale.
 „Majówka na Piasku” to turniej 
rozpoczynający mińskie zmagania na pia-
sku. Z radością obserwujemy, iż cieszy 
się co raz większym zainteresowaniem. 
Rokrocznie Organizatorzy przygotowują 
okazałe statuetki dla najlepszych, pamiąt-
kowe medale oraz cenne nagrody rzeczo-
we, a każdy zawodnik może odpocząć 
przy smacznym grillu i snuć plany na lato. 
Już dziś zapraszamy na wakacyjne turnie-
je. Do zobaczenia! 

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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25 kwietnia 2017 r. w Aquaparku Miejskim przy ul. Wy-
szyńskiego 56, odbyły się VII Mistrzostwa Mińska  
Mazowieckiego Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych 
w Pływaniu o Puchar Przechodni Dyrektora Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. 
 W zawodach brały udział reprezentacje uczniów 
klas IV SP i klas I GM objęte programem nieodpłatnej na-
uki pływania, którą przez okres jednego roku realizowano 
na zajęciach wychowania fizycznego na mocy Uchwały 
Nr XXII/170/08 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 
października 2008. Rokrocznie każdy cykl kończą zawody 
pływackie, których celem jest zaprezentowanie nabytych 
umiejętności pływackich. 
 Szkoły rywalizowały na dwóch płaszczyznach – in-
dywidualnej oraz sztafetowej. Na poziomie szkół podstawo-
wych, w klasyfikacji indywidualnej, wyniki przedstawiają się 
następująco:
1 miejsce: Ulecka Malwina (ZS Salezjańskich) oraz Biarski Witold 
(SP nr 6)
2 miejsce: Łastowiecka Karolina (SP nr 6) oraz Prokopiuk Przemy-
sław (Sp nr 6)
3  miejsce: Mrzygłód Marysia (SP nr 5) oraz Mirosz Kacper (SP nr 1)
Wyniki sztafet:
1 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 1
2 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 6
3 miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2
 Na wynik szkoły składały się pojedyncze osiągnię-
cia jej reprezentantów, w związku z tym okazały puchar 
Dyrektora MOSiR po raz pierwszy w historii otrzymali repre-
zentanci Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazowieckim. 
 Na poziome szkół gimnazjalnych wyniki przedsta-
wiają się imponująco, gdyż całe podium zajęli reprezentanci 
GM nr 2:
1 miejsce: Bakuła Milena (GM nr 2) oraz Czopek Jakub (GM nr 2)
2 miejsce: Mikucewicz Michalina (GM nr 2) oraz Bielecki Szymon 
(GM nr 2)
3 miejsce: Lubieniecka Marta (GM nr 2) oraz Młot Jakub (GM nr 2)
W klasyfikacji sztafetowej pierwsze miejsce zajęli przedsta-
wiciele GM nr 2, którzy wygrali z GM nr 1.
 Puchar Dyrektora MOSiR, po raz siódmy z rzędu, 
otrzymali zawodnicy z Gimnazjum Miejskiego nr 2 w Miń-
sku Mazowieckim. Najlepsi uczestnicy rywalizacji zarówno 
wśród szkół podstawowych jak i gimnazjalnych otrzymali 
pamiątkowe medale, które z pewnością były wspaniałym 
podsumowaniem rocznej nauki pływania. Dziękujemy za 
wspaniałe widowisko sportowe.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Mistrzostwa w Pływaniu o Puchar Dyrektora MOSiR
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Otwarte Mistrzostwa w Tenisie Stołowym
Sezon rakietkowy w MOSiR kończymy za-
zwyczaj w kwietniu imprezą pod hasłem 
Otwarte Mistrzostwa Mińska Mazowiec-
kiego w Tenisie Stołowym. 29 kwietnia  
w murach GM nr 2 przy ul. Budowlanej 
odbyła się 43 edycja zawodów, będą-
ca jednocześnie podsumowaniem cy-
klu imprez organizowanych w sezonie 
2016/2017 pod nazwą Grand Prix Miń-
ska Mazowieckiego w Tenisie Stołowym, 
w którym zawodnicy od października do 
marca spotykają się, aby w ramach rywa-
lizacji w kat. open by wyłonić najlepszego 
amatora (choć często poziom gry jest wy-
soce profesjonalny). 
 Do tegorocznej rywalizacji przy-
stąpiło nieomal 50. zawodników, którzy 
walczyli w kat. dzieci ze szkół podstawo-
wych, gimnazjalnych, ponadgimnazjalnych, 
a także amator do lat 45 i amator powyżej 
lat 45. Tradycją stało się, że Mistrzostwa 
to nie tylko pokaz umiejętności tej niezwy-
kle popularnej gry rakietkowej, ale również 
okazja do spotkania się w środowisku 
amatorów i zawodników profesjonalnych, 
którzy tu mogą rywalizować w osobnej, 
stworzonej dla nich kategorii. 
 Najlepsi spośród czterdziestu 
czterech, którzy stanęli w szranki podczas 
spotkań odbywających się w ostatnią so-
botę miesiąca od października do marca (tj. 
29.10, 26.11, 17.12.2016 oraz 28.01, 2.02, 
25.03) to:
1. Artur Kasprzak
2. Tomasz Okurowski
3. Aneta Janisiewicz
4. Janusz Konstanty
5. Stanisław Trzpioła
6. Krzysztof Krusiewicz
7. Mirosław Krusiewicz
8. Jacek Popis
 Podczas uroczystej ceremonii, 
która odbyła się podczas Mistrzostw ww. 
zostali nagrodzeni okazałymi pucharami 

i cennymi nagrodami, które niewątpliwe 
będą wspaniałą pamiątką rywalizacji.
 Całe o święto tenisa stołowego 
nie odbyłoby się bez zawodników dekla-
rujących udział w Mistrzostwach Miasta, 
czyli najbardziej prestiżowej odsłonie im-
prez w mieście. I tu na szczególne uznanie 
zasługuje kategoria startujących w grupie 
amator do lat 45 i powyżej lat 45. Ich fanta-
styczny pokaz siły, techniki, wytrzymałości 
był nie lada gratką dla kibiców i obserwa-
torów. 
 Na szczególne uznanie zasługują 
najlepsze trójki, do których kolejno zostali 
sklasyfikowani:
1 miejsce: Ruszczyński Krzysztof (amator młod-
szy), Kasprzak Artur (amator starszy)
2 miejsce: Janisiewcz Aneta (amator młodszy), 
Trzpioła Stanisław (amator starszy)
3 miejsce:  Parzyszek Paweł (amator młodszy), 
Tomaszuk Eugeniusz (amator starszy).
 W przypadku nieco młodszych 
adeptów tenisa stołowego na szczególną 
uwagę zasługuje występ najmłodszych, tj. 
ze szkół podstawowych i gimnazjalnych.

Szkoły podstawowe:
1 miejsce: Kulik Olga, Kwiatkowski Jakub
2 miejsce: Wronka Wioletta, Murasicki Igor
3 miejsce: Purgał Katarzyna, Piskorski Igor
Szkoły gimnazjalne:
1 miejsce: Malinowska Marta, Bątruk Krzysztof
2 miejsce: Bareja Aleksandra
3 miejsce: Kwiatkowska Agata
Szkoły ponadgimnazjalne:
1 miejsce: Zakrzewski Kamil
2 miejsce: Adamiak Maciej
3 miejsce: Bątruk Paweł
 Zawodnicy, którzy w sobotniej 
imprezie zdobyli lokatę na podium otrzy-
mali z rąk pana Mirosława Krusiewicza  
Dyrektora Departamentu Edukacji Pu-
blicznej i Sportu w Urzędzie Marszałkow-
skim cenne trofea sportowe oraz nagrody 
ufundowane przez MOSiR. Dziękujemy za 
tak liczny udział wszystkim zawodnikom i 
kibicom! Szczególne podziękowania na-
leżą się Dyrektorowi GM nr 2, panu Grze-
gorzowi Wyszogrodzkiemu - dziękujemy  
za wsparcie!

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PU-
CHAR DYREKTORA MOSiR to impreza 
na stałe wpisana kalendarz przedsię-
wzięć MOSiR. Do tegorocznej edycji 
turnieju, który po raz pierwszy odbywał 
się na sztucznej nawierzchni, zgłosiło się 

TURNIEJ TENISA ZIEMNEGO O PUCHAR DYREKTORA MOSiR

piętnastu zawodników reprezentujących 
Warszawę, Mińsk Mazowiecki oraz oko-
liczne miejscowości. 

 Wszyscy zainteresowani zostali 
podzieleni na cztery grupy z uwzględnie-

niem rozstawienia teoretycznie najlep-
szych. Po rozgrywkach systemem „każdy 
z każdym” w grupach wyłoniła się „ósem-
ka” ćwierćfinalistów, którzy dalsze poje-
dynki toczyli „pucharowo”.

Wyniki od ćwierćfinałów:
Kwass Stefan – Tomin Mladen  6-3
Kizler Tomasz – Budek Augustyn  7-6
Sowa Tomasz – Gastoł Mirosław  7-5
Piątek Wojciech – Nizioł Damian  6-2
Półfinały: 
Kizler – Kwass  6-0         Piątek Sowa  6-2
Finał:  
Kizler – Piątek  9-7.

Finaliści po rozegraniu emocjonującego, 
stojącego na wysokim poziomie pojedyn-
ku otrzymali okazałe puchary i nagrody. 
Zwycięzcą turnieju okazał się tenisista  
z Warszawy – Tomasz Kizler. Serdecznie 
gratulujemy i zapraszamy na następne 
turnieje w tym sezonie. Do zobaczenia!

MOSiR, fot. z arch. UM MM

 31 marca 2017 roku w Miej-
skim Ośrodku Sportu i Rekreacji po raz 
kolejny odbyły się Mistrzostwa Mińska 
Mazowieckiego Szkół Podstawowych 
w warcabach 100-polowych. Tym razem 
rywalizacja była szczególnie zaciekła, 

Warcabowe złoto „Piątki”

ponieważ w zawodach startowało aż 
pięć szkół: Jedynka, Dwójka, Piątka, Sa-
lezjanie i Niedziałka.

 Nasza drużyna utrzymała pierw-
sze miejsce w rywalizacji drużynowej.

Szkołę reprezentowali: Joanna Fede-
rak Ib, Michalina Ner Ib, Julia Bartnik 
IId, Kamila Rybak IId, Alicja Pawelec 
IIIa, Wiktoria Szubińska IVc, Weroni-
ka Bartnicka IVd, Maja Karwowska IVd, 
Magdalena Kożuchowska IVd, Angelika 
Santorek Vd, Karolina Kwiatkowska Vd, 
Magdalena Padzik VId, Mateusz Padzik 
0b, Łukasz Padzik 0b, Marcel Cegiełka 
Ib, Mateusz Bobek IIb, Skuza Maciej IId, 
Bruno Wójcicki IIe. Wiktor Bartnicki IVd, 
Jan Krupa IVb, Łukasz Jędrasik Vd, Ka-
mil Kwiatkowski Vd, Jakub Santorek VIc, 
Igor Bezłada VIc.

Nasi uczniowie zajęli również kilka pierw-
szych miejsc w rywalizacji indywidualnej:
Łukasz Padzik – I miejsce w kategorii 
chłopców z klas I;
Angelika Santorek – I miejsce w kategorii 
dziewcząt z klas V;
Łukasz Jędrasik – I miejsce w kategorii 
chłopców z klas V;
Jakub Santorek i Igor Bezłada – I miejsce 
w kategorii chłopców z klas VI.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów!

SP nr 5
Piotr Łopacki
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Miniony sezon kolarski 2016 na długo 
pozostanie w pamięci mińskich kolarzy 
V-MAXu i ich  kibiców. Rewelacyjna po-
stawa najmłodszych zawodników sku-
pionych w lokalnych Szkółkach Kolar-
skich V-MAXu w Mińsku Mazowieckim, 
Dębem Wielkim, Jakubowie, Mrozach, 
Janowie i Hucie Mińskiej zasługuje na 
uznanie. Liczne miejsca na podium ma-
ratonów MTB oraz pierwsze sukcesy  
w konkurencjach szosowych dały sporą 
satysfakcję. 

 Nieco starsi, ale jeszcze nie-
pełnoletni kolarze mińskiego Klubu  
w ubiegłym sezonie byli już posiadaczami 
licencji kolarskich MWZKOL, co oznacza 
dopuszczenie do startu w ogólnopolskich 
imprezach na poziomie mistrzowskim. 
Tutaj również swoje możliwości pokazali 
podopieczni trenera Jacka Tomkiewicza. 
Zarówno w konkurencjach torowych, jak 
i na szosie w mazowieckim Challenge,u 
MWZKOL 2016 czołowe miejsca na po-
dium przypadły Zuzannie Sierhej oraz Ja-
kubowi Soszce. W Pucharze Mazowsza 
w wyścigu szosowym ta dwójka również 
nie zostawiła żadnych złudzeń rywalom 
i zgarnęła złoto oraz srebro. Największe 
zainteresowanie towarzyszyło występom 
„elity V-MAXu”, czyli pełnoletnim kola-
rzom, którzy niejednokrotnie stawali do 
pojedynków z peletonem zawodowym.  
W ubiegłym roku postawili sobie za cel 
walkę o klasyfikację generalną ogólnopol-
skiego cyklu wyścigów „Super Prestige”. 
Kilkanaście wyścigów szosowych rozgry-
wanych od wiosny do jesieni na terenie 
kraju przyniosło zasłużoną wygraną niesa-
mowitego Mateusza Mikulskiego. „Mati”, 
mimo złamanego wiosną obojczyka, szyb-
ko wrócił do wysokiej formy i zrobił to, 
co wydawało się niemożliwe. Na dodatek  
w peletonowym zamieszaniu potrafił świet-
nie współpracować z młodziutkim Maksy-
milianem Błońskim, który w ostatecznym 
rozstrzygnięciu zdobył srebro.
 Pamiętamy doskonale wrześnio-
we sprinterskie popisy mińskich kolarzy 
w czasie Kolarskiego Kryterium Ulicznego 
przy okazji VIII Memoriału Feliksa Rawskie-
go rozgrywanego w centrum miasta. Złoty 
medal Konrada Kący w I Powiatowych Mi-
strzostwach Szkół Podstawowych, fanta-
styczne finisze reprezentantów mińskiego 
Klubu, którzy wielokrotnie wchodzili na po-
dium. Dzisiaj te wydarzenia to już historia. 
Trwa kolejny sezon startowy 2017, a za-
wodnicy V-MAXu mają już za sobą „pierw-
sze przetarcie”. To, co najważniejsze jest 
jeszcze przed nimi. W sobotę, 13 maja, 
zaprezentowali się w ramach IX Memoriału 
Feliksa Rawskiego tym razem rozgrywane-
go w formie „wyścigu klasycznego”. Rela-
cja w nastepnym numerze gazety.

Jacek Tomkiewicz
fot. z arch. V-MAX

Miniony sezon kolarski 2016 V-MAXu

W dniach 5 i 6 maja 2017 r., trzy zawod-
niczki UKS Judo KONTRA uczestniczyły 
w finałach XXIII Ogólnopolskiej Olim-
piadzie Młodzieży - Mistrzostwa Polski 
Juniorek Młodszych w Judo. Zawody 
odbyły się w Gorzowie Wielkopolskim. 
Startowały zawodniczki urodzone w la-
tach 2000 - 2002.

 Wspaniały sukces odnio-
sła Aleksandra Polkowska zdobywając  
w kategorii wagowej 44 kg srebrny medal. 

Zawodniczka nasza wygrała cztery walki 
na IPPON z zawodniczkami z Poznania, 
Koszalina, Bytomia i Dębowca. Przegra-
ła walkę finałową z zawodniczką z Wol-
broma.
 Swój debiut w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży zaznaczyły młode 
zawodniczki, rocznik 2002 Anna Łuka-
szewicz, 57 kg, XI miejsce i Wiktoria Za-
lewska, 63 kg.

 Zdzisław Wiącek
Trener Judo II klasy, III DAN

fot. z arch. klubu

Aleksandra Polkowska na podium
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W dniach 20 i 23 kwietnia 2017 roku, 
w Sofii w Bułgarii, odbyły się XXXII Mi-
strzostwa Europy Seniorów i XXIII Mi-
strzostwa Europy Juniorów w Taekwon-
Do ITF. W zawodach wzięło udział 591 
zawodników z 29 krajów - w tym repre-
zentacja narodowa Polski.

 Wyjazd naszych kadrowi-
czów na mistrzostwa poprzedziło Zgru-

powanie Reprezentacji Polski Kobiet  
i Mężczyzn, które odbyło się w dniach 
14 - 19 kwietnia w Centralnym Ośrod-
ku Przygotowań Olimpijskich w Spale.
Reprezentacja Polski potwierdziła swo-
ją dominującą pozycję w Europie przy-
wożąc z mistrzostw 42 medale - 12 
złotych, 16 srebrnych i 14 brązowych.  
Polacy zajęli pierwsze miejsce w gene-
ralnej klasyfikacji medalowej mistrzostw 

- wyprzedzając reprezentacje Norwegii  
 Rumunii.
 Wśród kadrowiczów repre-
zentujących nasz kraj na mistrzostwach 
znalazło się czworo mińszczan, zawod-
ników Mińskiego Klubu Sportowego TA-
EKWON-DO: Jakub Hamerski, Julia Kaw-
ka, Michalina Mikulska i Marta Krajewska 
(wszyscy I DAN). Nasi klubowicze zdobyli 
trzy medale Mistrzostw Europy.
 Michalina Mikulska wywalczyła 
indywidualnie Wicemistrzostwo Europy 
w walkach kobiet w kategorii juniorek 
do 60 kg oraz Wicemistrzostwo Europy  
w konkurencji walk drużynowych juniorek.
Marta Krajewska zdobyła Wicemistrzo-
stwo Europy w walkach kobiet w kategorii 
juniorek do 45 kg.
 Poza wymienionymi klubowicza-
mi w mistrzostwach wystąpiła także Julia 
Kawka oraz Jakub Hamerski dla które-
go był to debiut w Reprezentacji Polski.
Oboje uplasowali się na wysokich 5. miej-
scach, tuż przed strefą medalową - Ja-
kub w indywidualnych walkach juniorów  
do 62 kg, a Julia w indywidualnych wal-
kach juniorek do 55 kg. Gratulujemy na-
szym zawodnikom występu na Mistrzo-
stwach Europy!

Igor Koczyrkiewicz, fot. z arch. klubu

8 kwietnia, przedstawiciele Grapplera 
wzięli udział w I Turnieju Polish Cup In-
ternational, który  obył się w Obornikach 
Śląskich. W imprezie wzięło udział po-
nad 200 zawodników reprezentujących 
m.in.: Polskę, Węgry, Francję oraz Ukra-
inę. Nasze miasto reprezentowało 4. za-
wodników w składzie: Julia Paździoch, 
Kuba Miś, Rafał Perłowski i Marcin Fran-
kiewicz. Konkurencje rozgrywane były 
równocześnie w octagonie, na ringu i na 

dwóch matach. Zawodnicy zmagali się 
w formułach: kickboxing, mma, bjj no gi.
 Jako pierwsza do walki stanęła 
Julka Paździoch - juniorka, która walczyła 
w kategorii light - kick – 55 kg. Julka już 
w pierwszej rundzie zaznaczyła swoją sil-
ną pozycję, dominując rywalkę przez całe 
starcie. Pojedynek zakończył się zwy-
cięstwem mińszczanki. W kolejnej walce 
zawodniczka mińskiego Grapplera trafiła 
na bardziej doświadczoną rywalkę, jedno-

cześnie doznając kontuzji nosa, która sku-
tecznie uniemożliwiała jej dalsze aktywne 
starcie. Niestety nasza zawodniczka prze-
grała na punkty, zajmując ostatecznie  
4. miejsce.  
 Kolejny reprezentant Rafał Per-
łowski mierzył się w formule MMA i Bjj No 
Gi  junior – 66 kg. Pierwsza walka w bjj za-
kończyła się przegraną Rafała, który stra-
cił szansę na medal i zajął 4. miejsce. Ra-
fałowi lepiej poszło w formule mma, gdzie 
udało mu się zdobyć 3. lokatę i miejsce na 
podium. 
 Kuba Miś wystartował w formule 
Bjj No gi – 77 kg białe pasy i po dwóch 
pojedynkach udało mu się wywalczyć 
brązowy medal. Szczególnie walka o brąz 
pokazała to, co najlepsze w bjj, czyli duży 
progres naszego zawodnika, który „udu-
sił” swojego przeciwnika gilotyną. 
 Jako ostatni do walki na macie 
stanął trener Marcin Frankiewicz w kate-
gorii Bjj No gi + 91 kg purpurowe pasy.  
W pierwszym starciu w widowiskowy 
sposób poddał swojego przeciwnika  
i tym samym przeszedł do kolejnego 
etapu rozgrywek o medale. W walce fi-
nałowej pokonał swojego przeciwnika 
z  Opoczna, wygrywając całą walkę na 
punkty. Zwycięstwo przyniosło zdobycie 
Mistrzowskiego Pasa Federacji UFR, któ-
ry znajduje się obecnie w naszym mieście. 

mat. KW Grappler

Mistrzostwa Europy Taekwon-Do ITF
SPORT

Sukcesy Grapplerów na Polish Cup International!
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W sobotę 22 kwietnia dziewięciooso-
bowa drużyna ASW wystartowała w Mi-
strzostwach Polski Sztuk Walki w pod-
warszawskich Markach, gdzie zebrało się 
ok. 200 zawodników z różnych stylów: 
Tang Soo Do, Karate, Ju-Jitsu i Taekwon-
do. Jedynym przedstawicielem TKD byli 
podopieczni trenera Dawida Matwieja VI 
Dan, którzy łącznie przywieźli 15 krążków. 
 Oliwia Piotrkowicz wykazała się 
dobrą techniką w układach zajmując II lo-
katę. Natalia Michalczyk nie miała sobie 
równych w technikach specjalnych (kop-
nięcie z wyskoku) oraz w walkach grapling 
BJJ zdobywając dwa złote medale. Wspa-
niale zaprezentowali się seniorzy-weterani 
dając dowód na to, że Taekwon-do można 
zacząć ćwiczyć w każdym wieku i tak: Ma-
riusz Steczek zajął I miejsce BJJ, II miejsce 
formy drużynowe, III miejsce skok dosięż-
ny. A Mirosław Ługowski III miejsce BJJ,  
II miejsce formy drużynowe, III miejsce 
semmi-contakt.
 Wyjątkowy popis swoich umiejęt-
ności dał Damian Walas, który zdobywając 
w każdej z konkurencji po jednym krążku:  
I miejsce techniki specjalne, II miejsce 
formy drużynowe, II miejsce kata indywi-
dualne, II miejsce BJJ, III miejsce semmi-
contakt. Cieszy również udany start debiu-
tantów: siostry Sikorskie przywiozły dwa 
brązowe medale: Martyna za grappling 
BJJ, a Natalia za kata indywidualne. Warto 
docenić także zawodników, którzy tym ra-
zem wrócili bez medalu: Aleksandra Pior-
kowicz i Piotr Ługowski wykazali się wolą 
walki i sportowym duchem.

Druga impreza tego weekendu 23 
kwietnia to Otwarte Mistrzostwa Polski  
w Taekwon-do UITF, które odbyły się  
w Strzegomiu. Impreza zgromadziła  
ok. 250 zawodników z całego kraju.
 Zawody rozpoczął Wielki Mistrz 
Wojciech Dolny IX dan Taekwon-do ży-
cząc wszystkim wielu sukcesów podczas 
turnieju. Akademicy wzięli sobie słowa Mi-
strza dosłownie i jedenastoosobowa dru-
żyna przywiozła aż 18 tytułów Mistrzów 
Polski oraz 9 powołań do Kadry Narodowej 
na Mistrzostwa Świata 2017 do Holandii.
 Wspaniale zaprezentował się Ja-
kub Pankiewicz debiutujący na tak wielkiej 
imprezie zdobywając I miejsce w ukła-
dach taekwon-do ITF Junior młodszy 10-
8cup. Również Kornelia Naumiuk wyka-
zała się wysokim poziomem technicznym 
zdobywając pierwszą lokatę w układach  
Taekwon-do ITF Kadeci 7-5cup. Nato-
miast, jej siostra Roskana Naumiuk zdo-
była II lokatę w technikach specjalnych. 
Jakub Brodzik nie miał sobie równych  
w walkach semmi-contact junior młod-
szy - 70 kg i ostatecznie to na jego szyi 
zawisł złoty medal. Jego klubowy kolega 
Armik Badalyan przywiózł dwa krążki za: III 
miejsce układy Taekwon-do ITF, II miejsce 
walki light contact junior młodszy - 62 kg.

 Bardzo ładnie zaprezentował 
się Paweł Rogalski wieloletni zawodnik 
ASW, który powrócił do startów po 4 let-
niej przerwie zdobywając: II miejsce układy 
Taekwon-do ITF junior, II miejsce walki li-
ght contact junior. Damian Walas, dla któ-
rego był to drugi występ w ten weekend 
przywiózł dwa krążki: II miejsce walki light 
contakt senior - 78kg, II miejsce techniki 
specjalne senior. Katarzyna Mazurowska 
utrzymuje formę przywożąc z Mistrzostw 
dwa tytuły Mistrzyni Polski juniorów młod-
szych w walkach - 70 kg i technikach spe-
cjalnych.
 Niewątpliwie dużym wydarze-
niem w tym sezonie jest wysoki poziom 
wyszkolenia Natalii Michalczyk, która  
z każdych zawodów przywozi kosz meda-
li. Na turnieje zawsze przyjeżdża przygo-
towana i dokładnie wykonuje plan, który 
przygotowali razem z trenerem na zaję-
ciach. Tym razem wywalczyła: I miejsce 
Soft-stik, I miejsce walki hogo-semmi,  
II miejsce techniki specjalne.

1 weekend, 2 mistrzostwa - wielki sukces Akademii Sztuk Walki

 Dawid Matwiej nie zamierza od-
wiesić rękawic na kołku, i do kosza medali 
zdobytych przez swoich podopiecznych 
dołożył swoje 3 krążki: I miejsce testy siły, 
I miejsce w walkach light contakt - 80 kg,  
II miejsce w technikach specjalnych. 
 Jak widać, po sukcesach zawod-
ników, nie idą na marne wielogodzinne 
ćwiczenia i seminaria z mistrzami koreań-
skimi. Podczas Turnieju zostały rozdane 
również Powołania do Kadry Narodowej 
na Mistrzostwa Świata do Holandii we 
wrześniu 2017 r. Z Akademii Sztuk Walki 
zaszczyt reprezentowania Polski na arenie 
międzynarodowej przypadł następującym 
zawodnikom:
 Monika Wtulich II Dan, Korne-
lia Naumiuk 8 cup, Roksana Naumiuk  
6 cup, Natalia Michalczyk 5 cup, Katarzy-
na Mazurowska 2 cup, Armik Badalyan  
3 cup, Jakub Brodzik 3 cup, Damian Walas 
2 cup oraz trener Dawid Matwiej VI Dan. 
Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki! 
Taekwon! 

Akademia Sztuk Walki, fot. z arch. ASW
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Punktualnie o 10:15 wystartowali, by oddać 
cześć poległym żołnierzom Żandarmerii Woj-
skowej. Przed biegiem uczcili minutą ciszy 
sierż. Marcina Pastusiaka i kpr. Grzegorza Bu-
kowskiego oraz zapalili znicz przed obeliskiem 
„Bukosia” i „Pasty”.
 22 kwietnia w Mińsku Mazowieckim 
odbył się V Bieg Pamięci Poległych Żołnierzy 
Żandarmerii Wojskowej im. sierż. Marcina Pa-
stusiaka i kpr. Grzegorza Bukowskiego. W piątej 
edycji 10-kilometrowego biegu wystartowało 
ponad 200 zawodników. Pobiegli, by uczcić 
pamięć dwóch żołnierzy mińskiej jednostki ŻW, 
którzy zginęli podczas realizacji zadań służbo-
wych w PKW w Afganistanie. Wśród biegaczy 
byli zarówno przedstawiciele środowiska mun-
durowego, jak i cywile.
 Uroczystego otwarcia biegu dokona-
li: szef Sztabu Komendy Głównej Żandarmerii 

Wojskowej płk Piotr Płonka oraz komendant 
Oddziału Specjalnego Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckiego płk Tomasz Szoplik, 
który również wziął udział w biegu.

 – Szanowni Państwo, w imieniu Ko-
mendanta Głównego Żandarmerii Wojskowej, 
który objął patronatem honorowym V Bieg 
Pamięci Poległych Żołnierzy Żandarmerii Woj-
skowej, bardzo dziękuję wszystkim zaangażo-
wanym w to przedsięwzięcie: organizatorom  
i współorganizatorom, mundurowym i cywilnym 
zawodnikom oraz kibicom. Szczególne słowa 
podziękowania kieruję do Rodzin sierż. Marcina 
Pastusiaka i kpr. Grzegorza Bukowskiego, któ-
re rokrocznie uczestniczą w tym wyjątkowym 
wydarzeniu. Dziękuję wszystkim i jednocześnie 
zapraszam za rok na VI edycję Biegu Pamięci 
 – powiedzieli wspólnie pułkownicy.

 Śp. sierż. Marcin Pastusiak na mi-
sji w Afganistanie był młodszym operatorem  
w Operacyjnym Zespole Doradczo-Łączniko-
wym ds. Policji. Zginął 22 stycznia 2011 roku 
w wyniku eksplozji ładunku wybuchowego pod 
kołami transportera. Był kawalerem, miał 26 lat.
 Śp. kpr. Grzegorz Bukowski na 
afgańskiej misji był kierowcą w Operacyjnym 
Zespole Doradczo-Szkoleniowym ds. Policji. 
Zginął w wyniku ostrzału bazy 15 czerwca 2010 
roku. Był kawalerem, miał 29 lat.
 Wszystkich zainteresowanych szcze-
gółowymi wynikami biegu zapraszamy na 
stronę internetową Klubu Sportowego KS Zie-
lono-Czarni Mińsk Mazowiecki, który był współ-
organizatorem biegu. 

www.zielonoczarni.pl

fot. www.mkbdreptak.pl/pod-wiatr/

V Bieg Pamięci Poległych Żołnierzy Żandarmerii Wojskowej

„Człowiek odchodzi, pamięć pozostaje.” 

30 kwietnia 2017 r. niespodziewanie 
i zbyt wcześnie (+43) odszedł od Nas 

DARIUSZ  SOBOLEWSKI 
 Muzyk

Nie ma takich słów, które oddałyby żal i smutek 
jaki czujemy po stracie bliskiego nam kolegi-przyjaciela. 
Łączymy się w tym ogromnym smutku z najbliższymi 

oraz wierzymy, że zamknęły się za nim bramy na ziemi, 
a otworzyły bramy niebios, 

gdzie nie istnieje pośpiech, ból ani smutek.

Będzie nam brakowało jego niezwykłej gry na trąbce, 
energii i spontaniczności.

Trudno nam zaakceptować fakt, 
że nie ma Go już wśród Nas. 

Koleżanki i Koledzy z Miejskiej Orkiestry Dętej  
Miasta Mińsk Mazowiecki
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Informacje o programie
„Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące Programu „Rodzinny Mińsk” znajdują się 
na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl w zakładce:
Sprawy społeczne/Program Rodzinny Mińsk 
(http://www.minsk-maz.pl/308,program-rodzinny-minsk.html).

W zakładce tej zamieszczone są również: katalog ulg oferowanych przez Miasto 
Mińsk Mazowiecki oraz aktualna lista partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”.

Lista Partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”
1.  Przedszkole Prywatne „MINI RAJ” ul. Warszawskie Przedmieście 32
2. „Szkoła Pływania Delfin” ul. Wyszyńskiego 56
3. Gabinet Lekarski ul. Kazikowskiego 42,
    lek.med. Halina Pajk, lek.med. Anna Pajk, lek.med. Krzysztof Pajk
4. Euro – School Szkoła Języków Obcych, ul. Piękna 7A
5. Przedszkole Prywatne Montessori „DELFINEK” ul. Świętokrzyska 23
6. Poradnia Stomatologiczna „STOMAX” ul. Cicha 2 lok. 1
7. Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „FRYZULA” ul. Gen. Sosnkowskiego 12
8. AKS „SAMIR” Sławomir Ambroszczyk ul. Warszawska 239
9. Przedszkole Niepubliczne „MICHAŁEK” ul. Dąbrówki 41A
10. Gabinet Stomatologiczny Stanisława Miłkowska ul. Florencja 8a
11. PERSS T. Zybała, E. Drabarek Sp. J. ul. Miodowa 4
12. Przedszkole Niepubliczne KLUB MALUCHA, ul. Nadrzeczna 22
13. Sklep wielobranżowy FOR YOU   B. Kowalik, ul. Warszawska 90
14. KULTURALNY BAR KEBAB W. Wesołowski, ul. Kościuszki 2 lok. B
15. Restauracja Zwyczajna, ul. Piłsudskiego 32
16. OFFICE 1 ARTYKUŁY BIUROWE I SZKOLNE, ul. Warszawska 163
17. LA BELLA, ul. Piłsudskiego 21
18. KLUB WALKI GRAPPLER, ul. Piłsudskiego 11A
19. BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Warszawska 63A
20. NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA STREFA ROZWOJU, ul. Kościuszki 14 lok. U17
21. AKADEMIA SZTUK WALKI
22. MIŃSKIE CENTRUM TAEKWON-DO TRADYCYJNEGO
23. WALHALLA FIGHT CLUB, ul. Warszawska 178
24. AVAILO Sp. z o. o., Jesionka 954, 36-002 Jesionka
25. KRASNAL Kraina ubranek dla dzieci, ul. Warszawska 114B
26. Sklep chemiczny EXTRACHEMIA, ul. Plac Jana Kilińskiego 5
27. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji KINESION, ul. Kościuszki 25A/29
28. TOY PLANET „GALERIA AMINIS”, ul. Konstytucji 3 Maja 8/U2
39. Sklep spożywczo – warzywniczy Lidia Gójska OWOCARNIA, ul. Dąbrówki 12/1
30. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S. A., ul. Warszawska 222
31. Yamaha Szkoła Muzyczna, ul. Dąbrówki 8
32. Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO”, ul. Dąbrówki 28/1
33. P.H.U. „Maylo” G. Ślusarczyk, P. Łukaszewski s.c., ul. Warszawska 86
34. HOTEL PARTNER RESTAURACJA I KRĘGIELNIA PLANETA P.H.U. „Partner” sp. j. Adam i Grażyna Wiącek, ul. Konstytucji 3 Maja 7
35. OSTEOMEDICA Gabinet Rehabilitacji, ul. Topolowa 4 lok. U4
36. DDD Dobre Dla Domu Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 34A
37. STUDIO TAŃCA LA FLACA, ul. Budowlana 18
38. KANCELARIA GEODEZYJNA, Mikanów 21A
39. Sklep papierniczy „POGOTOWIE GRAFICZNE”, ul. Kazikowskiego 16
40. Pracownia Projektowa „ArchiProject”, ul. Kościuszki 13 lok. 48
41. MYDLARNIA U FRANCISZKA, ul. Warszawska 163/7
42. PUCUŚ  SUPER – SKLEP, ul. Piłsudskiego 16
43. ProService Dariusz Hajne, ul. Warszawska 70
44. Optyk Irmina Chłopecka, ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 4
45. Przedszkole Niepubliczne „Kredka”, ul. Boczna 12
46. Centrum Medyczno – Diagnostyczna Sp. z o.o., ul. Niklowa 9. 08-110 Siedlce
47. F.H. EWELINA, Galeria OLIMP ul. Konstytucji 3-go Maja 3
48. MIŃSK MEDICA, ul. Mireckiego 13 A, lok. 8
49. HIPPO Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe – sklep internetowy z siedzibą ul. Pawia 7 lok. 25-658 Kielce
50. N.Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy - sklep internetowy Ogrodosfera, ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa.
51. Gabinet Psychologiczny - Pracowania Momenty, ul. Kazikowskiego 15.

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25
boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl
www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

Pracujemy:
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
  w godz. od 8.00 do 16.00,
- w środę w godz. od 8.00 do 17.00,
- w piątek w godz. od 8.00 do 15.00.

Burmistrz Miasta lub Zastępca  
Burmistrza przyjmują interesantów:
-  w środy od godz. 12.00 do 17.00, 
-  w każdą pierwszą środę miesiąca przyj-
mowani są interesanci w sprawach zwią-
zanych z gospodarką mieszkaniową.

Kasa Urzędu Miasta czynna jest: 
- w poniedziałek, wtorek i czwartek 
w godz. od 8.00 do 15.15,
- w środę w godz. od 8.00 do 16.15,
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.15.

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU OSOBISTEGO

  W tym roku tracą ważność dowody osobiste wydane w 2007 roku. Podobnie tracą waż-
ność dowody osobiste wydane osobom niepełnoletnim w 2002 roku.
 Termin ważności dowodu osobistego można sprawdzić samemu. Data, do kiedy dokument pozo-
staje ważny jest określona w prawym dolnym rogu dowodu osobistego pod informacją o serii i numerze. Jeżeli 
w dowodzie osobistym widnieje zapis - „nieoznaczony” oznacza, że dowód osobisty jest ważny i nie podlega 
wymianie. 
  Wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie  co 
najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności. Dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.
  Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć aktualną kolorową fotografię  
o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą 
naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, po-
kazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, 
patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być 
wykonana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 Wniosek o wymianę dowodu osobistego można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePuap, przy po-
mocy profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię  
o wymiarach co najmniej 492 x 610 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, spełniającą wymienione wyżej wymogi.
 Pamiętaj, że nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza tożsamości i obywatelstwa. Nie załatwisz żad-
nych spraw w urzędzie czy na poczcie, możesz mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego czy dokonaniem zakupu ratalnego. Nieważny 
dowód osobisty nie uprawnia również do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej.
 Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz.U. z 2016 r., poz. 391 ze zm.)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 stycznia 2015 roku w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobi-
stych, ich utraty, uszkodzenia, unieważniania i zwrotu (Dz.U. z 2015 r., poz. 212 ze zm.).

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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