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XXIV Konwent 
Wójtów i Burmistrzów 

14 czerwca 2016 r. po raz kolejny odbył 
się Konwent Wójtów i Burmistrzów Po-
wiatu Mińskiego. Tym razem rolę go-
spodarza pełnił Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki – Marcin Jakubowski, który 
zaprosił włodarzy wszystkich miast i gmin 
powiatu mińskiego do Miejskiego Domu 
Kultury. 
 Zaproszenie na spotkanie z przed-
stawicielami jednostek samorządu terytorial-
nego przyjęli również: wieloletni prezydent 
Poznania i prezes Związku Miast Polskich 
Ryszard Grobelny, Poseł na Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej Czesław Mroczek, Starosta 
Miński Antoni Jan Tarczyński, Przewodniczą-
cy Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Marian 
Makowski oraz Wójt Gminy Kotuń Grzegorz 
Góral. 
 Wśród zaplanowanych tematów 
omawianych podczas spotkania znalazły się 
m. in. kwestie warunków prawnych tworzenia 
w samorządach Centrów Usług Wspólnych 
oraz opracowywanie gminnych programów 
rewitalizacji. Temat Centrów Usług Wspól-
nych zaprezentował Ryszard Grobelny, na-
tomiast problematykę rewitalizacji Katarzyna 

Tuszyńska – pracownik Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Istotne miejsce w programie po-
siedzenia zajęły też sprawy bieżące samorzą-
dów lokalnych i zmiany w ustawodawstwie 
dotyczące ich funkcjonowania. Wójtowie  
i burmistrzowie wyrazili swój niepokój związa-
ny z zachodzącymi w ostatnim czasie proce-
sami legislacyjnymi m. in. poprzez wykorzy-
stywanie inicjatywy poselskiej do wnoszenia 
projektów aktów prawnych bez konsultacji 
międzyresortowych, społecznych i środowi-
skowych. Uczestnicy spotkania wystosowali  
w tej sprawie apel do Marszałka Sejmu RP. 

Na zakończenie spotkania ustalono, że 
zgodnie z zasadą kolejności alfabetycznej 
organizowania Konwentu Wójtów i Burmi-
strzów, jaka przyjęła się w powiecie mińskim, 
gospodarzem najbliższego spotkania przed-
stawicieli władz lokalnych będzie Burmistrz 
Mrozów. 

red. fot. z arch. UM MM
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przyjechaliście na nasz występ autokarami, 
jako zorganizowana wycieczka, dlatego 
serdecznie dziękujemy za to, że nam to-
warzyszyliście – powiedział Adam Nowak, 
lider Raz, Dwa, Trzy.

Nowością tegorocznego festiwalu była stre-
fa piknikowa zorganizowana przez Miejski 
Targ Śniadaniowy. Jedzenie z food truc-
ków, lody, kawa i napoje, także od mińskich 
restauracji i klubokawiarni, były ciekawym 
uzupełnieniem muzycznych atrakcji.

Festiwalowa sobota upłynęła pod znakiem 
walki z żywiołem. Nawałnica, jaka przeszła 
nad Mińskiem, o mało nie sprawiła, że or-
ganizatorzy zmuszeni by byli odwołać drugi 
dzień Festiwalu. Na szczęście tak się nie 
stało i w sobotę fani mocniejszych brzmień 
mieli swoje święto.

RiMFestowe przesłuchania zaplanowa-
no na godz. 17. Ale wtedy burza szalała  
w najlepsze. Kiedy polska reprezentacja 
piłki nożnej walczyła na Euro ze Szwajca-
rią, scena przed Miejskim Domem Kultury 
tonęła w strugach deszczu, a przez plac 
płynęła rzeka wody. Gdy było już wiadomo,  
że Polacy będą nadal grali w mistrzostwach, 
organizatorzy 4M zastanawiali się, czy kto-
kolwiek zagra na festiwalowej scenie.

– Kiedy dowiedzieliśmy się, że scena jest 
zalana, a technicy sceniczni powiedzie-
li, że nie uruchomią sprzętu, gdyż jest  
to bardzo niebezpieczne dla publiczności, 
wykonawców i osób z obsługi, zaczęliśmy 
się zastanawiać, czy nie odwołać imprezy. 
Takiej sytuacji nie mieliśmy nigdy w histo-
rii festiwalu – powiedział Dariusz Kulma, 
koordynator 4M. – Nie dawaliśmy jednak 
za wygraną. Wierzyłem, że uda się dopro-
wadzić do tego, aby koncerty się odbyły. 
Ściągnęliśmy dodatkowych wolontariuszy  
i wspólnymi siłami zajęliśmy się osusza-
niem sceny.

W czasie walki o główną scenę część 
konkursową przeniesiono do sali kameral-
nej MDK, gdzie jury w składzie Małgorzata 
Kaczmarek, Olaf Deriglasoff oraz Arka-
diusz Jakubik wysłuchało pięciu zespołów 
wyłonionych spośród ponad 300 kapel, 
które zgłosiły się do konkursu. Zmagania 
konkursowe wygrał zespół Need More 
Clouds z Tarnowa.

– To czterech bardzo młodych chłopa-
ków (ich gitarzysta ma dopiero 15 lat), 
którzy grają bardzo świeżo, choć jeszcze 
mają bardzo dużo do roboty, bo były od 
nich kapele technicznie i warsztatowo 
lepsze. Ale jury zadecydowało, że mają 
ogromny potencjał, warto na nich posta-
wić i dać im szansę na rozwój – zapewnił 
Kamil Kaźmierczak.

Gdy w pałacu trwały jeszcze RiMfestowe 
zmagania, równolegle na dużej scenie fani 
mocniejszych brzmień mogli posłuchać 
legendarnej grupy Turbo. A drugi dzień 
Festiwalu 4M zakończył bardzo energe-
tyczny i bujający w rytmach reggae i rocka 
występ zespołu Vavamuffin.

W niedzielę pogoda już tylko trochę po-
krzyżowała szyki organizatorom, ale jak 
zwykle dopisała publiczność. Koncerto-
wy maraton rozpoczęła grupa Need More 
Clouds. Po niej na scenie wystąpił zespół 
Haydamaky z Ukrainy, który porwał słu-
chaczy żywiołowym „kozackim rockiem”. 
Publiczność entuzjastycznie przyjęła też 
występ DGzZ, czyli Daniela Gałązki z Ze-
społem. Także energetyczny występ Meli 
Koteluk na długo pozostanie w pamię-
ci nie tylko jej wielbicieli. Zwieńczeniem 
ostatniego dnia Festiwalu 4M był występ 
Dawida Podsiadło, który zgromadził kilku-
tysięczną publiczność.

– To była organizacyjnie najtrudniejsza 
edycja Festiwalu 4M, nie tylko ze wzglę-

TEMAT NUMERU

W dniach 24-26 czerwca 2016 roku  
w Mińsku Mazowieckim odbyła się szó-
sta edycja Festiwalu 4M – Mińsk Ma-
zowiecki Miasto Muzyki. Jak co roku  
w organizację  Festiwalu zaangażowa-
ne były trzy mińskie stowarzyszenia, 
czyli Mińskie Towarzystwo Muzycz-
ne, Niezależna Inicjatywa Kulturalna,  
Stowarzyszenie „Ścieżki Nieskoń-
czoności” oraz Miejski Dom Kultury, 
a partnerem finansowym jest Miasto 
Mińsk Mazowiecki. Pomimo tego, że 
pogoda próbowała pokrzyżować pla-
ny organizatorom, to jednak udało się 
przezwyciężyć przeciwności i mińsz-
czanie mogli uczestniczyć we wszyst-
kich zaplanowanych koncertach.

Koncerty rozpoczęły się w piątek na sce-
nie amfiteatru MDK od występu 16-letniej 
Olgi Garstki, laureatki 11. edycji progra-
mu „Must Be The Music”. Ta skromna 
dziewczyna, utalentowana wokalistka  
i pianistka zachwyciła publiczność skom-
ponowanymi przez siebie piosenkami. 
Mińszczanom bardzo podobał się tak-
że występ grupy Chwila Nieuwagi, która  
w swojej muzyce łączy stylistykę folkową 
z klimatycznością jazzu i nastrojowością 
piosenki poetyckiej. Na koniec sceną 
zawładnął zespół Raz, Dwa, Trzy, który  
od 26 lat „robi na niej niemożliwe rzeczy” 
– jak stwierdził Rafał Nosal, konferansjer 
Festiwalu 4M. Publiczność szczelnie wy-
pełniła amfiteatr MDK i słuchała zarówno 
starszych, jak i najnowszych przebojów. 
Szybko nie pozwoliła też zejść muzykom 
ze sceny, brawami prosząc o bisy.

– Jeżeli państwo uczestniczycie w kon-
cercie, a my podczas tego koncertu opo-
wiadamy swoje historie i przyjmujecie  
to z taką życzliwością, to znaczy, że warto 
pracować, bo nie można kupić tych okla-
sków. Oczywiście, można sprowadzić kla-
kierów, ale mam wrażenie, że państwo nie 

... I PO FESTIWALU 4M du na pogodę. Było to ogromne wyzwa-
nie techniczne i logistyczne. Fakt, że 
zagrali u nas jednego dnia Mela Koteluk 
i Dawid Podsiadło to naprawdę megasuk-
ces i ogromna satysfakcja. Cieszy mnie 
też to, że na tegoroczny 4M przyjecha-
ło wiele osób z okolicznych miast, np.  
z Siedlec, Otwocka, a nawet z Warszawy. 
Być może to także efekt naszych działań 
reklamowych i marketingowych, które 
objęły obszar bardzo różnych aktywności 
w promieniu 60-70 km dookoła miasta. 
– wyjaśnił Dariusz Kulma ze Stowarzy-
szenia Kulturalno-Oświatowego „Ścieżki 
Nieskończoności”.

– Tegoroczny Festiwal 4M był wyjątkowo 
trudny pod względem technicznym. (…) 
Ale dopisali widzowie, a artyści okaza-
li się bardzo wyrozumiali i cieszę się, że 
wszystko tak dobrze się udało. A frekwen-
cja na finałowych koncertach świadczy  
o tym, że mieszkańcom miasta ta impreza 
bardzo się podoba – stwierdził Piotr Siła, 
dyrektor Miejskiego Domu Kultury.

– Pomijając różne żywioły, które w tym 
roku dały się nam we znaki, trzeba przy-
znać, że Festiwal 4M cieszy się dużą po-
pularnością i przyciąga fanów dobrej mu-
zyki. Organizacyjnie kosztuje wszystkich 
bardzo wiele wysiłku, ale kiedy patrzy 
się na tłumy bawiące się na koncertach,  
to nie mamy wątpliwości, że to świetna 
impreza, w sam raz na początek wakacji – 
powiedziała Barbara Dzienio z Mińskiego 
Towarzystwa Muzycznego.

– Tegoroczny Rock In Mińsk Fest odbył 
się już po raz dziesiąty. Przez te wszyst-
kie lata swoje zgłoszenia na festiwal na-
desłało kilkanaście tysięcy kapel z całej 
Polski, a nawet z zagranicy. Wszystkie te 
nagrania zostały wysłuchane, a kilkadzie-
siąt zespołów zagrało koncerty w Mińsku. 
To tylko świadczy o tym, że cały czas jest 
ogromne zapotrzebowanie na takie im-
prezy – zapewnił Kamil Kaźmierczak ze 
Stowarzyszenia „Niezależna Inicjatywa 
Kulturalna”. 

– Mimo problemów organizatorzy świet-
nie poradzili sobie ze wszystkimi prze-
ciwnościami. I po raz kolejny udowodnili, 
że trzydniowa formuła festiwalu wcale nie 
jest wyczerpana, jak wiele osób twier-
dziło wcześniej, tylko że trzeba ją dalej 
rozwijać. Festiwal na trwałe wpisał się  
w kalendarz kulturalnych imprez w mieście.  
To impreza dla mieszkańców, którzy 
mogą za darmo posłuchać świetnej i róż-
nej gatunkowo muzyki oraz topowych wy-
konawców – stwierdził burmistrz Marcin 
Jakubowski.

Opracowanie: Małgorzata Zakrzewska
(na podstawie artykułu autorstwa 

Dariusza Mola - www.minskmaz.com)
fot. www.salvatorweb.pl 

Leszek Siporski

TEMAT NUMERU
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Prawie 100 osób wzięło udział w II raj-
dzie rowerowym ulicami miasta Mińsk 
Mazowiecki. Czerwcowe przedpołudnie 
było doskonałym czasem na pokonanie 
około 4km trasy w turystyczno-rekre-
acyjnej atmosferze. 

Rajd rowerowy ulicami miasta

Z ŻYCIA MIASTAZ ŻYCIA MIASTA

Za dotychczasowe wyjątkowe zaanga-
żowanie w rozwój bazy sportowej woje-
wództwa mazowieckiego, rozwój spor-
tu i rekreacji wśród dzieci, młodzieży  
i społeczności lokalnej, ze szczególnym 
uwzględnieniem inicjatywy budowy sali 
sportowej przy Gimnazjum Miejskim  
nr 2 oraz budowy boiska sportowego 

25 czerwca 2016 r. Towarzystwo Pamię-
ci 7 Pułku Ułanów Lubelskich w Mińsku 
Mazowieckim, Oddział Specjalny Żan-
darmerii Wojskowej i Muzeum Ziemi 
Mińskiej przy wsparciu miasta Mińsk 
Mazowiecki zorganizowało uroczyste 
obchody przybycia 7PUL do Mińska Ma-
zowieckiego, które przypadały na dzień 
21 czerwca.

 Po wielu tygodniach przygo-
towań nadszedł dzień, na który człon-
kowie Towarzystwa czekali aż 77 lat.  
Bo tyle czasu upłynęło od chwili opusz-
czenia przez pułk mińskich koszar we 
wrześniu 1939 roku. Wszytko zostało 
przygotowane, odbyło się nabożeństwo  

95. Rocznica Przybycia 7. Pułku Ułanów Lubelskich do Miasta

w kościele garnizonowym, kaskaderzy 
konni przybyli i odbyli wspólny trening 
z naszymi ułanami, przybyli zaproszeni 
członkowie grupy i gości, przygotowali-
śmy namioty z eksponatami, Żandarmeria 
Wojskowa i Muzeum Ziemi Mińskiej wy-
stawiły swoje stoiska, czekała gorąca gro-
chówka, nawet wypożyczliśmy na tę oka-
zję super telewizor z firmy Margo AGD, 
za który serdecznie dziękujemy, a dzięki 
któremu mogliśmy czuwać nad wynikiem 
meczu Polska - Austria, ale też prezento-
wać filmy z naszych rekonstrukcji. 
 Jednak to nie wystarczyło  
w starciu z pogodą. Gwałtowne burze,  
które tego popopłudnia przetoczyły się nad 
naszym miastem zmusiły nas do zmian.  

Nie ustąpiliśmy. Spieszona sekcja z do-
wódcą (7 ułanów), w strugach deszczu 
przekroczyła bramę koszar o godz 17.05, 
by przemaszerować przed budynkiem 
komendantury - wróciliśmy do domu.  
A potem, mimo deszczu, razem z orkie-
strą, żołnierzami z Żandarmerii, organi-
zatorami i kilkoma gośćmi, którzy mimo 
deszczu przybyli na tę uroczystość, kosz-
towaliśmy wspaniałej grochówki. 
 Wszystkim, którzy wsparli nas  
w przygotowaniach,  serdecznie dziękuje-
my i zapraszamy za rok - mamy nadzieję, 
że przy lepszej pogodzie.

ZD, fot. z arch.Towarzystwa Pamięci 7PUL

Mińsk Mazowiecki - - Inwestor na Medal
przy ul. Budowlanej, jak również za roz-
wój bazy sportowej wraz z modernizacją 
istniejących placów zabaw, moderniza-
cję technicznej uzdatniania wody, re-
mont instalacji wentylacji hali basenowej 
oraz podbasenia w aquaparku - Mińsk 
Mazowiecki nominowany został do wy-
różnienia Inwestor na Medal 2016.  (red.)

Uczestników zabezpieczał patrol Policji 
Wydziału Ruchu Drogowego w Mińsku 
Mazowieckim, Straży Miejskiej, Związek 
Harcerstwa Polskiego Chorągiew Mazo-
wiecka ZHP Hufiec „Mazowsze” w Miń-
sku Mazowieckim im. 1 PLM „Warszawa”, 

członkowie Mińskiej Grupy Rowerowej 
oraz Klubu Kolarskiego V-MAX. Po dotar-
ciu na metę wszyscy chętni mogli wziąć 
udział w rowerowych zmaganiach, w któ-
rych najlepsi byli nagradzani drobnymi 
gadżetami promującymi bezpieczeństwo 
w ruchu drogowym. W imieniu burmistrza 
Marcina Jakubowskiego gadżety wrę-
czali: Robert Gałązka – Przewodniczący 
Komisji Oświaty i Wychowania oraz Piotr 
Wojdyga – Przewodniczący Komisji Bu-
dżetu i Planowania Gospodarczego.

Impreza odbyła się w ramach realizacji 
projektu „Poprawa atrakcyjności tury-
stycznej Mińska Mazowieckiego poprzez 
tworzenie kompleksowej oferty turystycz-
no-rekreacyjnej”.

Na kolejną edycję zapraszamy za rok  
i przypominamy o trwającej akcji „Kręć  
Kilometry”, gdzie poza stojakami dla mia-
sta można wygrać atrakcyjne nagrody. 

(red.), fot. z arch. Urzędu Miasta

W środę, 22 czerwca, w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Mińsku Mazowieckim 
miało miejsce pierwsze otwarte spotka-
nie burmistrza z mieszkańcami na te-
mat projektu uruchomienia komunikacji 
miejskiej i wprowadzenia strefy płatnego 
parkowania.

 Burmistrz Marcin Jakubowski 
omówił zapowiadaną koncepcję, obra-
zując ją prezentacją, w której pokazano 
m.in. szkic trzech linii autobusowych, 
zarys proponowanej strefy parkowania  
i schemat opłat. Zaznaczono przy tym, że 
pomysł poddany jest w całości pod kon-
sultacje społeczne i każdy mieszkaniec 
ma możliwość wypowiedzenia się.
 Na środowym spotkaniu pa-
dło bardzo dużo pytań i wniosków zwią-
zanych z projektem. Pytano przede 
wszystkim o wysokości opłat, ale również  
o modyfikację zasięgu strefy płatnego 
parkowania, o sposób weryfikacji kto  
z pasażerów jest mińszczaninem (kwestia 
ewentualnej bezpłatnej komunikacji dla 
mieszkańców miasta), o wielkość taboru, 

Z mieszkańcami o komunikacji miejskiej
częstotliwość kursów, możliwości zmia-
ny tras względem proponowanych. Bur-
mistrz odpowiadał na wątpliwości, a po-
stulowane zmiany notowano do dalszych 
prac nad projektem.
 Formularz konsultacyjny cały 
czas dostępny jest na stronie internetowej 
miasta w zakładce dedykowanej komuni-

kacji miejskiej TUTAJ. Można go również 
otrzymać w wersji papierowej w Urzę-
dzie Miasta. Uwagi zbierane są do końca 
września br., a kolejne otwarte spotkanie 
zapowiedziane jest na 6 września.

(red.), fot. z arch. Urzędu Miasta
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Z ŻYCIA MIASTA

Projekt „NASZA EUROPA, NASZA PRZYSZŁOŚĆ”

Integracja między - i wewnątrzpokolenio-
wa, współpraca międzynarodowa oraz 
miejsce i znaczenie Unii Europejskiej  
w życiu obywateli stanowiły tematykę 
spotkania przedstawicieli i młodzieży 
miast partnerskich: Mińska Mazowiec-
kiego, Krnova i Telšiai. Podczas spotkań 
(debaty, warsztatów, paneli dyskusyj-
nych, wydarzeń kulturalnych) zrealizowa-
nych w ramach projektu „Nasza Europa, 
nasza przyszłość”, współfinansowanego 
ze środków Unii Europejskiej (Educa-
tion, Audiovisual and Culture Executive 
Agency) uczestnicy projektu mieli okazję 
zapoznać się z przedsięwzięciami reali-
zowanymi ze środków Unii Europejskiej 
przez miasta partnerskie.

Podczas debaty przedstawiciele miast 
Krnov, Telšiai, Lacey, Saint-Egreve za-
prezentowali inwestycje i projekty spo-
łeczne realizowane dzięki funduszom Unii 
Europejskiej, opowiedzieli o swoich do-

świadczeniach dotyczących aplikowania 
o środki zewnętrzne, możliwościach ich 
efektywnego wykorzystania oraz korzy-
ściach dla obywateli i miast wynikających 
z członkostwa w Unii.

Młodzież uczestnicząca w projekcie wraz 
z przedstawicielami miast wzięła udział  
w warsztatach, podczas których praco-
wano nad tematyką możliwego zaangażo-
wania obywateli w proces podejmowania 
decyzji na każdym poziomie: lokalnym,  
regionalnym, krajowym i europejskim.  
Prezentowano dobre praktyki odnoszące 
się do zaangażowania obywatelskiego.

Panele dyskusyjne zostały poświęcone 
kwestiom możliwej współpracy w zakre-
sie sportu, turystyki, edukacji i kultury. 
Młodzież i przedstawiciele miast biorą-
cych udział w panelach oraz warsztatach 
mieli okazję zapoznać się z aktywnością 
organizacji pozarządowych działających 

w naszym mieście oraz jednostek orga-
nizacyjnych: Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji, Muzeum Ziemi Mińskiej, Gim-
nazjum Miejskiego nr 2.

W ramach projektu został zorganizowany 
Koncert Europejski, w którym udział wzię-
ły zespoły młodzieżowe z Czech, Litwy  
i Francji. Młodzież zaprezentowała rów-
nież swoje prace – obrazy oraz ręcznie 
wykonywaną biżuterię. Niektórzy uczest-
nicy projektu wzięli także udział w Biegu 
Ulicznym „Mazowiecka Piętnasta”.

Dzięki spotkaniu zostały nawiązane nowe 
kontakty, przedyskutowano możliwości 
podejmowania wspólnych przedsięwzięć  
i projektów. Również młodzież miała oka-
zję zawrzeć przyjaźnie z polskimi rówie-
śnikami. 

Katarzyna Tuszyńska, fot. z arch. Urzędu Miasta

24 czerwca, jak co roku, Miasto Mińsk 
Mazowiecki uroczyście świętowa-
ło Dzień Patrona oraz Święto Parafii  
pw. Św. Jana Chrzciciela w Mińsku 
Mazowieckim. Zebranych gości powi-
tał burmistrz Marcin Jakubowski, któ-
ry przypomniał historię ustanowienia 
Jana Chrzciciela patronem naszego 
miasta. Proboszczowi parafii księdzu 
Marianowi Sobieszkowi została wrę-
czona pamiątkowa tabliczka wykonana 
na okoliczność 595-lecia nadania praw 
miejskich.  

Uroczystości rozpoczęła koncelebrowa-
na Msza Święta za mieszkańców, para-
fian i miasto, której przewodniczył Ksiądz 
Biskup Kazimierz Romaniuk z muzyczną 
oprawą Chóru Kameralnego Mińskiego 
Towarzystwa Muzycznego. 

Kolejnym punktem programu było pod-
sumowanie konkursu wiedzy „W 1050. 
rocznicę Chrztu Polski” pod patronatem 
Wiceminister Edukacji Narodowej Tere-
sy Wargockiej i Starosty Mińskiego Jana 
Antoniego Tarczyńskiego z oprawą arty-
styczną przygotowaną przez nauczycieli 
i uczniów Szkoły Podstawowa nr 6 im. 
Henryka Sienkiewicza w Mińsku Mazo-
wieckim. W konkursie wzięło udział po-
nad tysiąc uczniów wszystkich szczebli 
szkół powiatu mińskiego. 

Nastepnie zebrana publiczność mia-
ła okazję obejrzeć inscenizację Chrztu 
Mieszka I „Mesco Dux Poloniae Bap-
tizatur” w wykonaniu uczniów Szkoły 
Podstawowej i Gimnazjum z Kałuszyna. 
Taneczną część uroczystości rozpoczę-
ły występy Regionalnego Zespołu Pieśni  
i Tańca „Dąbrówka” pod kierunkiem Bo-
gusławy Bednarskiej. Odpust zwieńczyła 
zabawa przy muzyce zespołu Safari.  

Na terenie Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 2 im. Powstańców Warszawy odbywał 
się pokaz planetarium Delta Optica, para-
fianie częstowali kiełbaskami z grilla oraz 
ciastkiem świętojańskim przygotowanym 
przez Piekarnię Cukiernię Gromulski.  

  oprac. na podst. tekstu Tomasza Płochockiego 
fot. z arch. ZSZ nr 2 i Urzędu Miasta 

Dzień Patrona Miasta i Parafii

„Nasza Europa, nasza przyszłość – pierwszy projekt współfinansowany ze środków 
Komisji Europejskiej dla Miasta Mińsk Mazowiecki.
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4 czerwca, po raz piąty, odbył się w Mińsku 
Mazowieckim Rajd Po Ziemi Mińskiej będą-
cy jednocześnie II Rundą Mistrzostw Okrę-
gu Warszawskiego Pojazdów Zabytkowych 
PZM. Rajd ten był współorganizowany przez 
Automobilklub Polski i Muzeum Ziemi Miń-
skiej.

Start i meta rajdu odbyły się na terenie Zespo-
łu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców 
Warszawy w Mińsku Mazowieckim. W rajdzie 
wzięło udział 38 pojazdów, w tym 3 motocy-
kle. Wśród przybyłych samochodów podzi-
wiać można było m.in. Tatrę T600, Mercede-
sy W108, W116, W120, W123, Austina A125 

Sheerline Saloon, Chrysler-Simca Barreiros,  
Volvo Amazon, Porsche 928, Opla GT, For-
da Transita, Forda Granadę, MG A, Morrisa 
Six oraz pojazdy naszej rodzimej produk-
cji takie jak: Syrena 102, Syrena 105, Po-
lonez 1500, Fiat 125p. Najstarszym samo-
chodem  startującym w rajdzie był DKW F5  
z 1935 r, a motocyklem Sokół 600 z 1937 r.

Trasa rajdu wynosiła 115 km i wiodła przez 
Grzebowilk, Głupiankę, Kołbiel, Staro-
gród, Parysów, Borowie, Jaźwiny, Siennicę  
i Cielechowiznę do Mińska Mazowieckie-
go. Podczas rajdu uczestnicy musieli odpo-
wiedzieć na pytania dotyczące Przepisów 

Ruchu Drogowego, historii motoryzacji, 
a także wykazać się zręcznością w dwóch 
próbach sprawnościowych na placu tar-
gowym w Kołbieli, oraz sprawdzić się  
na torze sprawnościowym strażaka przy-
gotowanym przez Młodzieżową Drużynę  
Pożarniczą z Mińska Mazowieckiego. 

Na koniec uczestnicy musieli w bezpieczny 
sposób wyciągnąć poszkodowanych z samo-
chodu w zainscenizowanym wypadku przy-
gotowanym przez Ratowników Medycznych  
z Hufca ZHP z Mińska Mazowieckiego. 
Próby sprawnościowo-zręcznościowe wy-
grał w klasie samochody Mikołaj Kopiń-
ski jadący BMW E30 z 1986 r, a w klasie 
motocykli Piotr Wojdyga jadący SHL M11  
z 1961 r.

Na zakończenie rajdu odbył się konkurs ele-
gancji, na którym zostały wyłonione najład-
niejsze auta rajdu. Puchar Burmistrza Miń-
ska Mazowieckiego Marcina Jakubowskiego 
otrzymał Andrzej Gierszewski właściciel MG A 
z 1957 roku. Puchar Dyrektora Muzeum Ziemi 
Mińskiej Leszka Celeja otrzymał Marcin Wi-
śniewski właściciel Morrisa Six z 1950 roku. 
Puchar Auto Serwis JAR-ECO otrzymała Ma-
rzena Piskorz właścicielka Volkswagena 1303  
z 1973 roku. Puchar firmy Elektrocar za naj-
ładniejszy samochód otrzymał Krzysztof Du-
ran właściciel Opla GT z 1971 roku, a za naj-
ładniejszy motocykl otrzymał Maciej Cichocki 
właściciel Sokoła 600 z 1937 roku.

Wojtek Urban, fot. z arch. ZSZ nr 2 

V Rajd Pojazdów Zabytkowych Po Ziemi Mińskiej 
Czerwiec był miesiącem obfitującym  
w wyjazdy Klubu Dawnych Motocykli  
„MAGNET”. Już w sobotę, 4 czerwca,  
grupa mińskich motocyklistów uczest-
niczyła, w pikniku rodzinnym zorganizo-
wanym w Zespole Szkół Miejskich nr 2,  
prezentując część klubowych motocykli. 
W tym samym czasie trzech reprezentan-
tów Magnetu wystartowało w V Rajdzie 
Po Ziemi Mińskiej, będącym II Rundą  
Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Pojaz-
dów Zabytkowych. 

 Rajd zakończył się dla nas sukce-
sem i mińscy motocykliści wrócili do domów 
z nagrodami za: 
- najładniejszy motocykl rajdu - Sokół 600 Macieja 
Cichockiego,
- I miejsce w próbach SZ motocykle - Piotr  
Wojdyga,
- II miejsce w próbach SZ motocykle - Daniel  
Gągol,
- I miejsce w klasie pre-1955 motocykle - Maciej 
Cichocki, Sokół 600,
- I miejsce w klasie pre-1970 motocykle - Piotr 
Wojdyga, SHL M11,
- I miejsce w klasie post-1970 motocykle - Daniel 
Gągol, MotoGuzzi V50.
 Motocykliści z Magnetu na 3 rundy 
przed końcem zmagań rajdowych motocykli 
zabytkowych liderują obecnie w swoich kla-
sach w klasyfikacji generalnej mistrzostw.
 W kolejną sobotę, 11 czerwca, 
motocykliści z mińskiego Magnetu uczest-
niczyli w pikniku rodzinnym zorganizo-
wanym w przedszkolu Chatka Puchatka  

Czerwcowe wyjazdy klubu MAGNET

Sezon rowerowy w pełni. Po dość kapryśnej 
pogodowo wiośnie wreszcie mamy więcej 
słońca. Ostatnia niedziela w naszym mieście 
wyglądała niezwykle „rowerowo”. 

Rano ruszył ulicami Mińska II Rajd Rowerowy, 
a tuż po jego zakończeniu na Starym Rynku 
nastąpiło otwarcie wystawy plenerowej po-

Sezon rowerowy w pełni

święconej kolarzom mińskiego Klubu V-MAX. 
Przybyli licznie pasjonaci rowerów mogli 
wspólnie pogawędzić i obejrzeć świetne fo-
tografie. Młodzi zawodnicy mińskiego Klubu 
zaprosili do wspólnej zabawy przybyłych go-
ści, rozpoczynając pokazy sprawnościowo-
techniczne. Obyło się bez żadnych urazów, za 
to nie brakowało humoru i śmiechu. Były też 

zaawansowane dyskusje na temat zaprezen-
towanego współczesnego sprzętu do ściga-
nia, jak również sentymentalne wspomnienia  
dawnych bicykli.

Prezes Klubu Kolarskiego V-MAX Jacek 
Tomkiewicz przybliżył zgromadzonym histo-
rię mińskiego kolarstwa oraz postać Feliksa 
Rawskiego - patrona mińskich zawodników - 
Mistrza Jazdy Cyklowej Królestwa Polskiego. 
Wystawa odbyła się dzięki wsparciu Muzeum 
Ziemi Mińskiej oraz Miejskiego Ośrodka Spor-
tu i Rekreacji.

KK V-MAX, fot. z arch. klubu

w Siennicy. W tym roku tematem przewod-
nim pikniku była wioska indiańska, dlatego 
po przyjeździe zostaliśmy otoczeni przez 
liczną grupę “czerwonoskórych” malu-
chów.  
 Po kilkugodzinnym pobycie i pre-
zentacji naszych motocykli w Siennicy, po-
wróciliśmy do Mińska. Kolejny wyjazd miał 
miejsce na drugi dzień, gdy w słoneczną 
niedzielę udaliśmy się, na zaproszenie or-
ganizatorów, do Szkoły Podstawowej nr 5. 
Tutaj również prezentowaliśmy nasze jedno-
ślady na pikniku rodzinnym, wzbudzając jak 
zwykle duże zainteresowanie. 

 W dniach 16 – 19 czerwca kilkuna-
stoosobowa ekipa z mińskiego klubu wzię-
ła udział w 40. ROTOR Rajdzie, II rundzie 
Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. 
Rajd przebiegał w okolicach Olsztyna i jak 
się okazało, Klub MAGNET był najliczniej 
reprezentowaną ekipą, która przystąpiła do 
zmagań rajdowych. Podczas ROTOR Rajdu 
organizowany był również wyścig pojazdów 
zabytkowych, w którym nasz klubowy kole-
ga Tomasz Budzyński zdobył pierwsze miej-
sce w Kategorii B2, na motocyklu MZ ES 
250, popularnej Jaskółce.

K.D.M. Magnet, fot. z arch. klubu

16 czerwca br. w ramach realizacji Miej-
skiego Programu Profilaktyki i Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych 
oraz Przeciwdziałania Narkomanii Mia-
sta Mińsk Mazowiecki na 2016 rok zo-
stało przeprowadzone szkolenie dla 
sprzedawców napojów alkoholowych  
z terenu miasta Mińsk Mazowiecki. Szkole-
nie takie jest organizowane przez Miejską 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Mińsku Mazowieckim corocz-
nie w okresie poprzedzającym wakacje. 
 
 Zainteresowanie mińskich przed-
siębiorców korzystających z zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych było duże. 
Łącznie w tym szkoleniu wzięły udział 82 
osoby. 
Szkolenie obejmowało następujące zagad-
nienia: 
• przepisy regulujące sprzedaż alkoholu  
w Polsce;
• zasady spożywania i sprzedaży alkoholu – 
ustawa o wychowaniu w trzeźwości i prze-
ciwdziałaniu alkoholizmowi;
• rozpoznawanie wieku na podstawie  
wyglądu;
• mechanizmy psychologiczne leżące  
u podstaw przepisów regulujących sprze-
daż alkoholu w Polsce:

-picie ryzykowne, picie szkodliwe, zespół 
uzależnienia od alkoholu,
-picie alkoholu wśród młodzieży,
-FAS – alkoholowy zespół płodowy;
• asertywna odmowa - radzenie sobie w sy-
tuacjach trudnych;
• agresja - agresywny klient a własna złość:
- jak rozmawiać z agresywnym klientem,
- jak radzić sobie z własnymi emocjami;
• reklama napojów alkoholowych;
• regulamin sklepu: jak wypracować i prze-

strzegać w sklepie zasad bezpiecznej sprze-
daży alkoholu;
• kontrola punktów sprzedaży.
 Szkolenie prowadziła psycho-
log, trener specjalista Jolanta Kopacz. 
Uczestnicy szkolenia otrzymali materiały  
z tego zakresu rekomendowane przez Pań-
stwową Agencję Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych w Warszawie pt. „Dla-
czego nie sprzedawać alkoholu nieletnim?”.  

MKRPA, fot. z arch. Urzędu Miasta

Szkolenie dla sprzedawców napojów alkoholowych
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W dniach 9-12 czerwca w Kołobrzegu 
odbywał się Festiwal Twórczości Dzie-
cięcej Wojska Polskiego, w którym Klub 
Żandarmerii Wojskowej był licznie repre-
zentowany przez artystów z Gimnazjum 
Miejskiego nr 3 oraz Szkoły Podstawo-
wej nr 4. Po uzyskaniu w marcu kwali-
fikacji do ogólnopolskiego festiwalu 
uczniowie z Siennickiej dzielnie szyko-
wali się na podbój Kołobrzegu. Artyści 
z Siennickiej pod opieką nauczyciela 
języka angielskiego i instruktora koła 
teatralnego - Pawła Parchomenko po-
jechali w swoim najmocniejszym skła-
dzie. W kategorii „teatr” wystąpił ze-
spół „Łubudubu-dubudu-bach!” (Dawid 
Krupa, Paweł Mazurek, Karol Stefaniuk, 
Piotr Bogusz, Zofia Czyżewska, Domi-
nika Kowalczyk, Aleksander Piekarski,  
Justyna Zagańczyk, Mateusz Maśniak),  
a  w kategorii „recytacja” Alicja  Nazarczuk. 
Najmłodszym reprezentantem z Siennic-
kiej był Filip Frączkiewicz – uczeń II klasy  
Szkoły Podstawowej nr 4., który próbo-
wał swoich sił również w recytacji.

            Pozornie mogłoby się wydawać, że 
wyjazd do Kołobrzegu w czerwcu będzie 
sielanką… Nic bardziej mylnego. Do rywa-
lizacji stanęli najlepsi z najlepszych z całej 
Polski, którzy wygrali wcześniejsze etapy 
eliminacji. Trzeba przyznać, że poziom 
tegorocznej edycji Festiwalu był niezwy-

We wtorek, 7czerwca, w Gimnazjum 
Salezjańskim im. św. J. Bosko w Miń-
sku Mazowieckim odbyła się dziesiąta, 
jubileuszowa edycja konkursu ,,Super-
gimbus 2016”. W tym roku uczestniczyło  
w nim 16 gimnazjalistów z całego powia-
tu mińskiego.  O  prestiżowy tytuł wal-
czyli uczniowie z gimnazjum w Siennicy, 
Okuniewie, Jakubowie, Wielgolesie, Pu-
stelniku, Halinowie, Jeruzalu, Dobrem, 
Żakowie, Mrozach, Sulejówku (Gimna-
zjum nr 3). Na zaproszenie gospodarzy 
odpowiedzieli także uczniowie z trzech 
gimnazjów miejskich oraz z „Macierzan-
ki”. Wśród przybyłych gości byli m.in.: 
Antoni Jan Tarczyński Starosta Miński, 
Bożena Macheta Inspektor do Spraw 
Oświaty i Wychowania Urzędu Miasta,  
a zarazem przedstawiciel burmistrza 
Marcina Jakubowskiego oraz radni Rady 
Miasta: Waldemar Mirecki i Kazimierz 
Markowski. Tradycyjnie  w rolę prowa-
dzącego wcielił się Robert Gałązka – na-
uczyciel geografii w salezjańskim gimna-
zjum i liceum oraz radny miasta - wraz  
z pomocą uczniów klasy III naszego 
gimnazjum – Natalii Wójcickiej i Kacpra 
Szelesta. Oprawą muzyczną zajął się 
szkolny zespół ,,Kreska”. Celem rywali-
zacji było wyłonienie najlepszego gimna-
zjalisty w powiecie mińskim. Na zwycięz-
ców czekały atrakcyjne nagrody, których 
fundatorami byli: Starosta Antoni Jan  
Tarczyński i Burmistrz Marcin Jakubow-
ski. Patronatem medialnym konkurs ob-
jęły tygodniki „Lokalna”, „Nowy Dzwon”  
i „Strefa Mińsk”.

Konkurs rozpoczął się od wspólnej modli-
twy, którą poprowadził wicedyrektor ks. 
Marek Widzyk, a także od krótkiej części 
artystycznej – zatańczenia  przez klasę II 
i III gimnazjum zumby oraz zaśpiewania 
piosenki Jacka Kaczmarskiego pt. ,,Zbro-

ja”. W celu unowocześnienia rywalizacji 
każdy z uczestników dostał elektrycz-
ny pilot, za pomocą którego  mógł od-
powiadać na pytania. W I turze gry jury  
losowało zadanie i czytało jego numer. 
Na tablicy wyświetlano treść tego zada-
nia, po czym zawodnicy mieli 30 sekund 
na odpowiedź. Pytania dotyczyły wiedzy  
z różnych przedmiotów szkolnych, takich 
jak: język polski, matematyka, chemia, 
biologia, historia, religia. Po pierwszej po-
łowie tej rundy nastąpił krótki przerywnik, 
czyli kolejny taneczny występ klasy II gim-
nazjum. Następne 5 pytań wyłoniło nam 
dwóch  finalistów. Aby dowiedzieć się, kto 
jako trzeci przejdzie dalej, zorganizowano 
szybką dogrywkę. 

Runda końcowa wyglądała nieco ina-
czej. Finaliści początkowo mogli wybrać 
najbardziej odpowiadającą im katego-
rię, lecz w kolejnych pytaniach narzucali 

Artyści z GM nr 3 podbijają Polskę

W roku szkolnym 2015/2016 Szkoła 
Podstawowa nr 5 im. Józefa Wybickiego  
w Mińsku Mazowieckim zajęła  V miejsce 
wśród szesnastu rywalizujących szkół  
w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkur-
su Ekologicznego ”Dobre rady na elek-
troodpady”. Szkolnym koordynatorem  
i opiekunem konkursu była Edyta Kopeć. 

 Zespół „Eko- Piątka” w składzie: 
Julia Dróżdż, Wiktoria Czerwińska, We-

ją goście. W taki oto sposób wyłoniono 
zwycięzcę - został nim Krzysztof Grajda 
z Gimnazjum Miejskiego nr 3 im. Janusza 
Kusocińskiego w Mińsku Mazowieckim. 
Krzysztof uzyskał także tytuł najlepszego 
Gimnazjalisty Miasta Mińsk Mazowiecki. 
II miejsce zajął Rafał Klimek z Gimnazjum 
im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku 
Mazowieckim, III miejsce zajęła uczennica 
z gimnazjum w Jakubowie  Klaudia Ka-
szewska.

Starosta Miński oraz Burmistrz Miasta 
ufundowali atrakcyjne nagrody dla zwy-
cięzców oraz dla najmłodszego uczest-
nika, którym okazał się uczeń z Siennicy. 
Jubileuszowy ,,Supergimbus” zakończył 
się wspólną degustacją tortu z piekarni 
Państwa Gromulskich. Konkurs ożywiały 
piosenki zespołu ,,Kreska” i kibicowanie 
ze strony widowni. Szczególne uznanie 
należy się uczniom Gimnazjum Miejskiego  
nr 3 w Mińsku Mazowieckim  - byli najgło-
śniejsi i najbardziej aktywni ze wszystkich 
szkół. Oni też otrzymali nagrodę dla najle-
piej dopingującej publiczności.

Tegoroczny ,,Supergimbus” pokazał,  
że rywalizację można połączyć z dobrą 
zabawą. Wszystkim „Gimbusom” ser-
decznie gratulujemy i życzymy dalszych 
sukcesów naukowych. Osobiście nie 
mogę doczekać się przyszłorocznej edycji 
i już teraz w imieniu organizatorów ser-
decznie na nią zapraszam.

Julia Szeląg, uczennica klasy II 
 Salezjańskiego Gimnazjum im. św. J. Bosko

Supergimbus 2016 kle wysoki, a rywalizacja była bardzo wy-
równana. Uczestnicy zmagali się nie tylko  
z konkurencją, ale również ze zmęcze-
niem, które towarzyszyło wielogodzinnym 
próbom oraz oglądaniu licznej konkuren-
cji z całej Polski. Należy pamiętać również 
o wielomiesięcznym przygotowaniu się  
do konkursu, które zaczęło się już we 
wrześniu.
            Jak się później okazało artystom  
z Siennickiej nic nie przeszkodziło, żeby 
odnieść liczne sukcesy, ponieważ każdy 
reprezentant otrzymał nagrodę. Filip Frącz-
kiewicz otrzymał wyróżnienie w recytacji 

w swojej kategorii wiekowej oraz Nagro-
dę Specjalną Dyrektora Sił Powietrznych  
w Dęblinie. Grupa teatralna „Łubudu-
bu-dubudu-bach!” zajęła III miejsce oraz 
została uhonorowana nagrodą „Cypisa”  
za „Najbardziej Awangardową Prezenta-
cję”, natomiast Alicja Nazarczuk została 
laureatką II miejsca w zmaganiach recyta-
torów. Niewątpliwie jest to ogromny suk-
ces szkoły, ponieważ jej uczniowie zajęli 
te miejsca w etapie finałowym i pokonali 
wiele innych uzdolnionych osób z całej 
Polski.

ZSM nr2, fot. z arch. szkoły 

ronika Miąsek, Patrycja Tkaczyk i Michał 
Mitura reprezentował szkołę w ekologicz-
nych działaniach konkursowych.
 W ramach realizacji zadań prze-
prowadzono ekologiczną kampanię edu-
kacyjną wśród uczniów, nauczycieli i ro-
dziców. 
 Uczniowie ankietowali 100 do-
rosłych osób: nauczycieli, rodziców oraz 
pracowników różnych firm na temat zasad 
postępowania ze zużytym sprzętem elek-

trycznym i elektronicznym. „Eko- Piątka” 
przeprowadziła cykl zajęć edukacyjnych 
dla uczniów klas I- III, klas IV- VI oraz naj-
bliższych przedszkoli. W Dniu Ziemi, czyli 
22 kwietnia, odbył się apel ekologiczny 
„Rozprawa sądowa” dotyczący tematyki 
ZSEE. W ramach projektu zorganizowano 
też dwa konkursy: „Zbiórka baterii” oraz 
„Najciekawszy plakat o tematyce ZSEE”. 
Przedstawiono również  prezentację mul-
timedialną dla  nauczycieli o tematyce 
ZSEE.  W Wydziale Gospodarki Komunal-
nej Urzędu Miasta  przeprowadzony zo-
stał wywiad  na temat aktualnego stanu 
gospodarki odpadami na terenie Mińska 
Mazowieckiego. Uczniowie rozdawali 
ulotki informacyjne podczas dnia otwar-
tego dla sześciolatków, zebrań z rodzi-
cami i podczas ”akcji happeningowej”  
w centrum miasta.  Rozwieszali też plaka-
ty o terminie zbiórki ZSEE w naszej szko-
le. Ekologiczne działania zespołu „Eko- 
Piątka” zostały nagłośnione w lokalnych 
mediach. Finałem konkursu była zbiórka 
ZSEE 28 kwietnia 2016 r., podczas której 
zebrano ok. pół tony baterii oraz ponad 
500 kg zużytego sprzętu elektrycznego  
i elektronicznego

Ewa Szczerba, fot. z arch. SP nr 5

„Eko-Piątka” na piatkę!
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W środę, 22 czerwca, na terenie Przed-
szkola Miejskiego z Oddziałem Spe-
cjalnym i Oddziałem Integracyjnym  
im. Urszuli Smoczyńskiej nr 4 w Mińsku 
Mazowieckim odbył się Piknik Integra-
cyjny dla przedszkolaków. Zaproszenie 
skierowane było do placówek, które 
wzięły udział w między-przedszkolnym 
konkursie plastycznym pt. ,,Błękitny la-
tawiec” rozpowszechniającym wiedzę 
na temat autyzmu oraz do dzieci ze 
szczególnymi potrzebami edukacyjnymi, 
wymagających wczesnego wspomaga-
nia rozwoju z terenu naszego miasta.

 Dla wszystkich przybyłych dzie-
ci organizatorzy przygotowali wiele cie-
kawych atrakcji. W atmosferę wesołej 
zabawy wprowadzili najmłodszych teatr 
„Parandyk” i  iluzjonista, uczestnik pro-
gramu „Mam talent” Arkadiusz Gwizdała. 
Widowisko artystyczne w jego wykonaniu 
wywołało ogromny zachwyt nie tylko wśród 
maluchów. W mydlanej bańce została za-
mknięta nawet goszcząca na pikniku pa-
tronka  przedszkola pani Ula Smoczyńska 
(tym ,,starszym” dzieciom znana jako pro-
wadząca program telewizyjny ,,Domowe 
przedszkole”). W czasie całego pikniku 
maluchy mogły malować buzie, trenować  
skoki na dmuchanym zamku, zdobywać 
nagrody w konkursach sportowych. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się zajęcia do-
goterapii prowadzone przez wolontariuszy 

Fundacji „Zwierzęta Ludziom”. Serca ma-
luchów skradły poza pieskami, królikami, 
gęśmi i kaczkami również dwie przeurocze 
alpaki – na co dzień wspomagające rozwój 
dzieci niepełnosprawnych.
 Pośród drzew nad placem za-
baw szybowały błękitne latawce symboli-
zujące sposób postrzegania świata przez 
autystów. Wykonały je jako prace konkur-
sowe dzieci z 22 placówek oświatowych  
z terenu miasta i gminy Mińsk Mazowiecki. 
Najciekawszą pracę wykonali pod opie-
ką Katarzyny Chłopik: Rafał Kozłowski, 
Lena Suchomska, Oskar Szczęsny, Na-

talia Wolińska, Pola Dziugieł podopieczni 
Przedszkola Niepublicznego „Funny Kids” 
w Mińsku Mazowieckim. II miejsce zajęła 
Aleksandra Wójcik z Zespołu Szkół im. Jó-
zefa Piłsudskiego w Zamieniu pod opieką 
Moniki Baranowskiej, a III miejsce praca 
grupowa dzieci 5-letnich z  Przedszkola 
Miejskiego nr 6 w Mińsku Mazowieckim 
pod opieką Bogusławy Potocznej i Ewy Ja-
roszewicz. Po długich naradach jury wyróż-
niło latawiec Olafa, Wiktora i Miłosza Cięż-
kowskich  z Przedszkola Miejskiego nr 2 
oraz pracę grupową dzieci z Niepubliczne-
go Przedszkola „Mrówkolandia”. Laureaci 
otrzymali atrakcyjne nagrody sponsorowa-
ne przez Radę Rodziców przy Przedszkolu 

PIKNIK  INTEGRACYJNY  POD  BŁĘKITNYM  LATAWCEM

Miejskim nr 4 w Mińsku Mazowieckim oraz 
anonimowych darczyńców. Wyjątkowym 
wyróżnieniem dla nagrodzonych była moż-
liwość odebrania upominków z rąk pani Ur-
szuli Smoczyńskiej. Dla wszystkich uczest-
ników i opiekunów były to wzruszające  
i niezapomniane chwile. Rozmowom i zdję-
ciom nie było końca, a w przerwach między 
zabawami na  gości czekały smakołyki.
 Piknik Integracyjny był również 
okazją do promocji wśród społeczeństwa 
idei wolontariatu. Uczucie radości i satys-
fakcji, jakie daje pomoc drugiemu czło-
wiekowi oraz uwrażliwienie na los tych 
najbardziej potrzebujących nie są obce 
wolontariuszom z Fundacji EBU, którzy 
prowadzili dla najmłodszych gry i zabawy 
w swoich ojczystych językach oraz cudow-
nych, młodych ludzi z Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej w Mińsku Mazowieckim. Bez ich 
wsparcia, energii i uśmiechu byłoby  cięż-
ko zorganizować tak słoneczną imprezę 
integracyjną. Piknik jest kolejnym  działa-
niem pracowników Przedszkola Miejskiego  
z Oddziałem Specjalnym i Oddziałem In-
tegracyjnym nr 4 w Mińsku Mazowieckim 
w myśl przyświecającego im w codziennej 
pracy motta: ,,Jestem nauczycielką przed-
szkola - zmieniam świat”.  Serdecznie dzię-
kujemy za udział w festynie i zapraszamy 
na kolejne spotkania. 
  Pracownicy 

Oddziału Specjalnego Przedszkola Miejskiego nr 4
fot. z arch. przedszkola

W środę, 15 czerwca 2016 br. w hali 
sportowej ZSM nr 1 przy ul. Kopernika 
już po raz dziewiąty odbyło się podsu-
mowanie międzyszkolnego konkursu 
„Cichy Bohater”. To przedsięwzięcie 
na stałe wpisało się do kalendarza wy-
darzeń naszego miasta. W tegorocz-
nej edycji wzięło udział 70 uczestników  
z sześciu szkół: Szkoły Podstawowej nr 
1, nr 2, Gimnazjum Miejskiego nr 1, nr 2 
i nr 3, Salezjańskiego Gimnazjum i Szko-
ły Podstawowej oraz GiLO im. Macierzy 
Szkolnej, którzy przygotowali prace lite-
rackie (list/pamiętnik) oraz prezentacje 
multimedialne i fotograficzne.

 Cichym Bohaterem tym razem 
była osoba duchowna (dla upamiętnie-
nia 1050 rocznicy przyjęcia przez Polskę 
chrztu) związana z wojenną historią na-
szego miasta. Do zadania uczniów nale-
żało przedstawienie oryginalnie, wyczer-
pująco i poprawnie merytorycznie postaci 
ks. Józefa Dziąga lub ks. Jana Sikory. 
 Prace konkursowe oceniało pro-
fesjonalne jury: polonistka Wanda Izabela 
Rombel, prezes TPMM Damian Sitkie-
wicz, nauczyciel bibliotekarz Agnieszka 
Wodzińska, wicedyrektor GM1 Pani Iwo-
na Dróżdż oraz koordynatorka konkursu 
Hanna Wielgołaska. Zgodnie  przyznano 
nagrody, które ufundował Burmistrz Mia-
sta Marcin Jakubowski. Patronat medial-
ny sprawowały redakcja tygodnika „Strefa 
Mińsk” oraz Towarzystwo Przyjaciół Miń-
ska Mazowieckiego.

Laureatami konkursu zostali:
szkoła podstawowa (kategoria literacka) 
I m. – Aleksander Wojda SP1, II m. – Mi-
chalina Ciechańska SP2, 3m. – Mikołaj 
Jarzyna oraz Wiktoria Kowalczyk z SP2; 
(prezentacja multimedialna) – wyróżnie-
nia – Maja Grzelczak i Michał Szczepański  
z SP2.
gimnazjum (kategoria literacka) 
I m. – Gabriela Rybacka GM2, II m. – Jan 
Kudlak GM1, III m. – Milena Jackowicz – 
GM3; (prezentacja multimedialna) – I m. 
Jakub Szerszenowicz GM3, II m. Zofia 
Pachulska GM1, III m. za pracę zbioro-
wą Magdalena Grzelczak i Zuzanna Kuć 
z GiLO.
 Najlepsze prace zostaną opubli-
kowane w Roczniku Mińskomazowieckim 
2016.
 Zaproszeni wraz z opiekunami 
uczniowie mogli obejrzeć przygotowane 

W ramach tegorocznego hasła: „SZKO-
ŁA OTWARTYCH DRZWI” Szkołę Pod-
stawową nr 1 w Mińsku Mazowieckim  
15 czerwca br. odwiedziły dzieci z miń-
skich przedszkoli. Obejrzały one przed-
stawienie pt. „Calineczka”, które przygo-
towali uczniowie klas Ic i IIIa pod opieką 
Anny Sadurskiej i Natalii Pielasy. Artyści 
w ciekawy i radosny sposób zaprezen-
towali bajkę. 

„Anielskie opowieści o cichych bohaterach”

prace oraz posłuchać osobistych wspo-
mnień Pani Wandy Izabeli Rombel doty-
czących „księży – bohaterów”.
 Szczególnie jeden uczestnik 
konkursu mile zaskoczył jury swoją doj-
rzałością i pomysłowością. Jan Kudlak 
napisał … pamiętnik Anioła Stróża ks. 
Jana Sikory:
 Jestem wdzięczny Najwyższemu, 
że wysłał mnie na służbę do małej wioski na Ma-
zowszu, do Jana Sikory (…). Nie miałem z Nim ła-
twego życia. W  zasadzie spełniałem tylko prośby: 
„Zawsze przy mnie stój, rano, wieczór, we dnie,  
w nocy”. Spieszyłem z pomocą: „Bądź mi zawsze 
ku pomocy”. Strzegłem: „Strzeż duszy i ciała mo-
jego…”.
 Za rok jubileuszowa, X edycja 
„Cichego Bohatera”. Czekamy na wyjąt-
kowe pomysły a tegorocznym zwycięz-
com gratulujemy.

Hanna Wielgołaska ZSM nr 1, fot. z arch.  szkoły 

„SZKOŁA OTWARTYCH DRZWI”
 Spektakl pokazał różnorodne 
zdolności dzieci, które nie tylko popisały 
się talentem aktorskim, ale również pięk-
nie śpiewały i tańczyły. W przedstawieniu 
została wykorzystana muzyka klasyczna 
i filmowa, która podkreśliła emocje prze-
żywane przez Calineczkę, duszki, żaby, 
chrabąszcze, rybki, myszkę, kreta, jaskół-
kę. Ozdobą spektaklu były piękne stroje 
dzieci przygotowane przez ich rodziców.  

 Przedstawienie sprawiło ogrom-
ną przyjemność zarówno małym aktorom, 
jak i wszystkim mogącym ich podziwiać. 
Na zakończenie przybyli goście otrzymali 
upominki wykonane przez wolontariuszy  
z Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Mińsku 
Mazowieckim.

Natalia Pielasa
fot. z arch. SP nr 1



16 MIM czerwiec 2016www.minsk-maz.pl 17MIM czerwiec 2016 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
OŚWIATA OŚWIATA

W dniach 10-15 czerwca pięćdziesię-
cioro uczniów wraz z pięcioma nauczy-
cielkami z Gimnazjum Miejskiego nr 2  
im. Jana Pawła II odkrywało uroki Lon-
dynu podczas wyjazdu zorganizowa-
nego przez Agencję Turystyczną ATAS. 
Zagraniczny wyjazd to dla nas okazja 
do zobaczenia wielokulturowego miasta  
i poznania jego niezwykłych zabytków, ale 
także możliwość doskonalenia umiejętno-
ści posługiwania się językiem angielskim 
w praktyce pozaszkolnej.

 Po 24-godzinnej podróży dotarli-
śmy do Londynu, który już pierwszego dnia 
zaskoczył nas nietypowymi zestawienia-
mi – z jednej strony kilkusetletnie zabytki,  
a tuż obok nowoczesne szklane biurowce, 

na ulicach obok siebie klasyczne angielskie 
taksówki obok ekskluzywnych samochodów. 
Nasz przewodnik – pan Krzysztof – chciał nas 
zarazić swoją miłością do Londynu i pokazać 
nam to miasto tak, byśmy nie tylko je obejrzeli, 
ale także poczuli jego specyfikę, poznali ludzi 
tam żyjących i pracujących. Dlatego oprócz 
obowiązkowych atrakcji turystycznych, ta-
kich jak Tower of London, Tower Bridge, Big 
Ben czy choćby Buckingham Place, odwie-
dziliśmy także tradycyjny Borrough Market, 
na którym można kupić produkty spożywcze 
z każdego zakątka świata. Byliśmy w pach-
nącej dzielnicy chińskiej i w Soho, a także na 
Piccadilly Circus, czyli najbardziej znanym 
placu i jednocześnie skrzyżowaniu głównych 
ulic w samym sercu teatralnego i rozryw-
kowego rewiru West End. Podczas nasze-

go wyjazdu wiele emocji wzbudziła wizyta  
w Muzeum Figur Woskowych Madam Tus-
saud’s, gdzie z dużą radością fotografowa-
liśmy się ze sławami współczesnego świa-
ta, włącznie z samą rodziną królewską...  
 Niemałe wrażenie zrobiła na nas 
panorama Londynu oglądana z kapsuł pasa-
żerskich London Eye wybudowanego w Lon-
dynie z okazji nowego tysiąclecia. Gratką dla 
miłośników przyrody była wizyta w Muzeum 
Historii Naturalnej. Miłośnicy fizyki, chemii 
czy techniki mieli czas na doświadczenia  
w Muzeum Techniki. W programie wy-
cieczki znalazła się też wizyta w Galerii 
Narodowej, gdzie można podziwiać m.in. 
„Słoneczniki” van Gogh’a oraz w Muzeum 
Brytyjskim, w którym mieści się kamień  
z Rosetty, czyli zabytek piśmiennictwa staro-
egipskiego.
 Podczas pobytu w Londynie 
mieliśmy także możliwość poznania życia 
zwykłych ludzi tam mieszkających, ponie-
waż nocowaliśmy u londyńskich rodzin,  
z którymi mogliśmy porozmawiać po angiel-
sku podczas posiłków, pograć w karty z ich 
dziećmi czy wspólnie obejrzeć mecze na-
szych reprezentacji w piłce nożnej grających 
w Mistrzostwach Europy.
 Oczywiście kilka dni w Londynie to 
za mało, żeby poznać tak niezwykłe, barwne 
miasto, ale na pewno wystarczyło, by roz-
budzić naszą ciekawość i zachęcić nas do 
powrotu oraz do samodzielnego odkrywania 
tego, co każdego z nas najbardziej zaintere-
sowało. 

Agnieszka Kożuchowska, fot. z arch. GM nr 2

Z przyjemnością informujemy, że ucznio-
wie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2  
im. Powstańców Warszawy w Miń-
sku Mazowieckim zdobyli wyróżnienie  
w ogólnopolskim multimedialnym kon-
kursie „Nasze nadleśnictwo”. 

 Konkurs miał na celu przybli-
żenie młodzieży wiedzy o miejscowych 
lasach i nadleśnictwie, oraz pokazanie 
lokalnemu społeczeństwu piękna i różno-
rodności tych lasów Na szczególną uwa-
gę zasługuje fakt, że nagrodzeni: Adrian 
Floriańczyk, Kacper Jakubiak oraz Paweł 
Kurowski są uczniami klasy pierwszej 
technikum mechatronicznego. Do kon-
kursu organizowanego przez Towarzy-
stwo Przyjaciół Lasu przygotowywała 
uczniów Pani Katarzyna Zawadzka. Swo-

je nagrody wyróżnieni odbierali w prze-
uroczym otoczeniu garncarskiej wioski 
(województwo warmińsko - mazurskie) / 
k. Nidzicy, podczas spotkania Przyjaciół 
Lasu. 
 Razem z wicedyrektor Agniesz-
ką Paja oraz Nadleśniczym Nadleśnictwa 
Mińsk Mazowiecki Panem Piotrem Sera-
finem, uczestniczyli tam również w semi-
narium: „Czy las potrzebuje przyjaciół”, 
oglądali montaże słowno - literackie oraz 
brali udział w posadzeniu pamiątkowego 
drzewka w „Rajskim ogrodzie”. Na ko-
niec poczęstowani byli obiadem z kuchni 
polowej. Dobrych nastojów nie popsuła 
nawet burza, na dowód czego załączamy 
zdjęcia.

Tomasz Płochocki,  fot. z arch. ZSZ nr 2

Londyn odkryty!

Chcemy zebrać i udostępnić innym  
Państwa wspomnienia  po to, aby przed-
stawić dzieje i realia szkoły w minionych 
latach, ocalić od zapomnienia dorobek, 
wartości i doświadczenia minionych-
pokoleń uczniów i nauczycieli oraz wy-
korzystać je we współczesnej edukacji.  

W konkursie mogą wziąć udział dorośli, mło-
dzież i dzieci. Można zaprezentować własne 
wspomnienia lub przeprowadzić wywiady  
z innymi osobami o działaniach uczniów i na-
uczycieli sprzed 1990 r. Warto dodać kopie 
dokumentów lub fotografii, zamieścić daty 
oraz inne informacje historyczne. Spisz, na-
graj, zilustruj, sfilmuj – wybierz odpowiadają-
cą Ci formę. 

Termin składania prac konkursowych upływa 
20 września 2016. Prace należy dostarczyć do 
Biblioteki Pedagogicznej w Mińsku Mazowiec-
kim ul. Piłsudskiego 1a, 05-300 Mińsk Mazo-
wiecki (II piętro) – osobiście lub listownie.  
Z regulaminem konkursu można zapoznać się 
bezpośrednio w Bibliotece lub poprzez witry-
nę internetową www.minsk-maz.bpsiedlce.pl.

Konkurs odbywa się po patronatem Burmi-
strza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Ja-
kubowskiego oraz Starosty Mińskiego Anto-
niego Jana Tarczyńskiego. Organizatorami 
są: Biblioteka Pedagogiczna im. Heleny Ra-
dlińskiej filia w Mińsku Mazowieckim, Instytut 
Podstawowych Problemów Techniki Polskiej 
Akademii Nauk, Mazowieckie Samorządowe 
Centrum Doskonalenia Nauczycieli, Muzeum 
Ziemi Mińskiej (w ramach projektu Jak żyli 
nauczyciele w II Rzeczypospolitej?), Towa-
rzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego, 
Zespół Szkół im. Hipolity i Kazimierza Gnoiń-
skich w Siennicy ze Stowarzyszeniem Absol-
wentów i Wychowanków Szkół Siennickich  
i Siennickim Muzeum Szkolnym oraz Związek 
Nauczycielstwa Polskiego Oddział w Mińsku 
Mazowieckim. 

Maria Ekiel-Jeżewska i Anna Popławska

Zapraszamy do udziału w konkursie 
„Wspomnienia uczniów i nauczycieli z dawnych lat”

W Gimnazjum Miejskim nr 2 im. Jana 
Pawła II szkolnej sali teatralnej nadano 
imię ANNY MISIOŁEK.

 28 maja minęła I rocznica śmier-
ci Anny Misiołek – wybitnej matematyczki, 
niezwykle utalentowanej artystki, twórczyni 
szkolnego teatru POD SPODEM, laureatki 
wielu nagród teatralnych i pomysłodawczy-

ni utworzenia w gimnazjum przy Budowla-
nej szkolnej sali teatralnej. Aby uhonorować 
wszystkie te zasługi dla szkoły, 9 czerwca 
społeczność szkoły nadała szkolnej sali te-
atralnej imię ANNY MISIOŁEK. 
 Spotkanie wspomnieniowe mia-
ło charakter koncertu życzeń dla Ani. Go-
ściem specjalnym był Maciej Misiołek – syn 
zmarłej nauczycielki wraz z żoną Anną  

Sala teatralna im. Anny Misiołek
i córeczką Gabrysią. Publiczność wspomi-
nała Anię Misiołek, oglądając etiudy teatral-
ne, słuchając muzyki z repertuaru Bajora, 
Młynarskiego, Kofty, oglądając zdjęcia, 
przypominając koncert charytatywny. Na 
scenie wystąpiły uczennice 2e w scenkach 
teatralnych, uczniowie zespołu wokalne-
go pod kierunkiem pani Agnieszki Nowak  
i pani Moniki Kuchty, a także nauczycielski 
zespół taneczny. Zaśpiewał też dyrektor 
Grzegorz Wyszogrodzki. Powiedzonka Ani 
Misiołek przypomniała wicedyrektor Urszu-
la Ćwiek, a absolwent Piotr Witkowski pięk-
nie zagrał na pianinie piosenkę “Ja wbity  
w kąt” oraz akompaniament do wiersza 
“Kot w pustym mieszkaniu” wyrecytowa-
nego przez absolwentki – Julkę Kulbacką 
i Dominikę Zalewską. Goście wspomina-
li Anię Misiołek, zajadając się chlebem ze 
smalcem, pączkami i rogalikami drożdżo-
wymi. Wszystko tego popołudnia było ta-
kie, jak lubiła ANIA. Jak mówiła obecna na 
spotkaniu Izabella Rombel “człowiek żyje, 
dopóki żyje pamięć o nim”. O Ani Misiołek 
będą pamiętać wszyscy, którzy będą ko-
rzystać ze szkolnej sali teatralnej jej imienia.

Iza Saganowska, fot. z  arch. GM nr 2

Wyróżnienie dla uczniów „MECHANIKA”
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„Choć zdanie to brzmi jak z ulotki reklamowej, 
jest jak najbardziej prawdziwe – możemy ura-
tować komuś życie, robiąc naprawdę niewie-
le. Wystarczy 30 uciśnięć na klatkę piersiową 
i dwa oddechy oraz zwykłe wybranie numeru 
112.” 

 Statystyki mówią, że gdybyśmy znali 
podstawowe zasady udzielania pierwszej po-
mocy i wykorzystali je w czasie różnych wypad-
ków, w Europie żyłoby 100 tys. osób więcej. 
Problem polega na tym, że ludzie boją się do-
tykać osoby, która straciła przytomność, żeby 
bardziej jej nie zaszkodzić. To jest podstawowy 
błąd, bo w momencie, kiedy mamy na przykład 
do czynienia z zatrzymaniem akcji serca, czas 
gra ogromną rolę. Mózg człowieka zaczyna ob-
umierać po czterech minutach, więc wahanie 
się czy udzielić tej osobie pomocy, czy nie, czy 
ją dotykać, obrócić na plecy, żeby sprawdzić 
oddech, nie pomaga. Trzeba pamiętać o tym, 
że osobie, u której stwierdzono nagłe zatrzy-
manie krążenia, zaszkodzić tak naprawdę nie 
możemy. Priorytetem w pierwszej pomocy jest 
ratowanie życia. 
 15 czerwca w Szkole Podstawowej 
nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazowieckim 
Grupa Medyczna działająca przy OSP Ładzyń 
przeprowadziła wśród uczniów trzech klas pią-
tych  szkolenie z zakresu udzielania pierwszej 
pomocy. Grupa ta w grudniu 2013 decyzją Wo-
jewody Mazowieckiego została wpisana do re-
jestru jednostek współpracujących z systemem 
Państwowego Ratownictwa Medycznego. 
 Każde szkolenie trwało dwie godziny 
lekcyjne. W pierwszej części spotkania ratownik 
medyczny Artur Borowski w bardzo przystępny 
sposób zapoznał uczniów z podstawowymi za-
sadami udzielania pierwszej pomocy. Mówił też 
o tym, że na podjęcie działań ratujących życie 
przez świadków zdarzenia ogromny wpływ ma 
również ich postawa, pewność co do swoich 
umiejętności, a także obawy, które często im 
towarzyszą. Zachęcał do noszenia przy sobie 

jednorazowych rękawiczek i maseczki do wy-
konywania wdechów ratowniczych. 
 W drugiej części spotkania każdy  
z uczestników szkolenia mógł w praktyce za-
stosować wiedzę przekazaną przez ratowni-
ków. Wszyscy uczniowie ćwiczyli resuscytację 
na fantomach (dwóch imitujących osoby doro-
słe i dwóch imitujących dzieci). Uczyli się też 
używać automatycznego defibrylatora, który 
czasami można znaleźć nieopodal miejsca 
zdarzenia, czyli na przykład w momencie, gdy 
udzielamy pierwszej pomocy w miejscu pu-
blicznym. Defibrylator, odtwarzając głos, krok 
po kroku mówi nam, co powinniśmy w danej 
kolejności robić. W czasie całego spotkania 
dzieci mogły również zadawać pytania związa-
ne z udzielaniem pierwszej pomocy. 
 Lekcje poświęcone nauce ratowania 
życia drugiego człowieka uważamy za bar-

OŚWIATA OŚWIATA

24 czerwca w mińskiej „Dąbrówce”, jak i in-
nych szkołach, zabrzmiał ostatni dzwonek 
zwiastujący zakończenie roku szkolnego 
2015/2016. Jak co roku w tym czasie ucznio-
wie i nauczyciele Szkoły Podstawowej nr 2 
im. Dąbrówki podsumowali  wyniki całorocz-
nej pracy. 

 Miniony rok szkolny z pewnością 
mogą zaliczyć do udanych, gdyż reprezen-
tanci „Dwójki” odnieśli bardzo dużo sukce-
sów w wielu dziedzinach. Laureaci konkursów  
to oczywiście wzór do naśladowania dla ca-
łej społeczności uczniowskiej. Jednak należy 
podkreślić, że liczy się nie tylko zajęte miejsce, 
lecz pasja wielu młodych ludzi, którzy, podej-
mując nowe wyzwania, realizują jednocześnie 
własne marzenia. Każdy z uczniów mógł 
znaleźć coś interesującego w bogatej ofercie 
konkursów. Miał możliwość osiągnięcia suk-
cesu na miarę swoich możliwości. Zdarzało 
się, że sami uczestnicy zmagań byli zasko-
czeni drzemiącymi w nich możliwościami. 
Nauczycieli cieszy duża liczba uczestników 
wszystkich konkursów, gdyż rywalizacja po-
budza do wysiłku i twórczej aktywności. 
 Utalentowana plastycznie uczennica 
z mińskiej „Dwójki”, promując nie tylko Szkołę, 
ale i rodzinne miasto, została doceniona przez 
jurorów konkursu „Pewnego dnia znalazłem się 
na innej planecie” i otrzymała II miejsce. Była 
to już XII edycja Wojewódzkiego Konkursu 
Poświęconego Życiu i Pracy Mikołaja Koperni-

ka. W tym roku nasza szkoła wzięła też udział  
w 18. Festiwalu Twórczości Dziecięcej Wojska 
Polskiego Kołobrzeg 2016. W kategorii plasty-
ka,  w etapie powiatowym, uczennica klasy III 
zdobyła I miejsce.
 Jak co roku władze naszego miasta 
ogłosiły też konkursy na Kartę świąteczną dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki (Boże Narodzenie  
i Wielkanoc). W tych dwóch konkursach 
uczennice „Dąbrówki” otrzymały aż cztery wy-
różnienia.   
 Wzorem lat ubiegłych wieloma suk-
cesami mogą pochwalić się też nasi wspa-
niali młodzi aktorzy. 14 czerwca w Miejskim 
Ośrodku Kultury w Siedlcach odbył się Finał 
XXXIII Konkursu Recytatorskiego dla Dzieci 
im. K Makuszyńskiego. W gronie 21 finalistów 
regionu siedleckiego znalazł się uczeń Szkoły 
Podstawowej nr 2. Jury przy ocenie recytato-
rów brało pod uwagę między innymi dobór re-
pertuaru, interpretację utworów, kulturę słowa 
oraz ogólny wyraz artystyczny. Radość nasza 
jest tym większa, że przedstawiciel „Dąbrów-
ki” był jedynym nagrodzonym finalistą z na-
szego powiatu.
 Nie mniejszy sukces odniósł inny 
uczeń, który został wyróżniony w ogólnopol-
skim  18. Festiwalu Twórczości Dziecięcej 
Wojska Polskiego Kołobrzeg 2016. Ten sam 
chłopiec w październiku zdobył pierwsze miej-
sce w Powiatowym Konkursie Krasomów-
czym. Dodatkowo otrzymał specjalną nagrodę 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Ucznio-

wie brali też udział w wielu innych konkursach 
recytatorskich. W nich również zajmowali 
wysokie miejsca - II miejsce w Powiatowym 
Przeglądzie Patriotycznym ”Tu wszędzie jest 
moja Ojczyzna”, II miejsce w Powiatowym 
Konkursie Czytania Poezji i Prozy ks. Jana 
Twardowskiego.
 Sukcesy odnieśli także młodzi litera-
ci „Dąbrówki”. Już do tradycji należy ich udział 
w wojewódzkim konkursie poświęconym Mi-
kołajowi Kopernikowi. W tym roku autorzy prac 
literackich osiągnęli spektakularny sukces – 
zdobyli I i II miejsce oraz wyróżnienie. Ucznio-
wie z „Dwójki” biorący udział w konkursie „Ci-
chy bohater” także nie zawiedli. Przypadło im 
II miejsce i dwa III miejsca. Znawcy ortografii  
i interpunkcji z „Dąbrówki” brali udział w IX 
Powiatowym Konkursie Ortograficznym dla 
Szóstoklasistów. Jedna z naszych uczennic 
zdobyła w nim wyróżnienie. 
 Dobrą formę zaprezentowali w tym 
roku również sportowcy. Zdobyli wiele medali 
w różnych konkurencjach. Do największych 
sukcesów możemy zaliczyć: 
III miejsce w miejskich i III miejsce w powia-
towych Sztafetowych Biegach Przełajowych 
Chłopców, I miejsce w mieście, I miejsce w po-
wiecie, I miejsce w regionie i VI na Mazowszu 
w Zawodach  6- piłkarskich chłopców , I miej-
sce w mieście, I miejsce w powiecie, II miej-
sce w regionie w Mini Piłkę Ręczną  chłopców,  
I miejsce w powiecie w VIII Powiatowym Dwu-
boju Gimnastycznym Dziewcząt, III miejsce  
w Otwartych Zawodach Mazowsza UKS-ów  
w Gimnastyce Sportowej Dziewcząt i Chłop-
ców.
 W minionym roku szkolnym także 
angliści nie dali o sobie zapomnieć. Uczenni-
ca „Dąbrówki” zdobyła I miejsce w I Powiato-
wym Konkursie Języka Angielskiego „Masters 
of Grammar”. W etapie miejskim Konkursu 
języka angielskiego dla kl.1-3 trzecioklasista  
z „Dwójki” zajął II miejsce. XI Festiwal Piosenki 
i Poezji Obcojęzycznej w Janowie  i XII Festiwal 
Piosenki i Poezji Obcojęzycznej to dwa kon-
kursy, z których nasi uczniowie też nie wrócili 
z pustymi rękami. W pierwszym z nich zdobyli 
dwa III miejsca i dwa wyróżnienia, a w drugim  
I miejsce, II miejsce i wyróżnienie.
 Przedstawiciele Szkoły Podsta-
wowej nr 2 odnosili sukcesy także w innych 
konkursach. Mistrzostwa Miasta Szkół Pod-
stawowych w Warcabach 100 –polowych to 
konkurs, w którym nasza drużyna zajęła III 
miejsce. Po raz kolejny byliśmy bezkonkuren-
cyjni w XV edycji Ogólnopolskiej  zbiórki mo-

dzo ważne i bezcenne, ponieważ dzieci, któ-
re oswajają się z tak ważnymi zagadnieniami,  
i w których kształtowane są właściwe nawyki – 
pierwszą pomoc uważają jako coś naturalnego. 
My, ludzie dorośli boimy się jej udzielać i to jest 
ogromny problem. Twierdzimy, że nie potrafi-
my tego robić, nawet, gdy w przeszłości prze-
szliśmy kurs. Wyniki pewnego sondażu mówią, 
że tylko 2 proc. naszego społeczeństwa dekla-
ruje, że potrafi pomóc osobie poszkodowanej 
w wypadku. Tymczasem nieudzielenie pomocy 
w sytuacji, gdy czas liczy się najbardziej, jest 
największym błędem. Mamy nadzieję, że jeżeli 
kiedykolwiek któryś z uczniów biorących udział 
w szkoleniu znajdzie się w sytuacji, w której 
będzie trzeba udzielić pomocy innej osobie, tej 
pomocy udzieli bez zastanowienia.

Beata Araźna, fot. z arch. SP nr 2

Czas podsumowań w „Dąbrówce” net „Góra Grosza” – I miejsce w całym woje-
wództwie mazowieckim.
 28 kwietnia na hali „Dąbrówki” po 
raz pierwszy odbył się I Międzyszkolny Turniej 
w Dwa Ognie klas I-III Szkół Podstawowych. 
Po zaciętej walce pierwsze miejsce zajęła re-
prezentacja SP2.
 Miniony rok szkolny nauczyciele  
i uczniowie „Dwójki” z pewnością mogą zali-
czyć do udanych, gdyż reprezentanci szkoły 
odnieśli wiele sukcesów w konkursach. Naj-
większą ilością nagród mogą się jednak po-
chwalić członkowie zespołów tanecznych. 
Dziewczęta i chłopcy z „Duet Mini”,  „Duet Ju-
nior”,  „Dwójeczki”,  „Duet Kids”  wzięli udział 
w sześciu prestiżowych konkursach i  przy-
wieźli stamtąd  wiele nagród. Żeby wymienić 
wszystkie, trzeba by podać ich aż trzynaście, 
więc ograniczę się tylko do tych najwyższych: 
I miejsce w  III Powiatowym Turnieju Tanecz-
nym „Wytańczyć marzenia” w  Mińsku Mazo-
wieckim, dwa II miejsca  na XV Mazowieckim  
Festiwalu Dziecięcej i Młodzieżowej Twórczo-
ści Artystycznej ASTERIADA w Warszawie,  
I miejsce na VI Festiwalu Kultury w Chodowie 
k. Siedlec, dwa I miejsca w XVII Regionalnym 
Przeglądzie Amatorskich Zespołów Tanecz-
nych w Borkach Wyrkach k. Siedlec, I miejsce 
w  X Wojewódzkim  Przeglądzie Twórczości 

Artystycznej Kulturomaniak 2016 w Mrozach 
(na 23 prezentacje konkursowe).
 Każdy uczeń „Dąbrówki” w bogatej 
ofercie zajęć pozalekcyjnych już od lat może 
znaleźć dla siebie coś interesującego. Rok 

szkolny 2015 / 2016 uczniowie i nauczyciele 
Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku Mazo-
wieckim mogą zaliczyć do udanych. Wszyst-
kim serdecznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów.            

Beata Araźna, fot. z arch. SP nr 2

Bezcenne lekcje
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Biblioteka w czerwcu

„Noc Bibliotek” – 
Co Sonia Bohosiewicz 
czyta „na dobranoc”?
 4 czerwca obchodziliśmy „Noc 
Bibliotek”. Z tej okazji biblioteka już o go-
dzinie 23:30 otworzyła drzwi dla swoich 
czytelników. Mile widziany był strój wie-
czorowy, taki jak piżama bądź szlafrok. 
Wygodne fotele i kanapy, lampki nocne 
ustawione na stolikach i poduchy doda-
ły sali konferencyjnej przytulności, a całe 
wydarzenie uczyniły bardziej kameralnym. 
Degustując aromatyczne herbaty ser-
wowane w filiżankach, goście rozpoczęli 
„Noc Bibliotek” oglądając wspólnie „Bajki 
dla dorosłych” – cykliczny telewizyjny pro-
gram humorystyczny z lat 70. XX wieku  
z Janem Kobuszewskim w roli narratora. 
Kulminacyjnym momentem wydarzenia 
było pojawienie się Soni Bohosiewicz, 

która w szlafroku i papilotach powitała 
nocne zgromadzenie. Aktorka przeczytała 
dla nas fragmenty „Arystokratki w ukro-
pie” Evžena Bočka – książki pełnej cze-
skiego humoru, a nawet na koniec spo-
tkania zaśpiewała słuchaczom kołysankę. 
Mamy nadzieję, że przyszłoroczna „Noc 
Bibliotek” będzie równie udana.

„Odjazdowy
Bibliotekarz”
 5 czerwca przed Miejską Biblio-
teką Publiczną zebrali się miłośnicy ksią-
żek i rowerów, aby wspólnie wyruszyć 
na rajd pełen słońca i dobrej zabawy.  
W tym roku celem wyprawy była  miej-
scowość Sokóle, a trasa wynosiła 19 km. 
Rajd rowerowy rozpoczęła rozgrzewka 
przed budynkiem biblioteki i tradycyjnie 
rejestracja uczestników. Wycieczka rowe-

rzystów w pomarańczowych koszulkach 
przejechała ulicami Piłsudskiego, War-
szawską, Parkiem Miejskim, Budowlaną 
i Jasną, przez gminne miejscowości Ka-
rolinę, Wólkę Mińską i Dłużkę. Po krótkim 
postoju w Borku Czarnińskim przejecha-
liśmy przez Leontynę, Mistów i Ludwi-
nów, aby dotrzeć do mety, czyli Ośrodka  
Rekreacji Konnej w Sokólu. Na miejscu 
na uczestników czekały konkursy, zaba-
wy i oczywiście smaczny, ciepły posiłek. 
Dla głodnych podróżników przygotowano 
grochówkę, kiełbaski z ogniska, a także 
słodkości. Na miejscu odbył się mecz piłki 
nożnej rozegrany pomiędzy uczestnikami 
rajdu, malowanie twarzy, bookcrossing, 
konkursy z nagrodami, a dla chętnych 
także zwiedzanie stadniny. Serdecznie 
dziękujemy sponsorom, którymi byli: Sto-
warzyszenie Bibliotekarzy Polskich, Har-
cerze ZHP Mińsk Maz., Hydrotech, Nad-
leśnictwo Mińsk Maz., Przyjaciele kawy, 
Fansport, Fit&Joy, Mińska Grupa Rowe-
rowa, Fundacja EBU. 

A jakby tak rowerem 
przez świat?
 Pozostając w temacie rowe-
rowych wypraw, 16 czerwca, w ramach 
cyklu „Biblioteka podróży” biblioteka za-
prosiła Piotra Strzeżysza, zdobywcę na-
grody Magellana i Bursztynowego Moty-
la za książkę „Powidoki”, który rowerem 
przemierza świat. Spotkanie pt. ”Z Alaski 
do Patagonii” okazało się być wędrówką 
do krain pełnych niezapomnianych kra-
jobrazów, tajemniczych kotów, a przede 
wszystkim życzliwych ludzi. Autor porów-
nał siebie do ptaka, bo ponad wszystko 
ceni wolność i jest w ciągłej podróży, 
a rower to dla niego namiastka latania, 
zwłaszcza gdy wieje silny wiatr, a trasa 
pozwala na osiągnięcie dużej prędkości. 
Piotr Strzeżysz zaprezentował zdjęcia  
ze swoich wypraw i nawoływał do życia 
w ciągłym zachwycie nad pięknem ota-

czającego świata. Jak twierdzi, żyjemy  
tu i teraz, nie ma sensu odkładać planów  
i marzeń na później. Bierzmy z niego przy-
kład, zaraźmy się jego entuzjazmem i pa-
sją. Atrakcją dla uczestników był stojący 
na scenie rower, którym autor podróżował 
po Kolumbii oraz specjalnie przygotowa-
ne  piknikowe, letnie przekąski, jak przy-
stało na ostatnie przedwakacyjne spotka-
nie w bibliotece. 

E - sport w bibliotece!
 W dniach 18 – 19 czerwca od-
był się I Turniej E-Sportowy w Mińsku 
Mazowieckim. E-sport to nowa, prężnie 
rozwijająca się, gałąź sportu. Gracze sta-
nowią liczną społeczność, dla której takie 
właśnie zawody są doskonałą okazją do 
sprawdzenia swoich umiejętności i za-
prezentowania wypracowanego poziomu 
gry. Rozgrywka Counter Strike opiera się 
na walce antyterrorystów z terrorysta-
mi, w której jedna ze stron musi bronić 
bombsite’u (miejsce gdzie podkłada się 
bombę) lub uwolnić zakładników, a druga 
podłożyć bombę albo pilnować zakładni-
ków. W zawodach wzięło udział 16 drużyn  
w 5 – osobowych składach. Miejsce I za-
jęła drużyna BeLikePro, II miejsce – TIM 
OPLUŁ GAMING. Wkrótce planowana 
jest kontynuacja zmagań, w których wy-
łonieni zostaną kolejni zwycięzcy. I Turniej 
E - Sportowy patronatem objął Burmistrz 
Miasta Marcin Jakubowski.   

„Bezpieczna woda”
 22 czerwca, w bibliotece odby-
ły się warsztaty pod nazwą „Bezpieczna 
woda”. Ich tematem były zagrożenia, ja-
kie mogą wystąpić podczas spędzania 
wakacji nad morzem, rzeką lub jeziorem. 
Uczestnicy mieli okazję zobaczyć, jak 
wygląda praca ratowników WOPR, na-
uczyli się, jak uratować tonącą osobę, jak 
przeciwdziałać utonięciom i bezpiecznie 
spędzać czas nad wodą.  Zajęcia zostały 
zorganizowane, dzięki współpracy z firmą 
„Eskulapa” i AdrenaLTika. Patronem ak-
cji był Legionowski WOPR i Miasto Mińsk 
Mazowiecki.

Zapowiedzi:
• 7 lipca, o godz. 17:00 odbędzie się spo-
tkanie z Dorotą Sumińska – weterynarzem, 
psychologiem zwierząt, autorką wielu ksią-
żek, programów telewizyjnych i radiowych  
o zwierzętach.
• Zapraszamy na trwające od 3 lipca do 25 
sierpnia wakacje w bibliotece pod hasłem: 
„Doktor Dolittle, zwierzęta i ja”. Letnie wtorki 
upłyną nam na specjalnie przygotowanych dla 
dzieci warsztatach, których motywem prze-
wodnim będzie przyjaźń ludzi ze zwierzętami. 
W środy zapraszamy na spektakle teatralne  
i zajęcia dla najmłodszych, a w czwartki na 
seanse filmowe do Kinoteki. 

MBP, fot. z arch. MBP
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ul. Stefana Okrzei 16

05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 752 25 81, 500 186 482
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Muzeum Ziemi Mińskiej
KULTURA

Otwarta 22 czerwca w Muzeum Ziemi 
Mińskiej wystawa malarstwa Francisz-
ka Starowieyskiego „Przyjaźnie paryskie 
1683 - 93” pochodzi z Kolekcji A. i M. 
Avila. Prezentowane prace związane są 
z pobytem Franciszka Starowieyskiego 
we Francji na początku lat 80-tych XX w.

Spotkanie rozpoczął Dyrektor MZM  
Leszek Celej, po czym głos zabrali współ-
organizatorzy wystawy: Zbigniew Bu-
ski - Dyrektor Państwowej Galerii Sztuki  
w Sopocie, który sprowadził wystawę do 
Polski oraz Jerzy Zegarliński - Agencja 
Zegart, dzięki której możemy oglądać tę 
wyjątkową kolekcję właśnie w Mińsku 
Mazowieckim. Warto dodać, że tylko pięć 
miast w Polsce będzie gościło u siebie 
„Przyjaźnie paryskie...”.

Wystawa malarstwa 
Franciszka Starowieyskiego 

18 czerwca br. w ramach Pikniku Rekreacyj-
nego „Sport dla wszystkich” Muzeum Ziemi 
Mińskiej współorganizowało razem z MO-
SiR Mińsk Mazowiecki, ośrodkiem EKWOS  
w Grębiszewie i Jerzym Nurkiem (dyrektorem 
biegu)  „III Bieg po szablę sierżanta Dobrowol-
skiego”. 

 O godz. 14.40 nastąpił start honorowy  
z terenu Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich przy ul. gen. K. Sosnkowskiego 
4. Start rzeczywisty biegu odbył się o godz. 15.00  
z obiektu MOSiR przy ul. Sportowej 1 w Mińsku 
Mazowieckim. Biegacze mieli do pokonania prawie 
12 km, a meta znajdowała się na terenie ośrodka 
Ekwos w Grębiszewie. W biegu udział wzięło 38 
uczestników. Wszyscy otrzymali pamiątkowe me-
dale, natomiast nagrodą główną był replika szabli 
sierżanta Henryka Dobrowolskiego. 
 W klasyfikacji kobiet pierwsze miejsce 
zajęła Magdalena Pawlak, która otrzymała pa-
miątkową szablę z rąk właściciela ośrodka Ekwos  
Piotra Parasiewicza. Z drugą lokatą dobiegła Joanna 
Snopkiewicz, a z trzecią Elwira Pachacz. W katego-
rii mężczyzn pierwsze miejsce wywalczył Łukasz 
Kosieradzki, który pamiątkową szablę otrzymał  
z rąk dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej Pana Leszka  
Celeja. Na drugiej pozycji dobiegł Łukasz Lema-
nowicz, a na trzeciej Michał Salak. Po dekoracji 
zwycięzców wśród uczestników biegu rozlosowa-
no nagrody m. in. miniaturki szabli i książki. Warto 
podkreślić, że jak co roku, przy organizacji biegu 
pomagali wolontariusze z mińskich szkół. W tym 
roku głównie młodzież z Gimnazjum Miejskiego nr 2  
w Mińsku Mazowieckim.

W niedzielę, 19 czerwca br., w ogrodzie 
Muzeum Ziemi Mińskiej przy ul. Okrzei 16 
odbył się II Miejski Targ Śniadaniowy. 

 Tym razem targowi towarzyszyła 
słoneczna aura. Kolejny raz mieszkańcy Miń-
ska i okolic mogli zakupić pyszną, zdrową 
żywność od lokalnych producentów m.in.: 
ekologiczne warzywa, chleby na naturalnym 
zakwasie, sery podpuszczkowe, ekologicz-
ne konfitury… Dla mięsożerców były sma-
kowite burgery… Dla łasuchów naturalne 
domowe lody, pieczone kasztany, desery 
jaglane i z nasionami chia oraz pyszne droż-
dżowe ciastka z posypkami „chimney cake”. 
Jeśli ktoś do tej pory nie korzystał z usług 
mińskich restauratorów „Sushi Konrad”  
i „Slow food – Mińska pyza”, to podczas tar-
gu śniadaniowego można było zapoznać się 
z ich ofertą.  
 Regułą staje się fakt, że na Miej-
skim Targu Śniadaniowym można upolować 
piękne rękodzieło. Oprócz efektownej biżu-
terii z sutaszu, metalowych kółek, suwaków 

II Miejski Targ Śniadaniowy

Bieg po szablę

czy kamieni naturalnych można było nabyć 
śliczne dekoracje do pokoju „naszych mi-
lusińskich” oraz nietuzinkowe ubrania dla 
dzieci. Jak już przyzwyczaiły nas organiza-
torki Miejskiego Targu Śniadaniowego – Asia 
i Agnieszka – targ to nie tylko smaczne je-
dzenie i piękne rękodzieło. Niedzielnemu tar-
gowi towarzyszyła akcja „Wymień ciucha dla 
malucha”, czyli bezpłatna wymiana ubrań  
i akcesoriów dla dzieci. Można było także 
poćwiczyć na zielonej trawce z Ars Fit na 
zajęciach FIT MAMA i FIT MAMA & BABY.  
Pokaz ZUMBY w wykonaniu energicznego 
i niezmordowanego Sebastiana ze Studia 
Tańca „Książek Dance Studio”, mimo upa-
łów, przyciągnął rzeszę zwolenników aktyw-
nego wypoczynku.
 Miejski Targ Śniadaniowy powoli 
zaczyna wpisywać się w kalendarz imprez 
organizowanych w naszym mieście. Cieszy 
się dużym zainteresowaniem. Muzeum Ziemi 
Mińskiej w imieniu swoim oraz organizatorek 
targu, Asi i Agnieszki, zaprasza na kolejną III 
już edycję Miejskiego Targu Śniadaniowego, 
tym razem do ogrodów muzealnych przy  
ul. Sosnkowskiego 4 w niedzielę, 17 lipca br. 
Do zobaczenia…

MZM, fot. z arch. MZM

Prezentowana wystawa należy do rocz-
nego cyklu imprez organizowanych przez 
MZM w ramach uświetnienia 595-lecia 
nadania praw miejskich Mińskowi Mazo-
wieckiemu.

Ekspozycja licząca 40 prac odsłania bo-
gactwo dokonań artysty w przeróżnej 
technice: ołówek, tusz, długopis, węgiel, 
pastele czy farba olejna i wykorzystanym 
materiale: papier, drewno, prześciera-
dło bawełniane oryginalnych rozmiarów. 
Twórczość Franciszka Starowieyskiego 
lokuje się pomiędzy oniryzmem a kon-
ceptem, co można zauważyć pośród 
wielu szkiców i „nie skończonych” (ukoń-
czonych) dzieł prezentowanych przez 
Muzeum.
 

Wystawa czynna będzie od 22 czerwca 
do 24 lipca w godzinach otwarcia Mu-
zeum – Zapraszamy! (wstęp wyłącznie 
dla osób pełnoletnich)

MZM, fot. z arch. MZM
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Najważniejszy
dzień dla dzieci
 Kolejny radosny Dzień Dziecka 
za nami. Co prawda pogoda okazała się 
kapryśna i bezchmurne niebo utrzymało 
się tylko do godziny 16. Mimo wszystko 
udało się nam zrealizować zaplanowany 
program artystyczny. 
 A zaczęliśmy już o godz. 11 wi-
dowiskiem estradowym dla dzieci „Wy-
cieczka do Tajem-niczej Krainy”. Artyści 
zabrali dzieci w fascynującą, pełną emo-
cjonujących przygód i zabaw podróż do 
Krainy Zabawek. Była zarozumiała księż-
niczka Joanna, która broniła wstępu do 
Krainy Zabawek. Ania i Krzyś bardzo 
chcieli się do niej dostać, ponieważ sły-
szeli o tym miejscu mnóstwo wspaniałych 
opowieści. Księżniczka początkowo trak-
towała ich z góry. Ale po wspólnej zaba-
wie wszys¬tko się zmieniło. Bohaterowie 
się zaprzyjaźnili. Była to bajka o miłości  
i akceptacji, o tym, że przyjaźń jest naj-
ważniejsza i potrafi zmienić wszytko. 
Dzieci brały czynny udział w spektaklu, 
uczestnicząc w kolorowej opowieści  ba-
wiąc się na sce¬nie z aktorami. 
 W plenerze przez całe popołu-
dnie odbywały się w arsztaty z druku na 
tkaninie. Dzieci mogły poznać technikę 
druku na tkaninie farbami oraz spraw-
dzić jak uzyskać wzór przy pomocy ro-
ślin. Każdy uczestnik warsztatów wyszedł  
z nich ze swoją pracą w postaci nadruko-
wanej serwetki.

 Tymczasem na scenie trwały ka-
lambury - turniej dla drużyn z pytaniami 
z zakresu świata bajek i baśni. A nieopo-
dal sceny rozłożyła się indiańska wioska, 
w której dzieci budowały i malowały tipi, 
tworzyły instrumenty, a nawet odtańczy-
ły rytualny taniec, aby wywołać deszcz,  
co akurat niestety się im udało.  
 Przez cały dzień dzieciom  
towarzyszyli szczudlarze zapraszając  
do wspólnej zabawy, najmłodsi mogli do 
woli kosztować swoje ulubione smakołyki 
oraz bawić się na zjeżdżalniach, zamkach 
i kulach zorb. 

 Na scenie można było jeszcze 
podziwiać występy grup tanecznych hip 
hop, które pod okiem Agaty Gańko dzia-
łają w MDK. Niezwykle miłą niespodziankę 
sprawiły dzieci z przedszkola Funny Kids, 
które wystawiły przedstawienie „Uprowa-
dzenie rusałki”.
 Jak zwykle nie zawiedli wolon-
tariusze z Fundacji EBU, którzy zawsze 
chętnie włączają się wszelkie akcje anima-
cyjne skierowane do dzieci. A pod koniec 
programu animacyjnego widownia zapeł-
niła się kolorowymi wiatraczkami i łódkami 
– pamiątkami od MDK. 

Nie lubiła Felliniego?
 „Nie lubię pana, Panie Fellini” to 
monodram w reżyserii Marka Koterskiego 
i wykonaniu Małgorzaty Bogdańskiej opo-
wiadający o Giuliettcie Masinie, włoskiej 
aktorce, zdobywczyni dwóch Oskarów 
i - prywatnie - żonie Federica Felliniego. 
Monodram rozpoczął się pierwszym spo-
tkaniem Giulietty i Federica, a skończył 
śmiercią obojga... i „zmartwychwstaniem” 
Giulietty. Po drodze widzowie zgroma-
dzeni 2 czerwca na spektaklu w MDK wę-
drowali przez ich wspólne życie i kolejne 
plany filmowe: „La strada”, „Noce Cabi-
rii”, „Ginger i Fred”. 

Pamiętając 
o generale
 Carl Gustaf Mannerheim - wiel-
ki generał i bohater, prezydent Finlandii, 

przyjaciel Polaków, który w latach 1909-
1911 był dowódcą 13. Włodzimierskiego 
Pułku Ułanów w Mińsku Mazowieckim 
zapisał się wielkimi literami na kartach hi-
storii obu państw. Jego zasługi i postać 
postanowił przybliżyć Miejski Dom Kultury 
4 czerwca otwierając salonik prezydencki 
poświęcony postaci Generała. Na uroczy-
stość przybył ppłk Jussi Anttila, Attaché 
Obrony Ambasady Finlandii w Polsce 
wraz z małżonką Anne. Gość honorowy 
wyraził wdzięczność za taką formę upa-
miętnienia postaci generała. Stwierdził, 
że salonik swoim wyglądem bardzo przy-
pomina gabinet Mannerheima w muzeum 
w  Helsinkach. Ponieważ nasza inicjatywa 
bardzo się mu spodobała, zapowiedział 
włączenie Mińska Mazowieckiego do pro-
gramu obchodów 150. rocznicy urodzin 
Generała. 

Czytelnicze 
parkowanie
 To już czwarta odsłona waka-
cyjnej akcji czytelniczej organizowanej 
przez MDK. W pobliżu pałacu umieszczo-
ne zostały dwa regały z książkami. Każdy 
odwiedzający park może sięgnąć po nie 
i zaszywając się wśród zieleni, zagłębić  
w lekturze. 
 Tegoroczną akcję zainauguro-
wał 5 czerwca recital Sergiusza Orłow-
skiego - artysty związanego z Piwnicą 
Pod Baranami. W programie znalazła się 
twórczość Wojtka Bellona, Leopolda Staf-
fa, Władysława Sebyły i Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. 
 Zachęcamy do udziału w czytel-
niczej inicjatywnie również poprzez dzie-
lenie się własnym księgozbiorem. 

MDK, ul. Warszawska 173, 
tel. (25) 758-39-17 wew.11, 

e-mail: mdk@mdkmm.pl

WWW.MDKMM.PL
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Slavic Burlescue
Festiwal 
 Dym na scenie, mocne scenicz-
ne oświetlenie, ultrafiolet wydobywający 
magiczny kolor z kostiumu i piór, cekiny  
i brokat, który jest wszechobecny, uno-
szący się w powietrzu erotyzm – to wła-
śnie jest burleska. Dla jednych sztuka, dla 
innych forma zbyt kontrowersyjna. 
 Niemniej jednak weekend 10-11 
czerwca przyniósł wyjątkowe wydarzenie, 
a mianowicie Slavic Burlesque Festival. 
Pomysłodawczynią wydarzenia była zna-
na z telewizji półfinalistka 7. edycji progra-
mu „Mam Talent”, performerka burleski 
Pin Up Candy, która wspólnie z Miejskim 
Domem Kultury zorganizowała pierwszy 
w Polsce międzynarodowy festiwal bur-
leski z formułą konkursową. Na scenie 
swoje umiejętności zaprezentowały naj-
znamienitsze artystki z całej Europy.
 Prowadząca show Linda Waw-
rzyńczak wyjaśniła czym zajmują się 
burleskowe performerki, czyli teatralne 
gwiazdy, które występują na żywo, bez 
tekstu, z olbrzymią charyzmą i wdziękiem 
robią rzeczy, które sobie wymyślą. 
 Na  scenie zaprezentowały 
się Alice Spiler z Rosji, Misty Lotous ze 
Szwajcarii, Sophie Petias z Francji, Lou 
de Boudoir z Austrii, Lou Lou Lipstic z 
Belgii, Isla de Obsessia z Finlandii oraz 
Bunny DeLish z Polski. Występom przy-
glądało się jury w składzie Pin Up Candy, 
Eliza DeLite z Wielkiej Brytanii oraz repre-
zentująca MDK Elżbieta Dunajewska. – 
Nie ukrywam, że glosowanie było trudne. 
Musiałyśmy ocenić nie tylko zaangażowa-
nie dziewczyn, nie tylko ich pomysł na to, 
kim są na scenie, ale również, jaka jest ich 
technika i ile serca wkładają w to, aby po-
kazać się przed państwem – przyznała Pin 
Up Candy. Nagrody i korony przyznano 

- za kostium Lou de Bodouir, za pomysł 
Misty Lotus, nagrodę główną i tytuł Sło-
wiańskiej Królowej Burleski otrzymała Lou 
Lou Lipstic. 
 Drugi dzień festiwalu zainaugu-
rowały warsztaty burleski prowadzone 
przez Elizę DeLite, zaś wieczorem po-
nownie ożyły emocje za sprawą festiwa-
lowego Wieczoru Gwiazd. Otworzyły go 
występy laureatek piątkowego konkursu, 
jednak prawdziwych emocji dostarczyły 
Eliza DeLite i Pin Up Candy, prezentując 
najwyższy poziom burleskowych umie-
jętności. - Muszę przyznać, iż organizacja 
tego festiwalu pochłonęła wiele miesię-
cy przygotowań, moich obaw, nerwów, 
nieprzespanych nocy, ale naprawdę było 
warto!!! Szkoda, że tylko przez dwa dni 
mogliśmy cieszyć się tą wyjątkową at-
mosferą, jaka panowała na scenie i wśród 
publiczności – podsumowała Pin UP 
Candy. 

 
 Dość nieoczekiwany był finał 
Festiwalu. - Całe me serce skradł Jimmy 
Bottle, który pełnił funkcję stage kitten. 
Przyznacie, że dbał o scenografię, porzą-
dek na scenie w tak stylowy i wyjątkowy 
sposób, że śmiało można powiedzieć,  
iż stał się gwiazdą wieczoru! Jego styliza-
cje i kreacje, prezentowane podczas wyjść 
na scenę, były po prostu szałowe! To jed-
nak, co zrobił na koniec, było dla mnie 
nie tylko niesamowitym zaskoczeniem, 
ale również wielką radością! – mówiła Pin 
Up Candy. Po prostu Festiwal zakończyły 
przyjęte oświadczyny! 

Moja tajemnica 
 Cykl Teatr w Pałacu w sezonie 
2015/16 MDK zakończył 12 czerwca nie-
samowitym vademecum teatru dla naj-
młodszych w aktorskim wykonaniu Anny 
Bojarskiej. Artystce na akordeonie towa-
rzyszył Przemysław Wojciechowski.
 Spektakl był formą zabawy lite-
racko-teatralnej wprowadzającej młode-
go widza w świat pojęć teatralnych oraz  
w magiczny klimat wierszy Danuty Wawi-
łow wywiedziony z dziecięcej wyobraźni.
  Spektakl - zabawa miał zainspi-
rować widza do nazywania uczuć i emocji 
własnym językiem. Tak powstały okruchy 
dziecięcej poezji, które zostały zebrane  
w „Dziecięcą Księgę Myśli” - książkę pi-
saną i malowaną przez dzieci.  „Dziecięca 
Księga Myśli” to idea Danuty Wawiłow, 
według której „każdy człowiek jest arty-
stą, każde dziecko jest poetą”. 

Będzie o nim głośno
 Kamil Banasiak absolwent wy-
działu aktorskiego Akademii Teatralnej 
im. A. Zelwerowicza w Warszawie wystą-
pił w MDK 16 czerwca z autorskim reci-
talem, na który złożyły się napisane przez 
niego teksty wykonawcę do muzyki mi-
strza Jerzego Derfla. Młody artysta swą 
twórczością próbuje nawiązać do najlep-
szych tradycji polskiej piosenki literackiej, 
tworząc jednocześnie swój własny, autor-
ski styl. Przy fortepianie wystapił Andrzej 
Perkman.

Kalicińscy od kuchni 
 Małgorzata Kalicińska, osoba, 
której chyba nie trzeba przedstawiać. 
„Dom nad rozlewiskiem” przeczytało 
przecież ponad pół miliona osób! „Kto 
Małgośce pokazał jak smakują, pachną 
i skąd pochodzą polskie i zagraniczne 
potrawy? Kto opowiadał historie tak nie-
stworzone, że aż samą Małgośkę fantazja 
popchnęła do pisarstwa?”
 Niewielu wie, że to swojemu 
bratu, Mirosławowi, zawdzięcza pasję 
do dobrej kuchni. Podczas spotkania  
9 czerwca było i o kuchni, i o pisaniu  
- w skrócie rodzinna podróż po kra-
inie smaków. Pół żartem, pół serio, dla 
wszystkich, dla których życie musi być 
pełne kulinarnych odkryć.

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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18 czerwca w gościnnym obiekcie 
EKWOS w Grębiszewie przy ul. Roz-
wojowej 79 odbył się Piknik Rekreacyj-
ny „Sport dla każdego”. W organizację 
wydarzenia zaangażowali się pracow-
nicy Muzeum Ziemi Mińskiej, obiektu 
EKWOS w Grębiszewie oraz Miejskiego 
Ośrodka Sportu i Rekreacji. W ramach 
imprezy odbył się Rekreacyjny Turniej 
Siatkówki w kat. gimnazjum, Świętojań-
ski Turniej Deblowy w Tenisa Ziemnego 
oraz Bieg po Szablę sierż. Dobrowol-
skiego. Ponadto w programie znalazły 
się przejażdżki bryczką oraz konno, tur-
niej łuczniczy, pokazy kulinarne dla naj-
młodszych wraz z degustacją, zabawy  
z animatorkami oraz wielobój atletyczny 
przygotowany przez Natalię Szafrańską.

Rekreacyjny Turniej Piłki Siatkowej
 Punktualnie o godzinie 10.00 
do rywalizacji przystąpiło sześć drużyn 
gimnazjalistów mikst, którzy rywalizowali  
o dyplomy, medale oraz cenne nagrody 
rzeczowe ufundowane przez Muzeum Zie-
mi Mińskiej. Po zaciętej walce, zwłaszcza 
z niesprzyjającym wiatrem, najlepszą parą 
turnieju okazali się Patrycja Rasin i Paweł 
Ławiecki, drugą lokatę zajęli Karolina Fili-
pek i Patryk Pyska, zaś trzecią Aleksandra 
Smuga i Karol Ostrowski. Ceremonii de-
koracji przewodził Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcin Jakubowski, który 
gratulował młodzieży nie tylko wyników, 
ale również wytrwałości w rozwijaniu wła-
snych pasji.

Świętojański Turniej Deblowy w Tenisa 
Ziemnego
 Okoły godziny 16.00 na kortach 
tenisowych zlokalizowanych na terenie 
obiektu odbyło się długo wyczekiwane 
przez fanów tenisa zimnego wydarzenie 

pod nazwą Świętojański Turniej Deblowy 
w Tenisie Ziemnym. Turniej został roze-
grany w dwóch turach, tj. od godz. 16.00 
trwały mecze w grupach z których po dwie 
najlepsze awansowały do „szesnastki”.  
 Szesnaście najlepszych par de-
blowych toczyło dalej w drugiej rundzie 
pojedynki systemem pucharowym. Zgod-
nie z przewidywaniami do finału dotarli 
najmłodsi zawodnicy, na co dzień trenu-
jący w silnych warszawskich klubach. Do 
rozgrywek przystąpiło 24 pary, spośród 
których tuż nad ranem, tj. około godziny 
5.00 wyłoniono najlepszych. Świętojań-
skie puchary oraz cenne nagrody rzeczo-
we ufundowane przez Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji po zaciętej, całonoc-
nej rywalizacji wywalczyli sobie Mariusz  
Popławski/Karol Zawadka, którzy poko-
nali Rafała Słodownika/Marcina Siperka  

14 czerwca w Aquaparku Miejskim odbyły 
się VI Mistrzostwa Mińska Mazowieckie-
go Szkół Podstawowych i Gimnazjalnych  
w Pływaniu o Puchar Przechodni Dyrekto-
ra Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W zawodach brały udział reprezentacje 
uczniów klas IV SP i klas I GM objęte pro-
gramem nieodpłatnej nauki pływania, któ-
rą przez okres jednego roku realizowano 
na zajęciach wychowania fizycznego na 
mocy Uchwały Nr XXII/170/08 Rady Mia-
sta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 paździer-
nika 2008. Każdy cykl kończą zawody 
pływackie, których celem jest zaprezento-
wanie nabytych umiejętności pływackich.

Szkoły rywalizowały na dwóch płaszczy-
znach – indywidualnej oraz sztafetowej. 
Na poziomie szkół podstawowych, w kla-
syfikacji indywidualnej, wyniki przedsta-
wiają się następująco:

1. miejsce: Woźniak Daria (SP 2), 
Drozdowski Piotr (SP 2)
2. miejsce: Turek Weronika (Salezjańska 
SP), Mikołajczyk Marcin (SP 5)
3. miejsce: Łuniewska Karolina (SP 4) 
i Zalewska Gabriela (SP 5), Andrzejczak 
Jakub (SP 2)

Wyniki sztafet:
1. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 5
2. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 2
3. miejsce: Szkoła Podstawowa nr 4

Na wynik szkoły składały się pojedyncze 
osiągnięcia jej reprezentantów, w związku 
z tym, okazały puchar Dyrektora MOSiR 
po raz trzeci z rzędu otrzymali reprezen-
tanci Szkoły Podstawowej nr 5
w Mińsku Mazowieckim. Trzykrotne zwy-
cięstwo oznacza, że puchar na stałe trafia 
do zwycięskiej placówki.

Na poziome szkół gimnazjalnych wyniki 
przedstawiają się następująco:

Mistrzostwa o Puchar DyrektoraPiknik Rekreacyjny 
„Sport dla każdego”

oraz Annę Płazę/Janusza Baucia oraz 
Marka Szubę/Macieja Sadowskiego.

Bieg po Szablę sierż. Dobrowolskiego
Trzecia edycja biegu przyciągnęła na start 
38 śmiałków, którzy wystartowali z obiektu 
MOSiR przy ul. Sportowej 1 w Mińsku Ma-
zowieckim i mieli do pokonania niespeł-
na 12km trasę z metą na terenie obiektu 
EKWOS w Grębiszewie. Jak twierdzą sami 
zawodnicy, trasa była dość trudna, ale 
warto było wziąć udział, by móc wygrać 
nie tylko pamiątkową szablę sierż. Dobro-
wolskiego, ale również pamiątkowy me-
dal wręczany na mecie. Pierwszą lokatę  
w kat. kobiet zajęła Magdalena Pawlak, 
która otrzymała szablę sierż. Dobrowol-
skiego z rąk gospodarza obiektu, czyli 
Pana Piotra Parasiewicza, druga lokata 
Joanna Snopkiewicz, a trzecia Elwira Pa-
chacz. Pierwsze miejsce w kat. mężczyzn 
wywalczył sobie Łukasz Kosieradzki, który 
również otrzymał szablę Dobrowolskiego, 
pokonując swoich rywali Łukasza Lema-
nowicza i Michała Salaka. Po uroczystej 
dekoracji nastąpił konkurs z nagrodami 
oraz podziękowania wszystkim partnerom 
przedsięwzięcia. Załoga MOSiR na czele 
z Dyrektorem Robertem Smugą również 
otrzymała szablę sierż. Dobrowolskiego 
za zaangażwanie. Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji składa serdeczne podzięko-
wania Muzeum Ziemi Mińskiej, Jerzemu  
Nurkowi oraz wszystkim pracownikom 
obiektu Ekwos w Grębiszewie za możli-
wość uczestnictwa w tak szeroko zakro-
jonym wydarzeniu. 

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

1. miejsce: Szczepańska Katarzyna 
(GM 2), Marczak Radosław (GM 1)
2. miejsce: Serwatko Natalia (GM 2), 
Tomusiak Wojciech (GM 2)
3. miejsce: Rudzka Weronika (GM 1), 
Wąsowski Szymon (GM 1).

W klasyfikacji sztafetowej pierwsze miej-
sce zajęli przedstawiciele Gimnazjum 
Miejskiego nr 1, którzy wygrali z GM  
nr 2 i GM nr 3. Puchar Dyrektora MOSiR, 
również po raz trzeci z rzędu, otrzymali 
zawodnicy z Gimnazjum Miejskiego nr 2 
w Mińsku Mazowieckim. Najlepsi uczest-
nicy rywalizacji zarówno wśród szkół pod-
stawowych jak i gimnazjalnych otrzymali 
dyplomy i medale, które z pewnością były 
wspaniałym podsumowaniem rocznej na-
uki pływania.

MOSiR pragnie podziękować Sędzie-
mu Głównemu Tomaszowi Radomiń-
skiemu za pomoc przy organizacji  
zawodów.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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Sukcesy mińskich judoków na zawodach w Płocku i w Warszawie

22 maja hala sportowa przy Gimna-
zjum Miejskim nr 2 stała była miejscem 
rozgrywek III Mistrzostwa Mazowsza  
w Sztukach Walki. Organizacją przedsię-
wzięcia zajęło się stowarzyszenie Aka-
demia Sztuk Walki na czele z prezesem 
Dawidem Matwiejem (VI dan) i Moniką 
Wtulich (II dan).

 Zawody zgromadziły blisko 60 
zawodników z 6 klubów klubów pod prze-
wodnictwem trenerów: Jacka Keslera, 
Dariusza Wójcickiego, Adriana Laskow-
skiego, Kamila Pasika, prowadzących 
zajęcia w 12 filiach tj.: Tang Soo Do, Sta-
nisławów, Poświętne, Dobre, Góra Kal-
waria, Koreańskie Karate Tang Soo Do 
- Mińsk Mazowiecki, Taekwon-do -Dębe 

Wielkie, Stojadła, Mińsk Mazowiecki TKD, 
Brzeziny, Brzóze, Cyganka. Rywalizacja 
międzyklubowa pozwoliła porównać sto-
pień wyszkolenia zawodników, jednak 
najważniejsze jest to, żeby wspólnie cie-
szyć się ze sportowych zmagań.
 Zwycięzcy zostali uhonorowani 
wyjątkowymi medalami – specjalnie na tę 
imprezę wykonano medale z drewna. Na-
tomiast każdy zawodnik otrzymał dyplom 
i drobny upominek.
 Od lat naszą działalność wspie-
rają MOSIR w Mińsku Mazowieckim, 
Elitmat, Studium Języków Obcych, za 
co bardzo dziękujemy. Patronat nad Mi-
strzostwami Mazowsza objął Antoni Jan 
Tarczyński Starosta Miński oraz Marcin 
Jakubowski Burmistrz Miasta Mińsk Ma-

11 czerwca w mazurskiej miejscowości 
Susz odbyły się Zunifikowane Mistrzo-
stwa Polski – Polskiej Federacji Kickbo-
xingu. W zawodach uczestniczyło blisko 
300 zawodników z Polski i zagranicy. 
 
 Emocje były ogromne zwłasz-
cza, że podczas turnieju odbyły się aż  
3 zawodowe walki o Pas i tytuł zawodo-
wego Mistrza Polski w formule K1. Pod-
czas zawodów rozegrano konkurencje 
walk ringowych - K1, Full Contact oraz 
walk na planszy Light contact i walki prze-
rywane semi-contact, a także walki dla 
najmłodszych na pałki piankowe – kalaki. 
Na tak prestiżowych zawodach nie mogło 
zabraknąć mińskich Kickboxerów z grupy 
Walhalla Fight Club.

Wyniki zawodników Walhalla Fight Club:

Adrian Cencora (junior) – II m. K1, 
III m. Light Contact
Bartosz Idźkiewicz (kadet starszy) 
– III m. semi contact
Franek Sitnicki (kadet młodszy) 
– I m. semi, II m. Kalaki
Ania Mitura (dzieci -7 lat) – II m. kalaki

Maja Mastalerz (dzieci 7-9 lat) 
– II m. semi contact
Sara Rokicka(dzieci 7-9 lat) 
– II m. semi contact
Dominika Kobza(dzieci 7-9 lat) 
– III m. semi contact.

W dniach 24-26 czerwca 2016 roku,  
w Cluj-Napoca w Rumunii odbyły się za-
wody VII Pucharu Europy w Taekwon-Do 
ITF. W zawodach wzięło udział ponad 
400 zawodników z klubów i związków 
narodowych 15 krajów.

 Nasze miasto i powiat na tej im-
prezie reprezentował Miński Klub Sporto-
wy TAEKWON-DO.
 Mistrz Jacek Łuniewski VII DAN 
zabrał na zawody 14-osobową kadrę 
składającą się głównie z dzieci i kadetów.
 Mińszczanie spisali się w tym 
międzynarodowym współzawodnictwie 
bardzo dobrze, 13 razy stając na podium 
zawodów!
Oto klubowi medaliści:
 Julia Kawka - złoty medal w ka-
tegorii walk juniorów do 50kg stopni DAN, 
brązowy medal w kategorii układów junio-
rów I DAN;
 Cezary Jackowski - srebrny 
medal w kategorii układów kadetów 3-1 
KUP, brązowy medal w kategorii walk ka-
detów powyżej 60kg;
 Marcel Mikulski - srebrny medal 
w kategorii układów kadetów 9-7 KUP;
 Jakub Kuźmicz - brązowy medal 
w kategorii układów kadetów 6-4 KUP;
 Karol Misterkiewicz - złoty me-
dal w kategorii układów dzieci 9-7 KUP, 
brązowy medal w kategorii walk dzieci do 
30kg;

 Karolina Łuniewska - brązowy 
medal w kategorii układów dzieci 9-7 
KUP, brązowy medal w kategorii walk 
dzieci do 36kg;
 Wiktoria Owczarska - brązowy 
medal w kategorii układów dzieci 9-7 KUP
Patryk Matejak - brązowy medal w kate-
gorii układów dzieci 9-7 KUP;
 Cezary Gąsior - brązowy medal 
w kategorii układów dzieci 9-7 KUP.

 Poza wyżej wymienionym miń-
ski klub reprezentowali, zbierając cenne 
międzynarodowe doświadczenie: Mikołaj 
Gajewski, Piotr Mudant, Łukasz Zgódka, 
Michał Tril oraz Jakub Andrzejczak.

 Trenerowi oraz zawodnikom 
gratulujemy występu!

Igor Koczyrkiewicz, fot. z arch. klubu

VII Puchar Europy Taekwon-Do ITF - Cluj-Napoca, Rumunia

Mazurski worek medali dla Walhalli

Zapraszamy na treningi do Walhalla Fight 
Club podczas wakacji - zarówno star-
szych jak i młodszych, a wszelkie informa-
cje o nas znajdą Państwo na stronie 

www.walhallafc.pl

Trener Kamil Chłopik, fot. z arch. klubu

zowiecki. Jak zawsze takie zawody to 
przede wszystkim ciężka praca sędziów  
i wolontariuszy, którym także dziękujemy.
 Gratulujemy zwycięzcom, jak  
i wszystkim zawodnikom, bo najważniej-
sze to ciągle dążyć do doskonałości i się 
nie poddawać.

Do zobaczenia na treningach!
Taekwon!

Wyniki turnieju dostępne są na stronie: 

pl-pl.facebook.com/Akademia-Sztuk-
Walki-208658949219712/

Monika Wtulich
Akademia Sztuk Walki

W dniu 11 czerwca br. w Płocku od-
były się Otwarte Mistrzostwa Płocka  
w Judo, w których uczestniczyło 4 za-
wodników z UKS Judo KONTRA z Miń-
ska Mazowieckiego, którzy zaprezento-
wali wspaniałe umiejętności.
 Złoty medal w kategorii mło-
dziczek  w wadze 63 zdobyła Wiktoria  
Zalewska.

 Złote medale w kategorii junio-
rek młodszych zdobyły: Aleksandra Po-
lkowska w wadze 48kg i Katarzyna Przy-
czyna w wadze 57kg.
 Brązowy medal w kategorii ju-
niorów młodszych zdobył Patryk Pszonka 
w wadze 73kg.

III Mistrzostwa Mazowsza w Sztukach Walki

12 czerwca br. w Warszawie na Żoli-
borzu przeprowadzono Warszawską 
Olimpiadę Dzieci Młodszych w Judo.  
 W roczniku 2007 srebrny medal 
zdobył reprezentant UKS Judo KON-
TRA Piotr Marczak. Jest to jego 4. medal  
zdobyty w serii zawodów WOM w tym 
półroczu.

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

Uchwały podjęte na XVI sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
w dniu 27 czerwca 2016 roku

• Uchwała Nr XVII.169.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.  w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta  Mińsk 
Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r.

• Uchwała Nr XVII.170.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.  w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z tytułu 
wykonania budżetu za rok 2015

• Uchwała Nr XVII.171.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.  w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2016
• Uchwała Nr XVII.172.2016  z dnia 27 czerwca 2016 r.   w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazo-

wiecki  na lata 2016 – 2026
• Uchwała Nr XVII.173.2016  z dnia 27 czerwca 2016 r.  w sprawie określenia oświatowych jednostek budżetowych, które gromadzą 

dochody na wydzielonym rachunku, źródeł tych dochodów i ich przeznaczenia, sposobu i trybu sporządzania planu finansowego, 
dokonywania zmian w tym planie i ich zatwierdzania

• Uchwała Nr XVII.174.2016  z dnia 27 czerwca 2016 r.  w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami ko-
munalnymi

• Uchwała Nr XVII.175.2016  z dnia 27 czerwca 2016 r.  w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowa-
nie   odpadami komunalnymi oraz warunków i trybu składania tej deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej

• Uchwała Nr XVII.176.2016  z dnia 27 czerwca 2016 r.  w sprawie przejęcia od Wojewody Mazowieckiego obowiązku utrzymania grobów  
i cmentarzy wojennych w 2016 roku

• Uchwała Nr XVII.177.2016 - z dnia 27 czerwca 2016 r.  w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie  miasta Mińsk Mazowiecki

• Uchwała Nr XVII.178.2016  z dnia 27 czerwca 2016 r.   w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług 
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów

• Uchwała Nr XVII.179.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.  w sprawie określenia wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubie-
gający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu 
nieczystości ciekłych

• Uchwała Nr XVII.180.2016  z dnia 27 czerwca 2016 r.  w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodaro-
wania przestrzennego środkowo-wschodniej części Miasta Mińsk Mazowiecki

• Uchwała Nr XVII.181.2016  z dnia 27 czerwca 2016 r.  w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej
• Uchwała Nr XVII.182.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.   zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia programu „Rodzinny Mińsk”
• Uchwała Nr XVII.183.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.  w sprawie powołania Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim  

i nadania jej Statutu
• Uchwała Nr XVII.184.2016  z dnia 27 czerwca 2016 r.   w sprawie zasad, trybu przyznawania i pozbawiania oraz rodzajów i wyso-

kości stypendiów sportowych, nagród i wyróżnień dla osób fizycznych za osiągnięte wyniki sportowe
• Uchwała Nr XVII.185.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.   w sprawie wyznaczenia obszaru zdegradowanego i obszaru rewitalizacji na 

terenie Miasta Mińsk Mazowiecki
• Uchwała Nr XVII.186.2016  z dnia 27 czerwca 2016 r.   w sprawie określenia zasad wyznaczania składu oraz zasad działania Ko-

mitetu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki
• Uchwała Nr XVII.187.2016  z dnia 27 czerwca 2016 r.  w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w War-

szawie  skargi Prokuratora Okręgowego w Siedlcach
• Uchwała Nr XVII.188.2016  z dnia 27 czerwca 2016 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie powołania składów osobowych komisji 

stałych Rady Miasta
• Uchwała Nr XVII.189.2016  z dnia 27 czerwca 2016 r.  zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej 

dla   Miasta Mińsk Mazowiecki
• Uchwała Nr XVII.190.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.   w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 

trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości miejskiej.

Ostatnie „burzliwe” prognozy pogodowe nie 
zatrzymały kolarskiego peletonu. W niedzie-
lę, 26 czerwca br. ogólnopolska kolorowa 
masa szosowców zawitała do Dębego Wiel-
kiego które właśnie świętuje swoje 600-lecie. 
„Super Prestige” i „Fit Race” to największe 
wyścigi szosowe w Polsce zawsze przy-
ciągają najlepszych zawodników w kraju. 
Tym razem kolarze musieli stawiać czoło 
nie tylko mocnej konkurencji, ale zmierzy-
li się z afrykańskim klimatem. Nie wszyscy 
wyszli cało z tej konfrontacji...Mimo świet-
nego zachowania zgromadzonych przy tra-
sie kibiców podających kolarzom napoje  
i tak wielu zawodników musiało zajść z trasy 
i nie ukończyło rywalizacji.

 W tak trudnych warunkach znako-
micie radzili sobie młodzi zawodnicy miń-
skiego klubu V-MAX, którzy obronili honor 

Burzowe wyścigi kolarzy

gospodarzy wyścigu. Fantastycznie wyglądał 
długi finisz peletonu „Fit Race”, gdzie wal-
czyli nasi nastolatkowie. Ten element ekipa 
V-MAXu ma już dopracowany do perfekcji, 
a Jakub Soszka - mieszkaniec Gminy Dębe 
Wielkie nie ukrywał, że bardzo chce wygrać 
na „własnym podwórku”. Chłopaki bezbłęd-
nie rozegrali końcowy sprint co pozwoliło Ku-
bie wywalczyć upragnione złoto. Na najwyż-
szym podium stanął również inny 18-latek 
mińskiego klubu - mieszkaniec Jakubowa - 
Emil Kościesza dla którego niedzielny występ 
był najlepszym w dotychczasowej karierze.
 Najdłużej tego dnia walczyli ko-
larze startujący w formule „Super Presti-
ge” bowiem 130-kilometrowy dystans zda-
wał się nie mieć końca... Na kilkanaście 
kilometrów przed metą zaatakował zawodnik  
„Legii 1928” Kamil Lewandowski, który do-
wiózł zwycięstwo do końca.

 Mimo koszmarnego upału końców-
ka imprezy zdawała się dostarczyć kolarzom 
jeszcze jednego dużego problemu... Od stro-
ny Warszawy nadciągała ogromna czarna 
chmura, która jak się później okazało, przy-
niosła ulewę. Na szczęście peleton zdążył na 
czas i sprawnie przekroczył suchą linię mety.
 Ceremonia dekoracji zwycięzców 
przebiegała już w strugach deszczu. Wy-
śmienitą atmosferę stworzył Wójt Krzysztof 
Kalinowski, który wręczał ufundowane trofea 
i złożył gratulacje zawodnikom.
 Po tej imprezie Dębe Wielkie obok 
Mińska Mazowieckiego i Mrozów znalazło się 
w elitarnym gronie organizatorów najwięk-
szych wyścigów szosowych w kraju. Wyścig 
zebrał wysokie noty obserwatorów i zawod-
ników. Na słowa uznania zasłużyła tutejsza 
jednostka straży pożarnej oraz policja, które 
bezbłędnie wypełniły swoją rolę. Do pełnego 
sukcesu dołożył się też niepowtarzalny kli-
mat który od lat towarzyszy wyścigom kolar-
skim w Dębem Wielkim, a to już za sprawą 
gospodarzy, organizatorów, zawodników  
i świetnych kibiców. Organizatorami byli: 
Gmina Dębe Wielkie, Żyrardowskie Towa-
rzystwo Cyklistów oraz Klub Kolarski V-MAX 
Mińsk Mazowiecki.

„..dobiega końca pierwsza część sezonu 
startowego. Od lipca zaczynamy zgrupowa-
nia górskie oraz treningi na torze kolarskim. 
Złożony program przygotowawczy do dru-
giej części sezonu powinien przynieść pożą-
dane efekty. W sierpniu i wrześniu chcemy 
znów być silni i szybcy na tyle, by pokazywać  
rywalom plecy i jak najczęściej wchodzić 
na podium...” - Jacek Tomkiewicz, trener 
V-MAXu.

KK V-MAX, fot. z arch. klubu

W dniach 3-4 czerwca br. w Nowym Tomyślu 
odbył się Ogólnopolski Wielobój Atletyczny 
organizowany przez Polski Związek Podno-
szenia Ciężarów. 

 W zawodach wzięło udział blisko 
100 zawodniczek i zawodników z całej Polski  
w wieku od 7-12 lat. Zawodnicy KS Atletic 

Mińsk Mazowiecki w składzie: Dagmara Tar-
chalska, Jakub Kraszewski i Piotr Klęsk popra-
wili swoje rekordy życiowe w każdej z konku-
rencji sportowych.
 Srebrnym medalistą Ogólnopol-
skiego Wieloboju Atletycznego w kategorii do  
11 lat po dzielnej walce z wynikiem 279 punk-
tów został Jakub Kraszewski - zawodnik KS 

Atletic zajmował pierwsze miejsca w trzech 
konkurencjach na cztery łącznie ale ostatecznie  
o miejscu na podium zdecydowała jedna kon-
kurencja, w której pod uwagę brana była waga 
ciała, w której Jakub zdobył mniej punktów 
mimo uzyskania lepszego wyniku. I miejsce  
w tej kategorii z wynikiem 296 punktów zajął za-
wodnik z Sępólna Krajeńskiego Mikołaj Paterek, 
na III miejscu uplasował się wychowanek klubu  
z Makowa Mazowieckiego - Arkadiusz Palmow-
ski i uzyskał on wynik 271 punktów. Pozostali 
zawodnicy klubu zajęli również wysokie miejsca 
w swoich kategoriach wiekowych. VI miejsce  
w kategorii wiekowej do lat 10  z wynikiem 214 
punktów zajęła Dagmara Tarchalska, XVII miej-
sce w kategorii do lat 11  z wynikiem 185 punk-
tów zajął Piotr Klęsk. 
 Młodzi atleci walczyli w następują-
cych konkurencjach ogólnorozwojowych: rzut 
piłką lekarską, trójskok, bieg wahadłowy oraz 
ćwiczenia specjalistyczne z podnoszenia cię-
żarów, rwanie i podrzut oceniane na technikę. 
Gwiazda polskiej sztangi Szymon Kołecki -  Vice 
Mistrz Olimpijski w podnoszeniu ciężarów pod-
czas zawodów wcielił się w rolę sędziego i oce-
niał technikę najmłodszych adeptów, być może 
w przyszłości jego następców. To były pierwsze 
zawody, w których wzięli udział zawodnicy KS 
Atletic i zakończyły się one sukcesem.

Natalia Szafrańska, fot. z arch. KS Atletic

Świetne występy młodych zawodników KS Atletic
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KOMUNIKAT

 W przypadku zapłaty podatku, opłat lokalnych, opłaty 
skarbowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  
i niepodatkowych należności budżetowych za pomocą karty  
płatniczej  - podatnik ponosi koszty opłat i prowizji związanych  
z taką zapłatą (podstawa: art. 60 § 2a ustawy - Ordynacja podatkowa). 
 
 Koszty, o których mowa wyżej, stanowią 1 % wartości  
wpłacanej - wymaganej - należności.    

z up. Burmistrza Miasta
Krzysztof Michalik

Zastępca Burmistrza

URZĄD MIASTA INFORMUJEURZĄD MIASTA INFORMUJE

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM. Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Redaktor naczelny: Diana Rokicka. 
Adres Gazety: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  25 759  53 31, fax 25 758 40 25, 
e-mail: info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. Fot. na okładce: Andrzej Ryszawa, Leszek Siporski, qmphotostudio, z archiwum 
Urzędu Miasta. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych tekstach.

Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów,  tel. 22  760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.

Informacja o przetargu

 Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami 
( Dz. U. z 2015 r., poz.1774 z późn. zm. )  -  i n f o r m u j ę,  że ogłosiłem trzeci przetarg ustny nieograniczony na sprze-
daż niezabudowanej działki gruntu Nr 871/6 o powierzchni 1034 m2 położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Parko-
wej, stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00048193/2 własność Miasta Mińsk Mazowiecki.
 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta przewidziana do sprzedaży  
nieruchomość leży w terenie przeznaczonym pod intensywne mieszkalnictwo jednorodzinne z dopuszczeniem usług  
nieuciążliwych wbudowanych w budynki mieszkalne maksymalnie na 10% terenu.
 Ogłoszenie o tym przetargu podano do wiadomości publicznej poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń  
w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie  
Informacji Publicznej oraz na terenie miasta w sposób zwyczajowo przyjęty.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

INFORMACJA O ODWOŁANIU PRZETARGU

Działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 
z późn. zm. ): 
odwołuję  pierwszy  przetarg  ustny  nieograniczony

na sprzedaż działki gruntu nr 7968 o powierzchni 4079 m2 wraz z usytuowanym na niej budynkiem mieszkalnym typu barakowego 
w złym stanie technicznym, po częściowym spaleniu (do wyburzenia), położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stankowizna,  
stanowiącej zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00053563/5 własność Miasta Mińsk Mazowiecki.

Opis nieruchomości:
Działka o kształcie nieregularnym, utworzonym z połączenia trapezu i wąskiego prostokąta, zabudowana budynkiem mieszkalnym 
typu barakowego w złym stanie technicznym, po częściowym spaleniu, do wyburzenia.

Warunki  odwołanego  przetargu:
1) cena wywoławcza: 
750.000,00 zł ( słownie złotych: siedemset pięćdziesiąt tysięcy),
2) wadium: 
75.000,00 zł ( słownie złotych: siedemdziesiąt pięć tysięcy),
3) postąpienie: 
o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, przy czym nie może być ono niższe niż 7.500,00 zł (1% ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych). 

Przeznaczenie terenu, na którym położona jest opisana wyżej nieruchomość, zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki uchwalonego uchwałą Nr XX/223/04 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  
19 lipca 2004 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 223, poz.5975):
- pod mieszkalnictwo jednorodzinne wszystkich typów z dopuszczeniem usług nieuciążliwych wbudowanych w budynki mieszkalne 
maksymalnie na 10% terenu. 

Przetarg miał odbyć się w dniu 12 lipca 2016 r. o godz. 10.00 w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki (sala nr 6)  
ul. Konstytucji 3 Maja 1.

Wadia wpłacone przez osoby, które miały przystąpić do przetargu, zostaną im niezwłocznie zwrócone. 

Odwołanie przedmiotowego przetargu nastąpiło wobec konieczności uprzedniego rozstrzygnięcia zgłoszonych zarzutów  
co do stanu prawnego nieruchomości i uprawnień właścicielskich Miasta Mińsk Mazowiecki.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

- WYCIĄG -
Z  OGŁOSZENIA  O  SZÓSTYM  

PRZETARGU  USTNYM  
NIEOGRANICZONYM

NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI

1. Oznaczenie nieruchomości: niezabu-
dowana działka gruntu numer ewiden-
cyjny 1970 o powierzchni 425 m2, po-
łożona w Mińsku Mazowieckim przy ul. 
Józefa Piłsudskiego stanowiąca zgodnie 
z księgą wieczystą Nr SI1M/00117031/4, 
własność Miasta Mińsk Mazowiecki.

2. Przeznaczenie terenu, na którym 
położona jest zbywana nieruchomość 
zgodnie z miejscowym planem zago-
spodarowania przestrzennego miasta: 
teren mieszkalnictwa wielorodzinnego  
i intensywnego mieszkalnictwa jedno-
rodzinnego z dopuszczeniem usług nie-
uciążliwych.

3. Cena wywoławcza – 435.000,00 zł.

4. Termin i miejsce szóstego przetar-
gu: 18 sierpnia 2016 roku o godz.10.00  
w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazo-
wiecki, Mińsk Mazowiecki ul. Konstytucji 
3 Maja 1 .

Terminy przeprowadzenia poprzednich 
przetargów: pierwszego – 4 września  
2014 r.,  drugiego -  3 marca 2015 r.,  
trzeciego - 30 czerwca 2015 r., czwar-
tego – 28 października 2015 r., a piątego  
10 maja 2016 r. (zakończone wynikami 
negatywnymi).

5. Wysokość wadium: 45.000,00 zł (płat-
ne w pieniądzu).

6. Informacje o miejscu wywieszenia  
i publikacji ogłoszenia o szóstym przetar-
gu: ogłoszenie o szóstym przetargu wy-
wieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie 
Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, Mińsk 
Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1,  
opublikowano na stronie internetowej 
Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz na terenie miasta w spo-
sób zwyczajowo przyjęty.

7. Szczegółowe informacje dotyczące 
przetargu uzyskać można: w Urzędzie 
Miasta Mińsk Mazowiecki ( Mińsk Ma-
zowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój 
nr 207); telefonicznie: numery telefonów: 
25 7595325 lub 25 7595323 - codziennie  
w godzinach urzędowania do 10 sierpnia 
2016 r. włącznie. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

MKRPA INFORMUJE

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 miesią-
ca przyjmowani są interesanci  
w sprawach związanych 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.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

W Szkole Podstawowej nr 5  wykona-
ne zostanie odwodnienie terenu wraz  
z przyłączem kanalizacji deszczowej i włą-
czeniem do sieci kanalizacji deszczowej 
w ulicy Małopolskiej.  Ponadto wykonane 
zostaną izolacje przeciwwilgociowe części 
podziemnych  i przyziemi podpiwniczonej 
części budynku. W/w działania mają zapo-
biec zalewaniu pomieszczeń znajdujących 
się w piwnicach szkoły.

W celu umożliwienia zwiększenia ilości wy-
dawanych posiłków, dostosowania istnie-
jącej kuchni do obowiązujących  przepisów 
sanitarnych, zlecono również opracowanie 
dokumentacji projektowych: przebudowy 
kuchni z zapleczem i stołówki szkolnej 
oraz przebudowy kotłowni szkolnej.

W ramach inicjatywy lokalnej wykonana 
zostanie przebudowa przedszkolnego pla-
cu zabaw w Przedszkolu Miejskim Nr 3. 
Rada Rodziców przy Przedszkolu Miejskim 
Nr 3 z własnych środków finansowych 
opracowała projekt budowlano-wykonaw-

czy przebudowy placu zabaw, który wraz  
z własnym udziałem finansowym przeka-
zała miastu  do realizacji.

Miasto zleciło przebudowę placu zabaw  
w terminie do dnia 15.08.2016 r. firmie 
GARDEN DESIGNERS Marta Derkacz  
z Lublina.

Przebudowany plac zabaw zostanie do-
posażony w nowe urządzenia zabawowe. 
Pod urządzeniami  wykonana zostanie na-
wierzchnia bezpieczna z mat gumowych 
przerostowych.

W wakacje wybudowany zostanie również 
nowy, ogólnodostępny plac zabaw przy 
ul. 1 PLM Warszawa 6. Zlecono  już wy-
konanie robót budowlanych w trybie „za-
projektuj i wybuduj”. Realizację zadania 
dofinansowała Spółdzielnia Mieszkaniowa 
„Przełom” w Mińsku mazowieckim.

Rozpoczęły się prace budowlane zwią-
zane z przebudową kuchni z zapleczem 

i stołówki w budynku Gimnazjum Miejskie-
go Nr 2. Wykonawcą robót jest Przedsię-
biorstwo Usługowo-Handlowe LUX Janina 
i Bogusław Lejman spółka jawna z Mińska 
Mazowieckiego.

W ramach przebudowy wykonana zostanie 
nowa wentylacja mechaniczna pomiesz-
czeń kuchni i stołówki, przebudowa węzła 
cieplnego na potrzeby wentylacji, przebu-
dowa instalacji wodno-kanalizacyjnych,  
instalacji elektrycznych i centralnego 
ogrzewania. Zostanie zakupione i zamon-
towane nowe wyposażenie technologiczne 
kuchni i zaplecza.

Siłownia plenerowa na terenie boiska 
sportowego przy ul. Budowlanej zosta-
ła doposażona w dodatkowe urządzenia  
do ćwiczeń. Nawierzchnia siłowni została 
wyłożona sztuczną trawą, co wyeliminuje 
wynoszenie drobnego piasku płukanego 
na nawierzchnię poliuretanową bieżni.

Wydział Inwestycji UM

Miasto Mińsk Mazowiecki podjęło prace 
nad projektem, który umożliwi miesz-
kańcom i instytucjom publicznym, w tym 
szkołom, korzystanie z odnawialnych 
źródeł energii.

 W ramach projektu Miasto pla-
nuje pozyskać dofinansowanie w wyso-
kości 80% kosztów budowy i montażu 
infrastruktury służącej do produkcji ener-
gii elektrycznej ze źródeł odnawialnych  
(w ramach konkursu RPO WM, Działanie 
4.1 Odnawialne źródła energii). 

Co nowego w miejskich inwestycjach?

Odnawialne źródła energii w Miński Mazowieckim  
– dla mieszkańców i instytucji publicznych

 Przedsięwzięcie będzie dotyczyło 
budynków prywatnych mieszkańców oraz 
budynków użyteczności publicznej. Obec-
nie trwają prace nad opracowaniem wnio-
sku o dofinansowanie oraz konsultacje  
z mieszkańcami. 
 W dniu 27 lipca 2016 r. o godzi-
nie 18.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej 
odbędzie się spotkanie z mieszkańcami, 
którzy będą mogli uzyskać informacje 
dotyczące możliwości wzięcia udziału  
w projekcie, tj. wyposażenia swoich do-
mów w instalację służącą produkcji ener-
gii elektrycznej.

Wydział Rozwoju Miasta UM

Wakacje to czas na remonty i inwestycje w szkołach  podstawowych, gimnazjach i  przedszkolach

Mińsk Mazowiecki zazielenia się z każ-
dym rokiem coraz bardziej. Powstają 
nowe inicjatywy, jak Aleja Radości Trze-
ciego wieku, a dotychczasowe zieleńce 
pokrywają się bujną roślinnością. W na-
szej miejskiej przestrzeni publicznej są 
również przydomowe i osiedlowe ogród-
ki oraz balkony mieszkańców miasta. 
Chcielibyśmy je poznać i nagrodzić trud 
ich twórców, którzy na co dzień dbają, 
aby chociaż mały skrawek przestrzeni 
stał się zieloną enklawą. 

Zapraszamy więc wszystkich mińszczan 
do wzięcia udziału w II edycji konkursu 
ZOSTAŃ  OGRODNIKIEM ROKU.

Zaprezentujcie nam swoje dokonania 
ogrodnicze, a my je ocenimy, pokażemy 
innym i nagrodzimy.

Konkurs skierowany jest do mieszkańców 
Mińska Mazowieckiego. Za trzy pierwsze 
miejsca za najładniej ukwiecony balkon  
i ogródek przewidziane są nagrody ufun-
dowane przez firmę Castorama Polska 
Sp. z o.o.

Zasady Konkursu oraz Formularz Zgło-
szeniowy dostępne są w pok. 202  
w Urzędzie Miasta oraz na stronie  
internetowej www.minsk-maz.pl. 

II edycja konkursu 
Zostań Ogrodnikiem Roku

Termin przyjmowania zgłoszeń upływa 14 lipca (czwartek).



38 MIM czerwiec 2016www.minsk-maz.pl 39MIM czerwiec 2016 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

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

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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