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Szanowni Państwo.

  Na ostatniej przed wakacjami sesji Rady Miasta, 
przy jednym głosie sprzeciwu i ośmiu wstrzymujących się, radni 
udzielili burmistrzowi miasta absolutorium za wykonanie bu-
dżetu 2013 roku. Jest to już czwarte absolutorium, jakie otrzy-
małem, pomimo przyjęcia od początku kadencji przez więk-
szość radnych opozycji wobec burmistrza. To absolutorium jest 
tym bardziej ważne, że dotyczy rekordowego, pod względem 
ilości ważnych inwestycji, roku budżetowego.  
  Przypomnę, że to w 2013 r. zrealizowano istotne 
inwestycje drogowe jak np. ul. Leśną, Dźwigową, Rudzkiego, 
Chochołowską i Sosnkowskiego. Te dwie ostatnie, dzięki wybu-
dowanym kolektorom deszczowym, otwierają drogę do budowy 

kolejnych ważnych ulic zlokalizowanych na południu miasta tj. ul. Wesołej i Sosnowej.  
 W ubiegłym roku przystąpiliśmy też do kluczowych inwestycji komunalnych. 
Za łączną kwotę niemal 1 mln zł wybudowaliśmy Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych z 80 % dofinansowaniem z UE. Zmodernizowaliśmy, z unijnym dofinanso-
waniem na poziomie 1 mln zł, miejskie targowisko. Ta szczególnie trudna, bo realizo-
wana przy ciągłości handlu, inwestycja odmieniła na stałe miński krajobraz. Spełnili-
śmy wymogi programu „Mój Rynek”, zapewniając m.in. 50 % zadaszonych stanowisk 
handlowych, targowisko ogrodzone i oświetlone, dostosowane do potrzeb producentów 
płodów rolnych. Część targowiska, wyłączona z unijnego programu, została wydzierża-
wiona kupcom, którzy na własny koszt stawiają tam obecnie nowe pawilony handlowe. 
Zmodernizowaliśmy dwa piękne place. Inwestycja na Placu Stary Rynek przywróciła 
funkcjonalność tego reprezentacyjnego miejsca w mieście. Wybudowano parkingi, po-
stój taksówek, widownię amfiteatru, nowe oświetlenie w technologii LED, miejsca na 
ogródki gastronomiczne, ciągi komunikacyjne oraz dokonano nasadzeń nowych drzew, 
powstały trawniki. Plac przed Pałacem Dernałowiczów wraz z multimedialną fontanną 
to miejsce z zupełnie nowym charakterem. Korzystają z niego codziennie setki miesz-
kańców, czyniąc to miejsce jedną z głównych  rekreacyjnych przestrzeni publicznych.  
 W 2013 roku rozpoczęliśmy również budowę sali koncertowej przy Miejskiej 
Szkole Artystycznej. Obiekt ten ma spełniać standardy bezpieczeństwa i oczekiwania 
użytkowników, zatem poprawione projekty już trafiły do wykonawcy, który niebawem 
przystąpi do kontynuacji robót budowlanych. Przebudowa MSA to jeden z wielu pro-
jektów, który zakończy się już w przyszłej kadencji. W 2015 r. oddamy do użytku halę 
sportową przy ul. Budowlanej, której budowę rozpoczęto kilka tygodni temu. 
 W przyszłym roku powinniśmy też skończyć przebudowę ul. Grzeszaka, na któ-
rej wykonanie trwa właśnie postępowanie przetargowe. Powinniśmy również rozpocząć 
prace na ul. Wesołej oraz budowę boiska z bieżnią przy ul. Budowlanej. Dokumentacje 
projektowe na te dwie inwestycje są właśnie przygotowywane. O budżecie na 2015 rok 
zdecyduje już jednak nowa Rada Miasta. Miejmy więc nadzieję, że będzie to budżet 
kontynuacji. 
 Festiwalem 4M w Mińsku Mazowieckim rozpoczęliśmy wakacje. Rozpoczął się 
też czas urlopów. Życzę Państwu, aby w czasie Waszego wypoczynku, dopisywała Wam 
piękna pogoda i spokój, o który tak trudno w dzisiejszych, zabieganych czasach.

Poprawie  bezpieczeństwa  i  porządku  publicznego  na  terenie  Mińska  Mazo-
wieckiego  służyć ma porozumienie podpisane 13 czerwca  b.r.  przez burmistrza 
Marcina  Jakubowskiego  i Komendanta  Powiatowego  Policji  w  Mińsku  Mazo-
wieckim  mł. insp. Roberta  Żebrowskiego, na  mocy  którego wystawionych zosta-
nie sto dodatkowych patroli prewencyjnych  na  terenie  miasta. 

 Patrole te polegać będą na ochronie bezpieczeństwa i porządku publicznego 
oraz zapewnianiu  spokoju  w  miejscach  publicznych. Miasto  Mińsk  Mazowiecki 
przeznaczyło  na  ten  cel  środki  finansowe  w  wysokości 15.000 zł.  Dodatkowe 
patrole  policji  pojawią się w miejscach, gdzie według bieżącej analizy stanu  bez-
pieczeństwa  zagrożenie  przestępczością  jest  największe.
 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki wyraził nadzieję, że zorganizowanie      
i  pełnienie dodatkowych służb funkcjonariuszy służby prewencyjnej Policji zwiększy  
poczucie  bezpieczeństwa  mieszkańców  naszego miasta. (red)

Będzie jeszcze bezpieczniej 
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W niedzielę 1 czerwca dzieci z „Piąt-
ki” świętowały Dzień Dziecka, biorąc 
udział w wyjątkowej wycieczce. Kolej-
na już wizyta u Premiera Donalda Tuska 
to nagroda dla szczególnie uzdolnio-
nych uczniów Szkoły Podstawowej nr 5  
w Mińsku Mazowieckim wyróżniających 
się w nauce i sporcie.
 
  Wśród uczestników wyjazdu do 
Warszawy znaleźli się przedstawiciele 
Samorządu Uczniowskiego, utytułowane 
gimnastyczki, chłopcy z piłkarskiej dru-
żyny SP 5, która  w tym roku zajęła w fi-
nale wojewódzkim Turnieju „Z Podwórka 

na Stadion o Puchar Tymbarku” I miejsce 
i  wystąpiła w turnieju krajowym, a tak-
że laureaci konkursów przedmiotowych.  
Radę Pedagogiczną reprezentowali:  dy-
rektor Ewa Szczerba, wicedyrektor Anna 
Ciszkowska i nauczyciel wychowania  
fizycznego Adam Zwierz, zaś Radę Rodzi-
ców – przewodnicząca Agnieszka Sado.
 Uczniowie spędzili wspaniały 
dzień w ogrodach Kancelarii Premie-
ra Donalda Tuska, uczestnicząc w wielu 
przygotowanych z okazji Dnia Dziecka 
atrakcjach, m.in. w konkursach, poka-
zach, interesujących doświadczeniach  
z dziedziny fizyki, chemii, konkurencjach 

Uczniowie SP5 z wizytą u Premiera
sportowych i występach artystycznych. 
Bogaty i różnorodny program dnia gwa-
rantował nie tylko wspaniałą zabawę, ale 
i naukę w przystępnej formie. Organiza-
torzy zadbali również  o podniebienia go-
ści.  Największym powodzeniem cieszyła 
się wata cukrowa  i oczywiście ogromny 
tort.
 Niecodziennych wrażeń dostar-
czyło dzieciom zwiedzanie siedziby Rady 
Ministrów, a szczególnie Kancelarii Pre-
miera Rzeczypospolitej. Wszak wizyta  
w gabinecie Donalda Tuska  i możliwość za-
jęcia miejsca w jego fotelu oraz fotelach 
ministrów to niemała atrakcja. Dużym 
przeżyciem dla uczestników wycieczki 
była także rozmowa z Premierem. Podczas 
bezpośredniego spotkania z Donaldem Tu-
skiem dyrektor Ewa Szczerba przedstawi-
ła grupę  z Mińska i skorzystała  z oka-
zji, by przybliżyć mu Szkołę Podstawową  
nr 5, osiągnięcia jej uczniów i nasze miasto. 
Podarowała Premierowi pamiątkowy ob-
raz od uczniów przedstawiający budynek 
„Piątki”. W imieniu  Burmistrza Marcina  
Jakubowskiego wręczyła również Pre-
mierowi zaproszenie na miejskie obcho-
dy Dnia Edukacji Narodowej połączone 
z jubileuszem czterdziestolecia szko-
ły, który obchodzony będzie uroczyście  
w październiku b.r.   
 Miłe chwile spędzone w Warsza-
wie zostały uwiecznione  na pamiątko-
wych zdjęciach.

Ewa Szczerba
fot. z arch. SP nr5

 We wtorek, 20 maja, w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim odbyła się zorganizo-
wana przez Mazowieckie Kuratorium 
Oświaty konferencja dotycząca szkol-
nictwa zawodowego na terenie woje-
wództwa mazowieckiego.

 Celem konferencji było  za-
poznanie ze strukturą  szkolnictwa 
zawodowego w województwie mazo-
wieckim,  wskazanie źródeł jego kry-
zysu oraz przedstawienie sposobów 
na  odbudowę, rozwój i zwiększenie 
jego atrakcyjności. Uczestnicy deba-
ty zostali także zapoznani z głównymi 
kierunkami zmian strukturalnych, orga-
nizacyjnych i systemowych w szkolnic-
twie zawodowym. Gośćmi konferencji, 
a zarazem wiodącymi prelegentami 
byli m.in.: Joanna Kluzik- Rostkowska –  
Minister Edukacji Narodowej, Jacek  
Kozłowski - Wojewoda Mazowiecki,  
Karol Semik - Mazowiecki Kurator 

Oświaty, Lesław Zabłocki Kierownik Wy-
działu Egzaminów Zawodowych CKE oraz 
Agnieszka Pfeiffer - przedstawicielka  
KOWEZiU. W konferencji uczestniczyli 
również: Marcin Jakubowski Burmistrz 
Mińska Mazowieckiego, Mirosław Kru-
siewicz Dyrektor Departamentu Eduka-
cji Publicznej i Sportu Urzędu Marszał-
kowskiego, Leszek Celej Radny Sejmiku  
Województwa Mazowieckiego, Antoni Jan 
Tarczyński Starosta Miński. 
 Po dyskusji kończącej konferen-
cję uczestnicy spotkania zwiedzili szkołę: 
obejrzeli wystawę „Młodzi do wolności”, 
odwiedzili nowoczesne pracownie kształ-
cenia zawodowego. Goście mieli okazję 
zobaczyć nowoczesny sprzęt i zapoznać 
się z jego działaniem oraz możliwość 
rozmowy z nauczycielami - opiekunami 
pracowni i uczniami, którzy uczestniczyli  
w zajęciach pozalekcyjnych.

Oprac. na podst. art. ZSZ nr 2
fot. z arch. szkoły

O szkolnictwie zawodowym w mińskim „Mechaniku”
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        4czerwca b.r., odbyła się uro-
czystość z okazji 25-lecia wolno-
ści na Placu Stary Rynek w Mińsku  
Mazowieckim. Pomysłodawcą wspólne-
go świętowania było Przedszkole Niepu-
bliczne Funny Kids, a współorganizato-
rem Miasto Mińsk Mazowiecki.  Patronat 
nad uroczystością objął Burmistrz Mar-
cin Jakubowski.

 Na spotkanie zostały zaproszo-
ne wszystkie przedszkola niepubliczne, 
przedszkola miejskie oraz szkoły podsta-
wowe. 25 lat wolności oczami dzieci to 
bardzo ciekawy pomysł, który miał na celu 

W południe, 29 maja br., na Placu Lot-
ników Polskich obchodzono Święto 23. 
Bazy Lotnictwa Taktycznego.
 
 Przybyłych na uroczystość przed-
stawicieli władz samorządowych, służb  
mundurowych, duchowieństwa oraz żoł-
nierzy i pracowników 23. BLT powitał  
w krótkich żołnierskich słowach, pełniący 
obowiązki Dowódcy ppłk Arkadiusz Reding. 
Następnie odczytano rozkaz okoliczno-
ściowy Dowódcy Garnizonu, po którym 
odbył się prowadzony przez mjr. Miro-
sława Guziela apel pamięci zakończony 
salwą honorową. Uroczystość zakończyła 
się złożeniem  wieńców pod Pomnikiem 
1. PLM „Warszawa” oraz odegraniem sy-
gnału „Śpij kolego”. Oprawę artystyczną 
zapewnili członkowie Orkiestry Wojskowej 
w Siedlcach.

Oprac. na podst. mat. 23. BLT
fot. z arch. UM MM

przybliżyć najmłodszym takie hasła jak 
wolny świat, wolny kraj, wolna jestem ja, 
wolny jesteś ty. Dzieci przedstawiły pro-
gram artystyczny nawiązujący do miłości 
i piękna ojczyzny, szeroko rozumianego 
patriotyzmu, równości wszystkich ludzi 
i wolności w naszym kraju. Uroczystość 
była dla wszystkich, którzy na nią przybyli 
lekcją patriotyzmu, zwróceniem uwagi na 
istotne zagadnienia w wychowaniu mło-
dego pokolenia. Dla starszych gości sta-
nowiła także chwilę na refleksje, skąd po-
chodzimy, kim i gdzie jesteśmy obecnie, 
dokąd zmierzamy i co czynimy ze swoją 
wolnością. Czy my Polacy, w wolnym kra-

ju jesteśmy również odpowiedzialni za 
swoje decyzje, wybory, postępowanie ?
 Organizatorzy serdecznie dzię-
kują: właścicielom przedszkoli niepu-
blicznych oraz dyrektorom przedszkoli 
miejskich za przybycie, Miejskiej Orkie-
strze Dętej za piękny koncert, Państwu 
Marii i Rolandowi Suliborskim za zor-
ganizowanie rozgrywek szachowych po 
wystąpieniu dzieci, Annie Brzozowskiej  
z Cukierni Ekler oraz firmie AMP Transport 
– Spedycja Wieczorek z Chrośli za wspar-
cie finansowe.                                 (red.)

fot. z arch. UM MM

„25 lat wolności oczami dzieci”

Obchody Święta 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego
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W czwartek, 12 czerwca na deskach 
Sceny Teatralnej Miasta Siedlce odbył 
się finał XXXI Konkursu Recytatorskiego 
dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego.
 
 Jest to jedyny konkurs recyta-
torski o zasięgu regionalnym adresowany 
do recytatorów ze szkół podstawowych. 
Podczas tegorocznej edycji konkursu za-
prezentowało się 42 wykonawców wyło-
nionych w drodze eliminacji szkolnych, 
gminnych, miejskich i powiatowych re-
gionu siedleckiego. Spośród nich jury wy-
łoniło najlepszych recytatorów. Komisja, 
w skład której weszli: Urszula Gotowicka, 
Maciej Czapski i Robert Protasewicz, po 
wysłuchaniu 21 recytatorów z klas I – III 
oraz 21 finalistów w kategorii klas IV - VI 
nagrodziła sześcioro dzieci. Wśród zwy-
cięzców znalazła się mińszczanka, Marta 

4 czerwca uczniowie Gimnazjum Miej-
skiego nr 2 przywitali ubrani w barwy 
biało-czerwone. Nie zabrakło odpo-
wiedniego makijażu, chorągiewek, czy 
biało- czerwonych atrybutów kibica. Na 
szkolnych korytarzach słychać było pio-
senki barda Solidarności i opozycjonisty 
Jacka Kaczmarskiego.

 Do tego dnia młodzież już dużo 
wcześniej zaczęła przygotowania. Pierw-
si byli Damian Urbański i Mariusz Koryciń-
ski z kl. II e, którzy wraz z opiekunem,  
dr Lillą Kłos, w grudniu zgłosili się do 
konkursu pod patronatem Prezydenta RP 
- Młodzi dla Wolności. Swoje dokonania 
zaprezentowali na blogu http://histo-
riagm2.edublo.pl.

 W kwietniu Miesiącu z muzą Klio 
ponad 30 uczniów kl. I-III brało udział w 
szkolnym konkursie pt. Święto Wolności 
(wygrał plakat Alicji Chodorskiej z kl. I c). 
Wykonane wtedy plakaty stały się częścią 
dekoracji wyeksponowanej na czerwcowe 
święto.
 Uczniowie gimnazjum uczestni-
czyli też w Lekcjach Wolności, które prze-
prowadzili dla nich nauczyciele historii  
i wiedzy o społeczeństwie. Uczniowie 
siedmiu klas trzecich gimnazjum wzię-
li udział w cyklu zajęć Lekcja Wolności 
przeprowadzonych przez nauczycielkę 
historii dr Lillę Kłos. Na lekcjach pozna-
li  tło historyczne wydarzeń, a następnie 
sami zapoznali się z faktami zawartymi  
w Historii Polski 1914-2005 Wojciecha 

Roszkowskiego. Na podstawie lektury 
uczniowie napisali artykuły, które umieścili  
w okolicznościowych Jednodniówkach.  
W ten sposób powstało 7 okazjonalnych 
klasowych gazetek.  Jednodniówka kl. IIIf  
wybrana przez jury pod przewodnictwem 
dyrektora Grzegorza Wyszogrodzkiego 
jako najciekawsza została powielona  
i rozdawana 4 czerwca na ulicach miasta.
 Święto Wolności zakończyła pa-
triotyczna manifa gimnazjalistów i pa-
miątkowa fotografia. Wydaje się, że poza 
świętem wolności była to niezła lekcja 
patriotyzmu.

       Lilla Kłos
fot. z arcg. GM nr2

Święto Wolności w Gimnazjum Miejskim nr 2

Obłoza – uczennica Szkoły Podstawowej 
nr 2 im. Dąbrówki.
 Marta Obłoza z kl. 6e to już 
prawdziwa rekordzistka. Jej niezwykłą 
wrażliwością zachwycają się jurorzy wie-
lu konkursów recytatorskich już od kilku 
lat. Od początku swojej edukacji zdoby-
wała nagrody między innymi w Warszaw-
skiej Syrence, Konkursie Recytatorskim 
im. Michaliny Chełmońskiej - Szczepan-
kowskiej, w Konkursie Polskiej Poezji  
i Prozy, Integracyjnym Konkursie Gawędy 
„O Czym Szumią Mazowieckie Wierzby” 
oraz w Konkursie Recytatorskim dla Dzie-
ci im. Kornela Makuszyńskiego. Marcie 
bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy 
dalszych sukcesów.

Beata Araźna SP2
fot. z arch. szkoły 

Mińska mistrzyni recytacji
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5 czerwca odbyła się, zorganizowana 
przez Studium Języków Obcych w Miń-
sku Mazowieckim,  X Jubileuszowa Gala 
wręczenia międzynarodowych certyfi-
katów językowych Cambridge English - 
Young Learners.

 W 10 letniej historii Certyfika-
tów YLE już 1143 dzieci zdobyło certyfi-
kat dla najmłodszych. Do tegorocznego 
egzaminu przystąpiło 30 słuchaczy na 
poziomie Starters, 34 na poziomie Movers 
oraz 17 na poziomie Flyers, co oznacza, 

Burmistrz Marcin Jakubowski i Kierow-
nik Wydziału Gospodarki Komunalnej 
Grzegorz Góral wręczyli nagrody zwy-
cięzcom w konkursie plastycznym na 
nazwę i logo dla PSZOK - Punktu Selek-
tywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych 
w Mińsku Mazowieckim. Komisja kon-
kursowa przyznała dwie  nagrody głów-
ne oraz dwa wyróżnienia.

NAGRODĘ GŁÓWNĄ w kategorii LOGO 
zdobyła:  Karolina Świętochowska z Gim-
nazjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku Mazowieckim

NAGRODĘ GŁÓWNĄ w kategorii NAZWA 
zdobyła: Karolina Kowalczyk z Gimna-
zjum im. Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku Mazowieckim

Konkurs na logo i nazwę dla PSZOK rozstrzygnięty

że w tym roku aż 82 słuchaczy uzyskało 
Certyfikat English: Young Learners. Droga 
do egzaminu była długa i niekiedy męczą-
ca, gdyż poza standardowymi zajęciami 
dydaktycznymi w wymiarze 137 godzin, 
Słuchacz wzięli udział w dodatkowym, 
trwającym 40 godzin kursie przygotowu-
jącym.

 Dzięki pracy i zaangażowaniu 
zarówno Słuchaczy, jak i lektorów tego-
roczna średnia wyników dla poszczegól-
nych egzaminów wyniosła:

Cambrigde English: Starters – 4,82
Cambridge English: Movers – 4,47
Cambridge English: Flyers – 4,22

 Tegoroczni zdobywcy certyfi-
katów są uczniami miejskich placówek 
oświatowych oraz szkół z terenu powiatu 
mińskiego.

 Wszystkim serdecznie gratuluje-
my i życzymy udanych wakacji.

Studjum Języków Obcych
fot. z arch. szkoły

Certyfikaty Young Learners

WYRÓŻNIENIA ZDOBYŁY: Natalia Pio-
trowska - Gimnazjum Salezjańskie  
w Mińsku Mazowieckim, Olga Gałązka  
z Zespołu Szkół im. Marszałka Józefa  
Piłsudskiego w Zamieniu.

EKOCENTRUM - taką nazwę od dziś bę-
dzie nosił Punkt Selektywnej Zbiórki 
Odpadów Komunalnych. Zwycięskie logo  
w załączeniu.

Projekt współfinansowany był przez Unię 
Europejską ze środków Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego woj. Mazowieckiego 2007-2013.

red.  
fot. z arch. UM MM
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W dniach 30 maja - 1 czerwca 2014 r. 
odbył się XIX Mazowiecki Rajd Wete-
ranów Szos „MAGNET 2014” organizo-
wany przez Klub Dawnych Motocykli 
MAGNET i Miejski Dom Kultury. Na rajd 
zarejestrowało się 116 osób na 92 mo-
tocyklach. W trasę rajdu wyruszyły 62 
załogi. Ogółem szacujemy, że łącznie  
z niezarejestrowanymi przybyło ok. 
140 zabytkowych motocykli. 
 Po porannej paradzie ulicami 
Mińska Mazowieckiego nastąpił start do 
Rajdu. Na dziedzińcu MDK prezentowa-
ły się również grupy rekonstrukcyjne: 
Towarzystwa Pamięci 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich, Biura Rekonstrukcyjno-Tech-
nologicznego Zabytkowej Inżynierii Po-
jazdowej i Towarzystwa Historycznego 
„Rok 1920”.
 Zawodnicy startujący w rajdzie 
mieli do pokonania 94 kilometrową trasę 
po drogach powiatów mińskiego i otwoc-
kiego, na której znajdowało się 8 punk-
tów kontrolnych. Zwycięzcami rajdu na 
orientację zostali:

    Piotr Kopeć – Junak M 07
    Mirosław Kopeć – Junak M 10
    Adam Struzik – Junak M 10
Zwycięzcy konkursów sprawnościowych:
Konkurs wolnej jazdy – Mateusz Wysłocki 
(WFM)

XIX Mazowiecki Rajd Weteranów Szos „Magnet 2014”
Konkurs wolnej jazdy (motocykle ze 
sprzęgłem nożnym) – Piotr Tubilewicz  
(Sokół 1000)
Konkurs sprawnościowy ze slalomem – 
Magdalena Kopeć ( Junak Mini)

Inne wyróżnienia:
Najładniejszy motocykl rajdu – BSA Spe-
edfire Piotra Matysiaka
Najstarszy motocykl rajdu – Rhonix  (1930) 
Dariusza Murasickiego
Najmłodszy uczestnik – Magdalena Kopeć
Najładniejszy motocykl z okresu PRL –  
IŻ 49 Adama Zbroi
Pechowiec rajdu – Adam Podbielkowski 
motocyklem Zundapp K500 ’36 (wywrot-
ka w trasie)
 Rajd odbywał się pod Honoro-
wym Patronatem Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcina Jakubowskiego.
Komandorem tegorocznego rajdu był Zby-
szek Rutkowski, a kierownikiem i koordy-
natorem trasy Piotr Wojdyga.

KDM „MAGNET”
fit. z arch. KDM

Powracający co roku problem komarów 
w miejskim parku rozwiązany. Miasto 
stara się podejmować działania mają-
ce na celu niwelowanie tego przykre-
go zjawiska w miejscach najchętniej 
odwiedzanych w okresie letnim przez 
spacerowiczów.

 Dlatego w drugiej połowie 
czerwca wykonane zostały opryski che-
miczne likwidujące meszki, kleszcze i 
komary na ternie o łącznej powierzchni 
5 ha. Dezynsekcją objęto teren skweru 
przy rondzie Gen. J. Hallera oraz w parku 
miejskim przy fontannie, między amfite-

atrem a stawem oraz w najbliższej okoli-
cy placu zabaw. Mamy nadzieję, że efek-
ty tych oprysków pozwolą mieszkańcom 
miło spędzać czas w miejskiej przestrzeni 
zielonej i czynnie uczestniczyć w odby-
wających się tam licznych imprezach.

(red.)

Park miejski wolny od komarów!

Wolontariusze posprzątali park miejski
Dwieście rąk pracowało w pierwszą 
środę lipca w mińskim parku. W ramach 
Światowego Dnia Citi dla Społeczności 
pracownicy Citi Banku, ich rodziny  
i przyjaciele przyjechali do Mińska  
Mazowieckiego, aby jako wolontariu-
sze pomóc w pracach porządkowych 
wokół Pałacu Dernałowiczów. 

Sto osób zajęło się oczyszczaniem i malo-
waniem ławek, pomalowano poręcze na 
pomostach oraz salę galerii na parterze 
MDK, dokonano nasadzeń krzewów ozdob-
nych m.in. wzdłuż chodnika przy Pomniku 
Szarych Szeregów (ul. Warszawska). Takie 
działania wspierają lokalną społeczność  
i motywują do dbania o wspólną prze- 
strzeń.                                                (red.)

fot. z arch. MDK
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Finaliści SUPERGIMBUSA

24 czerwca w  Mińsku Mazowieckim 
to od kilku lat Dzień Patrona Miasta. 
W  parafii pw. Św. Jana Chrzciciela od-
bywają się uroczystości ku jego czci.

 Z tej okazji corocznie Burmistrz 
Marcin Jakubowski i proboszcz ks. Ma-
rian Sobieszek zapraszają mieszkańców  
do uczestnictwa w tym wyjątkowym dniu.
 Obchody rozpoczęły się o godz. 
17.00 koncelebrowaną uroczystą mszą 
świętą w intencji miasta pod przewod-
nictwem Ekscelencji Ks. Bp. Kazimierza 
Romaniuka w murach nowo budowanego 
kościoła. W nabożeństwie uczestniczyli 
przedstawiciele władz samorządowych,  
zaproszeni goście oraz poczty sztan-
darowe i mińska społeczność. Oprawę 
muzyczną mszy zapewniły Miejska Or-
kiestra Dęta oraz kwartet z Legionowa.  
 Po Mszy Świetej ks. Marian  
Sobieszek zaprosił wszystkich na część 
artystyczną, którą rozpoczął występ Ewy 
Błaszczyk z zespołem. Ciekawy program 
przygotowały dzieci ze Szkoły Podstawo-
wej nr 6 w Mińsku Mazowieckim. Po nich 
licznie zgromadzeni mogli wysłuchać nie-
zwykle charyzmatycznego zespołu CMB. 
Organizatorzy zadbali również o ucztę 
dla ciała: kiełbaski i karkówka z grilla, czy 
ciastka z Piekarni „Gromulski” to tylko 
część odpustowych smakołyków. Dochód 
z gastronomii przeznaczony będzie na do-
kończenie budowy kościoła pw. Św. Jana 
Chrzciciela.
 Na koniec odpustu na scenie 
pojawił się zespół Reflekt, który porwał 
publiczność do wspólnej tanecznej zaba-
wy trwającej do późnych godzin wieczor-
nych.                   (red.) fot. z arch. UM MM

Dzień Patrona Miasta Św. Jana Chrzciciela

W środę 28 maja b.r. w Szko-
łach Salezjańskich w Mińsku od-
była się kolejna edycja konkursu  
na najlepszego gimnazjalistę powiatu 
mińskiego  „Supergimbus”. Tym razem 
do rywalizacji stanęło 19 uczniów. Od-
powiadali oni na pytania z dziewięciu  
przedmiotów: języka polskiego, fizyki, 
matematyki, religii, biologii, chemii, 
informatyki, geografii oraz historii.  
Po dwóch rundach pewnym finalistą 
był reprezentant naszej szkoły Karol 
Adamiec. Potem nadszedł czas na długą  
i emocjonująca dogrywkę, która wyłoni-
ła kolejnych dwóch finalistów – Jakuba 
Piotrkowicza (Gimnazjum Miejskie nr 2 
w Mińsku) i Natalię Stojak (Zespół Szkół 
w Żakowie).

            Finał dostarczył wielu emocji 
zarówno widowni,  jak i uczestnikom. 
Po około  20 minutach wszystko było już 
wiadomo. Pierwsze miejsce zajął Ja-
kub Piotrkowicz, stając się jednocześnie 

najlepszym gimnazjalistą w Mińsku  
Mazowieckim, drugie Karol Adamiec,  
a trzecie Natalia Stojak. Po długich 
owacjach uczestnicy otrzymali atrak-
cyjne nagrody z rąk Starosty Mińskie-
go Antoniego Jana Tarczyńskiego oraz  
Ks. Dyr. Ryszarda Woźniaka. Po tym 
wszyscy z uśmiechem na twarzach ro-
zeszli się do domów.
            O stronę techniczną konkur-
su dbał p. Mirosław Bareja, a o opra-
wę muzyczną p. Jakub Maguza wraz  
z zespołami: „Kreska” z naszej szkoły  
i zespołem muzycznym ze szkoły  
w Siennicy. Warto również dodać,  
że w tegorocznej edycji wzięła udział 
rekordowa liczba uczestników.
 Wszystkim „Gimbusom” ser-
decznie gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów naukowych.

Maja Wachnicka , uczennica klasy III
Salezjańskiego Gimnazjum

fot. z arch. szkoły
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15 czerwca na IX Wystawie Psów i In-
nych Zwierząt Domowych zorganizowa-
nej przez Gimnazjum Miejskie nr 2 im. 
Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 
pojawiło się na boisku szkolnym ponad 
60 zwierzaków ze swoimi właścicielami.

 Dyrektor gimnazjum przy Bu-
dowlanej Grzegorz Wyszogrodzki obiecał, 
że deszczu nie będzie i słowa dotrzymał.
– Mamy szczęście do pogody, bo na na-
szych amatorskich wystawach spotykają 
się ludzie, którzy naprawdę kochają zwie-
rzęta – mówił.
 Przez dwie godziny w dwóch rin-
gach prezentowały się zwierzaki – od psów 
i kotów poprzez świnki morskie, chomiki, 
króliki, a nawet kameleon, wąż i jeż.
 W kilkunastu konkurencjach 
ocen dokonywali sędziowie kynologiczni: 
Izabella Trojanowska, Waldemar Federak 
oraz dr nauk wet. Ewa Miernik-Degórska. 
Zadanie nie było łatwe, bo dla każdego 
właściciela to jego pupil jest najpiękniej-
szy. 
 Najpiękniejszym psem rasowym 
dużym została Nela (rasa – airedale te-
rier) Wiesława Tylkowskiego, a małym 
– maltańczyk Perła należący do Weroniki 

Maślak. Wśród nierasowych psów triumfo-
wali: Karmel Madzi Kożuchowskiej i Tami 
Remka Frąckiewicza. Seniorem wystawy 
została 10-letnia Mucha Mariusza Rogal-
skiego, a najsympatyczniejszym szcze-
niakiem – Dessa Stanisława Wójcickiego. 
Tytuł psa o najdłuższych uszach zdobył 
bernardyn Pawła Skiby Axel wynikiem  
18 cm! Uroczą kundelkę Bellatrix Oli Lech 
uznano za psa najbardziej podobnego  
do właściciela, a 7-letniego Jabera (mastif 
tybetański pomieszany z leonbergerem) 
Katarzyny Duszczyk za kudłacza wystawy. 
Najdłuższym zwierzęciem wystawy został 
wąż Nagin (pyton królewski) należący do 
Piotra Krupińskiego. Wśród kocich pięk-
ności triumfowała Łatka Anny Rogalskiej, 
a najsympatyczniejszym kociakiem został 
Teodor Oli Drążek.
 Dwa króliki Piotra Czapskiego 
– Stefan i Nina otrzymały tytuł najpięk-
niejszych gryzoni. Najbardziej kolorowym 
zwierzakiem wystawy został kameleon 
Luna należący do Pawła Krupińskiego.  
Tytuł ulubieńca publiczności goście wy-
stawy przyznali 7-miesięcznemu husky  
o imieniu Daver, którego właścicielem jest 
Jakub Wołosiewicz.
 Wszystkie zwierzaki otrzymały  
w nagrodę przysmaki, a laureaci poszcze-
gólnych kategorii także dyplomy i pu-
chary. Sponsorami nagród byli: dr nauk 
wet. E. Miernik-Degórska, firmy: Konstans  
i Bartek oraz Rada Rodziców papieskiego 
gimnazjum.
 Wystawie towarzyszyła loteria 
fantowa, z której dochód zostanie prze-
znaczony na ratowanie bocianów przez 
obrączkowanie. Były też pokazy sztuk 
walki przygotowane przez trenerów:  

Dawida Matwieja i Kamila Chłopika oraz 
wystawa “Zwierzęta w życiu wielkich lu-
dzi”. W konkursie literackim towarzyszą-
cym wystawie zwyciężyła Klaudia Krasna, 
a w plastycznym Aleksandra Tylkowska. 
Nie zabrakło atrakcji dla najmłodszych 
(malowanie twarzy, trampolina, dmucha-
na zjeżdżalnia, wata cukrowa, kucyk). 
Można było również porozmawiać z leka-
rzem weterynarii i poprosić o radę w spra-
wie opieki nad swoim pupilem.

 Koordynatorem udanej wystawy 
była pani Grażyna Olczak. Za dwa lata 
dziesiąta, jubileuszowa wystawa.

Izabela Saganowska
fot. z arch. GM nr2

Czyste chodniki i tereny zielone –  
to marzenie każdego mieszkańca. Po-
rządek i czystość tych miejsc zależy od 
nas wszystkich – użytkowników prze-
strzeni publicznej.

Wychodząc naprzeciw potrzebom miesz-
kańców, w szczególności właścicieli 
czworonogów, zamontowaliśmy na tere-
nie całego miasta dystrybutory torebek 
na psie nieczystości, które na bieżąco 
będą uzupełniane przez służby miejskie.

Zgodnie z ustawą o odpadach psie nieczy-
stości nie są odpadem niebezpiecznym  
i nie ma obowiązku wyrzucania papiero-
wych torebek wraz z odchodami do spe-
cjalnych koszy. Papierowe torebki ulegają 
biodegradacji nawet w kilka tygodni.

W każdej torebce umieszczona jest uni-
kalnie wyprofilowana łopatka, uniemożli-
wiająca bezpośredni kontakt z nieczysto-
ściami.

Zlot wielbicieli zwierząt

Weź sprawy w swoje ręce !
Lokalizacja dystrybutorów:
- ul. Sosnkowskiego przy budynku PEC
- ul. Kazikowskiego przy wejściu na teren  
zieleni (obok PKS)
- skwer z fontanną przy rondzie gen. J. Hal-
lera
- skwer gen. Zygmunta Piaseckiego (od stro-
ny ul. Piłsudskiego)
- Plac Jana Kilińskiego (od ul. Warszawskiej)
- skwer im. Prezydenta Ryszarda Kaczorow-
skiego (od str. parkingu i ul. Bankowej)
- park miejski – wejście od strony ul. War-
szawskiej
- park miejski – wejście od strony ul. Budow-
lanej
- ul. Parkowa (przed bramą główną do parku)
- ul. Armii Ludowej przy Miejskiej Szkole Ar-
tystycznej
- ul. Okrzei przy skrzyżowaniu z ul. Ko-
ściuszki
- ul. Dąbrówki (przy rondzie )
Plac Lotników Polskich (od strony ul. Górki)
skwer przy ul. Kołowej
- ul. 1. PLM Warszawa (vis a vis szpitala)
- ul. Dąbrówki przy skrzyżowaniu z ul. Braci 
Śniadeckich 
- ul. Boczna (skrzyżowanie z ul. Bagnistą)

(red.)
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Pierwszy weekend tegorocznych wakacji 
upłynął pod znakiem Festiwalu 4M Mińsk 
Mazowiecki Miasto Muzyki. Trzydnio-
we święto muzyczne w naszym mieście 
zostało już po raz czwarty zorganizo-
wane przez mińskie stowarzyszenia, 
czyli Niezależną Inicjatywę Kulturalną, 
Stowarzyszenie Kulturalno - Oświatowe 
Ścieżki Nieskończoności oraz Mińskie 
Towarzystwo Muzyczne we współpracy 
z Miejskim Domem Kultury. Głównymi 
koordynatorami projektu oprócz wielu 
wolontariuszy zaangażowanych w przy-
gotowania byli Agnieszka Kaźmierczak, 
Kamil Kaźmierczak, Małgorzata Zakrzew-
ska, Dariusz Kulma, Barbara Dzienio oraz 
Jaonna Wilczak. 
 Pierwsza edycja Festiwalu 4M 
odbyła się z okazji 590. rocznicy nadania 
praw miejskich naszemu miastu, ale im-
preza ta zdaje się na stałe już wpisywać 
w kalendarz imprez muzycznych nasze-
go miasta jako jedna z najważniejszych,  
o czym świadczy ogromne zainteresowanie 
mieszkańców i ich udział w koncertach.  
A podczas trzech dni każdy mógł znaleźć 

coś dla siebie. Organizatorom do początku 
zależy na tym, by pokazywać różne gatun-
ki muzyczne, prezentować zarówno zespo-
ły dobrze już znane jak i te debiutujące 
dopiero na polskiej scenie muzycznej.
 W tym roku już tradycyjnie w pią-
tek można było usłyszeć poetyckie i balla-
dowe brzmienia prosto z krainy łagodności 
w wykonaniu zespołu Cisza Jak Ta, zespołu 
U Studni czyli muzyków przez kilkanaście 
lat współtworzących Stare Dobre Małżeń-
stwo oraz Stanisława Soykę z zespołem. 
Był to wieczór, który naprawdę połączył 
pokolenia, bo w towarzystwie młodych 
ludzi można było dostrzec seniorów nasze-
go miasta wsłuchanych w dźwięki płynące  
ze sceny. 
 Drugi dzień festiwalowy to ósma 
już edycja zmagań konkursowych Rock  
in Mińsk Fest. W tym roku do udziału zgło-
siło się ponad 400 zespołów z całej Polski, 
z których pięć wybranych mogło pokazać 
się mińskiej publiczności. Jury RIMFestu  
w składzie Piotr Kędzierski z radia Roxy 
FM, Małgorzata Kaczmarek prezes portalu 
muzycznego Fabryka Zespołów oraz Olaf 
Deriglasoff główną nagrodę w wysokości 
5000 złotych przyznało łódzkiemu zespo-
łowi Black Radio. 
 Gwiazdami sobotniego wieczoru 
były zespoły Armia i Łąki Łan, które za-
grały niesamowicie energetyczne koncer-
ty, poruszając publiczność zgromadzoną  
na placu przed MDK. Ten wieczór na pewno 
na długo pozostanie wielu osobom w pa-
mięci, a Łąki Łan zdecydowanie zdobyło 
całe rzesze nowych fanów w naszym mie-
ście.
 Ostatni dzień festiwalowy roz-
począł koncert zwycięzcy sobotniego 
RIMFestu, następnie na scenie wystąpił 
zespół The Dumplings, czyli Justyna Święs  
i Kuba Karaś z Zabrza, których uznaje się za 
największy debiut 2013/2014. Ta dwójka 
młodych ludzi choć zadebiutowała jesie-

Trzydniowe święto muzyki
nią 2013 zagrała już ponad 60 koncertów,  
a przed nimi również Open’er Festival 
2014 oraz OFF Festival. Po nich wystąpiła 
Cała Góra Barwinków, czyli jedna z naj-
bardziej przebojowych grup reggae/ska, 
której pozytywna energia niezaprzeczal-
nie poruszyła publiczność. Następnie na 
scenie pojawił się Janusz Radek prezen-
tując swój najnowszy program „Serwus 
do jutra”. Festiwal 4M zakończył koncert 
zespołu, na który już od kilku lat czekała 
mińska publiczność. Pomimo niesprzyja-
jącej pogody fani zespołu Coma tłumnie 
zgromadzili się na placu, by ulec ogromnej 
energii oraz charyzmie Piotra Roguckiego.
 A jak będzie za rok? Jedyne cze-
go dodatkowo moglibyśmy sobie życzyć, 
to słonecznej pogody, bo niczego więcej 
w tym roku nie brakowało, ale to jest już 
urok plenerów. Organizatorzy natomiast 
zapewniają, że wraz z kolejnymi edycjami 
Festiwal będzie się rozwijał i już robione 
są plany na przyszłość, by Mińsk mógł stać 
się muzyczną stolicą Mazowsza. A poten-
cjał w Festiwalu jest ogromny, o czym 
świadczą chociażby coraz większe ilości 
osób przyjeżdżających do nas z innych 
miast Polski.
 Zapraszamy zatem za rok na pią-
tą jubileuszową już edycję Festiwalu.
 

Małgorzata Zakrzewska
fot. z arch. UM MM

www.festiwal4m.pl
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Jeszcze nie pora nam spać
 Pod takim tytułem 29 maja obej-
rzeć można było dziwowisko kabaretowe 
Grupy Rafała Kmity. Brawurowe skecze 
i piękne piosenki. Rozrywka na najwyż-
szym poziomie, entuzjastycznie odbierana 
przez widownię. Ten literacko-muzyczny 
program kabaretowy w inteligentny i za-
bawny sposób ukazał współczesny świat 
- wyścig szczurów, gonitwę za pieniędz-
mi, głupotę mediów, ksenofobię, cynizm, 
intelektualne i duchowe zasypianie. Przez 
spektakl przetoczył się korowód wyrazi-
stych postaci, zaskakiwały rozwiązania in-
scenizacyjne. Istotnym atutem przedsta-
wienia były piosenki. Rewelacyjną muzykę 
do nich skomponował Bolesław Rawski.

Dobranoc gitarowa
 Tradycją Miejskiego Domu Kul-
tury stają się dobranoce muzyczne.  
7 czerwca odbyła się ich gitarowa od-
słona. Zagrali Piotr Świerzbiński, Bartek 
Alber oraz Ryszard Styła. Koncertowi to-
warzyszyła projekcja wideo materiałów 
Jacka Wudarczyka.

Kobiety Kafki
 w amfiteatrze
 Od stycznia 2014 przy Miejskim 
Domu Kultury działa „Teatr po godzi-
nach”. To propozycja dla osób, które chcą 

spróbować swoich sił w tworzeniu amator-
skiej sceny teatralnej w Mińsku Mazowiec-

kim. 3 czerwca nasi aktorzy zadebiutowali 
przed szerszą publicznością spektaklem 
opartym na tekstach Franza Kafki. 
 Publiczność była pod ogromnym 
wrażeniem autentycznej i świetnej gry 
aktorek. Każda z nich prowadziła monolog 
o swojej bohaterce, na początku zapo-
wiadając kogo przedstawia. Było to tym 
bardziej niezwykłe i godne uznania, gdyż 
każda z nich swoją rolę napisała sama.  
Finałowa scena spektaklu happeningu  
to pojawienie się ducha tańczącej dziew-
czyny. 
 Zachwyt widowni przełożył się 
na długość braw i ilość kwiatów, którymi 
zostały obsypane aktorki. A podczas całe-
go wydarzenia serwowana była kawka. 

Rodzinne i kulturalne 
„Mleczne Skrzaty” 
 Tegoroczne obchody Dnia Dziec-
ka postanowiliśmy uświetnić organizując 
w tym dniu rodzinny piknik kulturalny 
„Mleczne Skrzaty”. Miejski Dom Kultury 
wspólnie z Miejską Komisją Rozwiązywa-
nia Problemów Alkoholowych po raz kolej-
ny zachęcał do picia mleka i spożywanie 
produktów nabiałowych oraz prowadzenia 
zdrowego trybu życia. 
 Tegoroczny piknik uświetniły 
występy artystyczne. Na początek wystą-
pili artyści Teatru TAK z interaktywnym 
programem dla dzieci. Na scenie zapre-
zentowali się również uczestnicy warsz-
tatów artystycznych działających w MDK 
– tanecznych pod okiem Agaty Gańko oraz 
wokalnych prowadzonych przez Magdale-
nę Jakubowską. Niezapomnianym przeży-
ciem z pewnością był plenerowy spektakl 
pantomimy „Komedianci” w wykonaniu 
Teatru MIMO. Ponownie gościliśmy Brac-
two Rycerskie Kerin. Tym razem wojowni-
cy przenieśli widzów w czasy słowiańskie, 
ale również zahaczając swoje opowieści 
o naszych południowych sąsiadów – Cze-
chów. W godzinach popołudniowych  
do zabawy przy tanecznej muzyce roz-
rywkowej zaprosił zespół Skandal. Prze-
rwy pomiędzy poszczególnymi występami 
uświetniły występy prowadzącego piknik 
Jacka Kawalca. Imprezę zakończył wy-
stęp gwiazdy wieczoru Anny Jurksztowicz.  
Porwała ona do wspólnej zabawy i młod-
szą, i starszą publiczność przypominając 
swoje największe przeboje.  
 W trakcie pikniku odbyły się 
konkursy plastyczne oraz konkurs wiedzy  
o mleku. Dzieci biorące udział w konkur-
sach otrzymały mleka smakowe ufundowa-
ne przez sponsora OSM Garwolin. Wszyst-
kie konkursy tematycznie wiązały się  
z mlekiem, aktywnym sposobem spędzania 
wolnego czasu i zdrowym trybem życia.

Z IMPREZ MDK
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Z IMPREZ MDK

 Na dziedzińcu pałacowym oraz 
na terenie placu zabaw rozstawione zo-
stały plenerowe atrakcje - basen z ryb-
kami do łowienia, tor do mini golfa oraz 
rzutki, z których dzieci bardzo chętnie 

korzystały. Przez cały dzień piknikowi 
towarzyszył kiermasz artystyczny. Dzieci 
miały oczywiście swoje atrakcje w posta-
ci kucyków, zorb-ball oraz water-balla, 
czyli ogromnych nadmuchiwanych kul,  
w których turlały się po parku i pływały 
w basenach. Dzieci nie oparły się sma-
kołykom - lodom oraz kolorowej wacie  
cukrowej. 
 Sponsorami pikniku „Mlecz-
ne Skrzaty” byli Okręgowa Spółdzielnia 
Mleczarska Garwolin, Przedsiębiorstwo 
Energetyki Cieplnej w Mińsku Mazowiec-
kim oraz SKOK Nike. Patronat honorowy 
nad wydarzeniem objął burmistrz miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski. 

Teatr wyszedł na ulicę
Międzynarodowy Festiwal Teatrów Ulicz-
nych MINA z roku na rok staje się coraz 
bardziej spektakularnym i widowiskowym 

wydarzeniem artystycznym. Jego tego-
roczna edycja odbyła się w dniach 20-22 
czerwca. Jako że główną ideą Festiwalu 
jest zaprezentowanie szeroko rozumia-
nej sztuki ulicznej oraz „wyjście” z te-

atrem do widza, bezpośrednim miejscem 
realizacji przedsięwzięcia były miejsca 
ogólnodostępne, w których przestrzeń ar-
tystyczna skonfrontowana została z prze-

strzenią publiczną - Plac Stary Rynek oraz 
amfiteatr przy Pałacu Dernałowiczów. 
 Festiwal zakłada przełamywa-
nie barier sztuki, mieszanie przestrzeni 
publicznych i przestrzeni teatralnych, 
wzajemne przenikanie sfer artystycznych 
i nieartystycznych. W czasie tegorocznej 
edycji zaprezentowane zostały wielkie 
widowiska.
 Najpierw była zjawiskowa pa-
rada „Pegazy” z okolic Starostwa Powia-
towego na Stary Rynek, a po niej spek-
takl „Odyseja” w wykonaniu Teatru Znak  
z Gdańska. 
 Drugi dzień Festiwalu to hap-
pening w parku „Z głową w chmurach” 
w wykonaniu Teatru Delikates. - To było 
bardzo psychologiczne, refleksyjne przed-
stawienie, skierowane zarówno do doro-
słych, jak i do małych widzów - podsu-
mował wydarzenie Piotr Siła, dyrektor 
MDK. - Z kolei występ „Zielonemu” Teatru 
JaSię oparty był na typowej klaunadzie  
i rzeczywiście jego odbiorcami były dzieci. 
Natomiast występ Pana Ząbka miał prze-
słanie dla dorosłego odbiorcy - zaznaczył 
Michał Zasłona, dyrektor artystyczny Fe-
stiwalu. Drugi dzień Festiwalu zakończył 
Teatr Continuo z Czech przedstawieniem  
„By the Wall”. - W tym roku w MDK ob-
raliśmy kierunek na Czechy i staramy się 
choć trochę przybliżać kulturę, literaturę 
i sztukę naszych południowych sąsiadów. 
Chcemy zaciekawić mieszkańców Mińska 
Czechami i tym, co się tam dzieje. Dlate-
go zaprosiliśmy na festiwal teatry z Czech 
- wyjaśnił Piotr Siła. 
 Trzeci dzień to również ukłon 
w stronę Czech przedstawieniem „Pozor 
už nemôžem” Teatru Delikates. Festiwal 
zakończył Jednoosobowy Teatr Poezji 
Ireny Jun spektaklem „Czarownica musi 
przyjść”. 

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK, Tomasz Hryciuk
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Aleja Gwiazd 
Literatury
 Aktorzy, reżyserzy, celebryci 
mają swoje aleje gwiazd w różnych słyn-
nych miejscach świata… A pisarze? Ci, bez 
powieści których wielu słynnych filmów by 
nie było? Pierwsza w Polsce, a może na-
wet w Europie, Aleja Gwiazd Literatury 
powstała właśnie przed Miejską Biblioteką 
Publiczną w Mińsku Mazowieckim. 31 maja 
swoją gwiazdę odsłoniła nestorka polskiej 
poezji, tłumaczka, eseistka Julia Hartwig. 
Był czerwony dywan, elegancki samo-
chód, kwiaty, francuskie walczyki i deszcz  
poezji. Laudację wygłosił Remigiusz Grze-
la poeta, pisarz, autor sztuk teatralnych, 
dziennikarz. Pamiątkową statuetkę wrę-
czyli Burmistrz Marcin Jakubowski i Dyrek-
tor Elżbieta Sieradzińska. Galę uświetnił 
występ Miejskiej Orkiestry Kameralnej 
pod dyrekcją Wenantego Macieja Doma-

gały i Romana Wachowicza. Julia Hartwig 
nie kryła wzruszenia, chętnie rozmawiała 
z młodzieżą, podpisywała tomiki wierszy, 
pozowała do zdjęć z gwiazdą.
 Podczas gali nagrodzono także 
zwycięzców w konkursie „Literacka Gwiaz-
da 2014”, w ramach którego uczniowie 
szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 
przygotowali prezentacje multimedialne 
lub filmy poświęcone Julii Hartwig i jej 
twórczości. I nagrodę otrzymała Katarzyna 
Uścińska (uczennica Liceum Plastycznego 
w Mińsku), a II nagrodę Tomasz Witowski 
(uczeń Gimnazjum Miejskiego nr 2). Wy-
różnienia otrzymały: Weronika Szostak, 
Anna Krawczak, Julia Rodzoch, Natalia 
Polkowska i Marta Szafiańska, Maja Tomin 
i Weronika Zawadzka. Wszyscy uczestnicy 
konkursu dostali dyplomy i książki Remi-
giusza Grzeli „Wolne” wyd. Krytyka Poli-
tyczna. Zwycięskie prace można obejrzeć 
na naszej stronie.

W samo południe
 4 czerwca Biblioteka włączyła 
się w świętowanie 25. rocznicy wybo-
rów’89, organizując wystawę plakatu 
wyborczego. Dzięki uprzejmości Joanny 
Fabisiak, Posłanki na Sejm RP, która oso-
biście przybyła na otwarcie wystawy, mo-
gliśmy zaprezentować mińszczanom 
bogatą kolekcję oryginalnych plakatów  
z tego przełomowego okresu. W dniach od 
4 do 18 czerwca b.r. można było przypo-
mnieć sobie hasła, twarze kandydatów, 
karty wyborcze. Podczas wernisażu obej-
rzeliśmy także prezentację multimedialną 
uczennicy z Medycznej Szkoły Policeal-
nej w Mińsku Mazowieckim poświęconą 
czasom przełomu, a Burmistrz Marcin 
Jakubowski wręczył nagrody uczniom 
i nauczycielom, którzy wzięli udział  
w konkursie wiedzy dotyczącym 25-le-
cia Wolności zorganizowanym w szkole. 

Igor Sokołowski 
o Białorusi
 O tym, jak wygląda życie na Bia-
łorusi, opowiadał Igor Sokołowski dzienni-
karz i podróżnik, autor książki „Białoruś 
dla początkujących”, który odwiedził 
Bibliotekę 5 czerwca. Spotkanie odbyło 
się w ramach cyklu „Biblioteka Podróży”, 
prowadził je Dariusz Mól. Książka „Biało-
ruś dla początkujących”, stanowiąca zbiór 
reportaży, została objęta patronatem 
m.in.: Biblioteki Narodowej, Programu II 
Polskiego Radia i Magazynu Literackiego 
KSIĄŻKI. Autor dzielił się spostrzeżeniami 
na temat współczesnej Białorusi, prezen-
tował również fotografie z podróży. Cieka-
we i dynamicznie prowadzone spotkanie 
dla wielu osób zapewne będzie inspiracją, 
jeśli nie do wyprawy za wschodnią grani-
cę, to do lektury niezwykle interesującej 
książki. 
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Odjazdowy 
Bibliotekarz
 Aż 110 osób wzięło udział w raj-
dzie rowerowym „Odjazdowy Bibliote-
karz” (w ubiegłym roku: 64 uczestników) 
w niedzielę, 8 czerwca. Humory i pogoda 
dopisały. Impreza pod patronatem Bur-
mistrza Marcina Jakubowskiego została 
zorganizowana przez MBP w Mińsku Maz. 
i mińskie Koło Stowarzyszenia Bibliote-
karzy Polskich. Nad bezpieczeństwem 
czuwał Harcerski Klub Ratowniczy „Ma-
zowsze”.
 Przy rejestracji uczestnicy 
otrzymywali pomarańczowe koszulki  
z logo Biblioteki oraz rajdu. Począwszy 
od godz. 11 sprzed budynku MBP co kilka 
minut w trasę wyruszała kolejna grupa 
rowerzystów. Trasa rajdu obejmowała 
około 14 km. W drodze rowerzyści za-
trzymywali się: w Muzeum 7 Pułku Uła-
nów Lubelskich, przy najstarszej sośnie 
w Polsce i w „Rowerowej Przystani” 
Krzysztofa Jagodzińskiego w Chmiele-
wie, gdzie gościnny gospodarz prezen-
tował swoje obrazy, rzeźby i instalacje. 
Z Chmielewa uczestnicy rajdu pojechali 
do przystanku docelowego – Mazowiec-
kiego Sioła Julianówka, gdzie czekał  
na nich poczęstunek: kiełbaski z grilla, 
ciasta, napoje zimne i gorące. Zapano-
wała atmosfera pikniku i błogiego leni-
stwa. Najmłodsi chętnie uczestniczyli  
w warsztatach wyplatania zwierząt z sia-
na, zwiedzali mini zoo, a przede wszyst-
kim odpoczywali… Zapraszamy do udzia-
łu w rajdzie w przyszłym roku!

Karolina Korwin- 
Piotrowska 
o mediach 
i popkulturze
 Karolina Korwin - Piotrowska, 
dziennikarka, felietonistka i pisarka, któ-
ra ostatnio opublikowała książkę „Ćwiart-
ka raz”, spotkała się z czytelnikami  
10 czerwca. Opowiadała o kulisach po-
wstawania książki i o tym, jak wiele 
zmieniło się wokół nas przez ostatnie 
ćwierć wieku. I choć to z pozoru czas nie 
bardzo odległy – okazało się, że o wielu 
rzeczach zdążyliśmy już zapomnieć. Au-
torka opowiadała o zmianach w popkul-
turze i gustach, doganianiu zachodnich 
standardów, różnicach między mediami 
lat 90. a obecnymi i o tym, jak zmieniły 
świat mediów m.in. programy typu „Big 
Brother”. Podróż sentymentalna do epo-
ki „sprzed Photoshopa” była wciągająca, 
zabawna i obfitująca w anegdoty.

Spotkanie 
z Anitą Głowińską
 Anita Głowińska, autorka se-
rii barwnie ilustrowanych książek „Kicia 
Kocia”, rozmawiała z najmłodszymi czy-
telnikami o przygodach rezolutnej kotki 
i jej przyjaciół. Wesołe spotkanie odby-
ło się w sobotę, 14 czerwca – autorka z 
humorem opowiadała o swojej bohaterce  
i czytała książeczki, których kolejne 
strony prezentowane były na ekranie, 
co spontanicznie komentowali najmłod-
si. Wielbiciele Kici Koci mieli do autorki 
wiele pytań (np. „Dlaczego Kicia Kocia 

nie jest psem?”), zgłaszali również liczne 
pomysły na kolejne książki. Po zakończe-
niu spotkania przyszedł czas na autografy  
i „słodkie co nieco”.

Inspirująco z EBU
 Interesujące imprezy prowa-
dzone przez zagranicznych gości zor-
ganizowała Fundacja Rozwoju Między-
kulturowego EBU we współpracy z MBP.  
31 maja w Oddziale dla Dzieci odbyły się 
barwne warsztaty Międzykulturowy Dzień 
Dziecka. Spotkanie „W rytmach Półwyspu 
Iberyjskiego” 13 czerwca stanowiło mu-
zyczną podróż do świata południowych 
rytmów, natomiast podczas międzykul-
turowego wieczoru „Francuskie tête-
à-tête” 16 czerwca mogliśmy wczuć się  
w atmosferę znad Sekwany.
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 Trwa Mundial 2014, a my w ostat-
nim tygodniu przed wakacjami zaprosili-
śmy młodzież gimnazjalną na „piłkarskie 
spotkanie”. Gościem Biblioteki 23 czerw-
ca był Stefan Szczepłek, dziennikarz i 
komentator sportowy, autor fascynującej 
książki „Deyna”, który bardzo zajmują-
co opowiadał o gwieździe polskiego fut-
bolu – Kazimierzu Deynie i największych 

Zrób zdjęcie 
z pandą!
Pandę, która jest w logo MBP, można teraz 
podziwiać w całej okazałości. Tuż przed 
Dniem Dziecka na chodniku przy Biblio-
tece pojawiło się wesołe zwierzę sporych 
rozmiarów – namalowane, ale jak żywe. 
Nasza panda bardzo lubi być fotografo-
wana. Dopiero wtedy pokazuje w pełni  
swą trójwymiarową urodę. Jest urocza  
i od razu wzbudziła ogromne zaintereso-
wanie – zachęcamy do robienia zdjęć.

Nazwij i narysuj 
pandę… 
– konkurs rozstrzygnięty

 Podczas uroczystego spotkania 
ze Stanisławą Gujską, poetką, pisarką, 
autorką książek dla dzieci i młodzieży,  
3 czerwca młodzi czytelnicy poznali wy-
niki konkursu „Nazwij i narysuj naszą 
pandę”, którego pani Gujska była inicja-
torką. Otrzymaliśmy 58 wspaniałych prac 
plastycznych, z których 18 zostało wyróż-
nionych. Nagrodę główną otrzymała Maja 
Magdoń za pracę „Panda Minka”. Nagro-
dzona praca znajdzie się w książeczce  
o pandzie autorstwa Stanisławy Gujskiej, 
która ukaże się wkrótce.

Stefan Szczepłek 
opowiadał 
o Kazimierzu Deynie

Wakacje w Bibliotece

Będzie się działo! Przed nami Wakacje 
w Bibliotece: „Dzieciaki świata”. W pro-
gramie: „Zamotane książkowe wtorki” – 
zajęcia prowadzone na podstawie książ-
ki Martyny Wojciechowskiej „Dzieciaki 
świata”; „EBU-O! Obłędne warsztaty” 
– warsztaty z Fundacją Rozwoju Między-
kulturowego EBU”; „Tip-topowe filmowe 
czwartki” i „Zakręcone środy” (warsztaty 
„Do góry nogami”, „Piana mydlana” oraz 
teatrzyki). A dla młodzieży i dorosłych: 
wieczory międzykulturowe organizowane 
przez Fundację EBU i MBP. 
W niedzielę, 24 sierpnia, zapraszamy 
wszystkich mińszczan na piknik czytelni-
czy przy Bibliotece!

Na wszystkie imprezy wstęp wolny.

sukcesach naszej reprezentacji. Mówił  
o wydarzeniach, które przeszły do histo-
rii polskiego i światowego futbolu (wiele 
z nich oglądał na własne oczy), a także  
o pracy komentatora sportowego. Nie 
mogło oczywiście zabraknąć spostrze-
żeń na temat Mistrzostw Świata w Piłce 
Nożnej 2014. Autor odpowiadał na liczne 
pytania publiczności, zaprezentował po-
nadto wyjątkową koszulkę z autografami 
Diego Maradony i Leo Messiego. Spotkanie 
prowadził Dariusz Mól.

Miejska Biblioteka Publiczna
fot. z arch. MBP
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Muzeum Ziemi Mińskiej 

KULTURA

Kultura nocą
Najważniejszym majowym wydarzeniem 
w grafiku Muzeum Ziemi Mińskiej była 
kolejna Noc Muzeów, odbywająca się  
w ponad stu polskich miastach. Tradycyj-
nie do jej organizacji obok MZM włączyły 
się pozostałe mińskie instytucje kultury, 
czyli Biblioteka Miejska oraz MDK. Inau-
guracja kilkugodzinnej darmowej uczty 
zmysłów odbyła się w willi dr. Huberta  
o godzinie 19.

Pomimo ulewy, jaka nieco wcześniej 
przetoczyła się przez Mińsk, członkowie 
Towarzystwa Pamięci 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich z sukcesem oddali powitalną 
salwę z działa. W tym roku do udziału 
w Nocy udało się zaprosić pasjonatów  
z Klubu Dawnych Motocykli Magnet, więc 
gdy armata ucichła, zgromadzona na 
dziedzińcu publiczność mogła podziwiać 
utrzymane w doskonałym stanie cuda na 
dwóch kołach.

Za to w środku, oprócz stałej ułańskiej 
ekspozycji, do obejrzenia była kolekcja 
węgierskich słupów pamięci, zwanych – 
przypomnijmy – kopijnikami.

Zaś później, w głównej siedzibie MZM 
przy ul. Okrzei 16, nastąpiło otwarcie wy-
stawy pt. „Śladami Cyryla i Metodego – od 
Moraw do Chorwacji”. Jest ona owocem 
nawiązania przez Muzeum współpracy z 
Ośrodkiem Informacji Turystycznej Repu-
bliki Chorwacji w Polsce. Oprowadzająca 
gości Dubravka Pascuttini-Mossor podkre-
śliła, iż dziedzictwo świętych braci, któ-
rzy przed ponad tysiącem lat ewangelizo-
wali wschodnią Europę, wciąż jest żywe 
również w Polsce.
Oczywiście w willi hrabiny Łubieńskiej 
nadal obecne są również repliki polskie-
go uzbrojenia z XVI i XVII wieku. Obie 
wystawy było można oglądać do końca 
czerwca.

Muzealną część imprezy zamknęła pro-
jekcja pierwszej części filmu pt. „Mu-
zeum utracone przywraca pamięć”. Jest 
to projekt wspierający działania Minister-
stwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
na rzecz odzyskiwania utraconych dóbr 
rodzimej kultury. Przewodnim motywem 
tegorocznej edycji były losy polskich dzieł 
sztuki m.in. z kolekcji Czartoryskich.

Pozostałe dwie części dokumentu wy-
świetlono przy okazji kolejnych odsłon 
mińskiej Nocy Muzeów w pałacu Dernało-
wiczów i bibliotece.

Ułani na Rynku
Od niedawna uwagę mińszczan spaceru-
jących po Starym Rynku przyciąga ple-
nerowa wystawa poświęcona 7 Pułkowi 
Ułanów Lubelskich. Na czterech stela-
żach rozpiętych zostało dwanaście tablic 
przedstawiających m.in. historię pułku  
i sylwetki jego dowódców, których pa-
miątkowe popiersia uzdobią ogród willi 
dr Huberta przy ul. Sosnkowskiego, gdzie 
– że pozwolimy sobie przypomnieć gwo-
li utrwalenia – mieści się dział Muzeum 
Ziemi Mińskiej poświęcony kawaleryjskiej 
chlubie naszego miasta.

Jest to część szerszego projektu eduka-
cyjnego, realizowanego przez MZM, który 
stawia sobie za cel przybliżenie zarówno 
dziejów samego miasta, jak i społecz-
ności zamieszkujących je na przestrzeni 
epok. A drogą do jego urzeczywistnienia 
mają być właśnie banery, które „wyjdą”  
w plener.

W sensie technicznym nie jest to zresztą 
żadna nowość. Od lat tego rodzaju wy-
stawiennictwo z powodzeniem funkcjo-
nuje na przykład na Trakcie Królewskim  
w Warszawie. Stelaże, a na nich plenero-
we lekcje historii, co jakiś czas będą się 
więc pojawiać w Mińsku oraz na terenie 
całego powiatu.

Inteligencja II RP
Wystawa „Jak żyli nauczyciele w II Rze-
czypospolitej? Mieszkanie Janiny i Jó-
zefa Sylwestrowiczów” jest wyjątkowa 
z co najmniej dwóch względów. Przede 
wszystkim jest to kolejna stała ekspozy-
cja Muzeum Ziemi Mińskiej. Poza tym, 
pomimo iż jej pełna inauguracja nastąpi 
dopiero w październiku, swe przedpre-
mierowe otwarcie miała już 22 czerwca. 
Ważne jest również to, iż los inteligencji 
w międzywojennej Polsce został przed-
stawiony przez pryzmat ludzi wybitnie 
dla naszego miasta oraz powiatu zasłużo-
nych.

Warto wspomnieć, że Józef Sylwestrowicz 
(1893-1980) należał do grona przedwo-
jennych założycieli Towarzystwa Przyja-
ciół Mińska Mazowieckiego. Z kolei Janina 
Sylwestrowicz (1895-1961) wykształciła 
zastępy nauczycieli biologii, a w najtrud-
niejszych dla dziejów kraju czasach kie-
rowała Biblioteką Powiatowego Oddziału 
ZNP.

Na piętrze willi hrabiny Łubieńskiej zo-
stało w najdrobniejszych szczegółach od-
tworzone ich przedwojenne mieszkanie. 
Znajdują się tam rodzinne pamiątki, foto-
grafie, a nawet prasa – w tym egzempla-
rze „Wiadomości literackich” i słynnego 
satyrycznego „Bluszczu”. Wszystko za-
aranżowane tak, jakby mieszkańcy mieli 
za chwilę tam wrócić. Niezwykłe wra-
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żenie robią oryginalne meble oraz kuch-
nia węglowa. Wszystko jakby oprószone 
jeszcze secesyjnym duchem – nieco, jak 
na dzisiejsze standardy projektowania 
wnętrz, przysadzistym, lubującym się  
w drobnych ozdobach i bibelotach. Każ-
dego przedmiotu można dotknąć, zacią-
gnąć się ich zapachem.

Prace nad przygotowywaniem ekspozycji 
trwały pięć lat. Ale to jeszcze nie koniec. 
Docelowo pojawią się elementy audiowi-
zualne, aranżacja dokumentalna przed 
wejściem do mieszkania oraz artykuły  
i folder. Dzięki nim zwiedzający poznają 
życie Sylwestrowiczów z naciskiem na ich 
pracę pedagogiczną i społeczną, a także 
twórczość malarską. Kuratorem wystawy 
oraz kustoszem zbiorów jest wnuczka Syl-
westrowiczów - Maria Ekiel-Jeżewska.

Rycerski weekend
W pierwszy wakacyjny weekend 28-29 
czerwca odbył się na terenie Muzeum 
Ziemi Mińskiej Dział 7 Pułku Ułanów Lu-
belskich IV Turniej Rycerski Jana z Go-
ściańczyc, którego organizatorem było 
Bractwo Rycerskie Ziemi Mińskiej wraz  
z MZM. Ogólnie przyjechało ok. 75 rekon-
struktorów oraz 15 osób z naszego miasta.
W turnieju oprócz Bractwa Rycerskiego 
Ziemi Mińskiej uczestniczyli:

Anguis in Herba
Bractwo Rycerskie herbu Leliwa
Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej
Bractwo Rycerskie Ziemi Mazowieckiej i Podla-
skiej z siedzibą na zamku w Liwie
Chorągiew Rycerstwa Ziemi Ciechanowskiej
Chorągiew Zaciężna Trzy Miecze
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Routiers
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Terror Mundi
KS Rycerz Sieradz: Maja Olczak (tegoroczna wi-
cemistrzyni świata w kategorii walk na miecz 
jednoręczny i tarczę)
Najemnicy z Czterech Stron Świata
OSBR „Malleus Maleficarum”

Płocka Grupa Rekonstrukcyjna
Reprezentacja Nowej Zelandii: Sage Lawler, 
Rob McIntyre, Vaughan Allardice
Warszawska Prokuratoria Misjonarna Komturii 
Windau Liwońskiego Zakonu Kawalerów Mie-
czowych i Najświętszej Maryi Panny (w skrócie: 
Militiae Christi de Livonia)
Zakon Rycerski Ziemi Międzyrzeckiej

Osoby niezrzeszone:
Andrzej Pasik i Magda Wysoczańska
Draconia Slavislava
Katarzyna Kaś Nicewicz
Klaudia i Przemysław Zacharscy
Paweł Owczarek
Radosław Postek z Jeziornej

Przeprowadzone konkurencje oraz zwycięzcy:
Turniej bojowy na miecz jednoręczny i tarczę:
1. Piotr „Smoczek” Cherkowski (Bractwo Ry-
cerskie Komturii Nidzickiej)
2.  Radosław Postek z Jeziornej
3.  Maja Olczak (KS Rycerz Sieradz)

Turniej bojowy miecza długiego:
1. Radosław Postek z Jeziornej
2. Rob Allardice (Reprezentacja Nowej  
Zelandii)
3. Maja Olczak (KS Rycerz Sieradz)

Turniej łuczniczy:
1. Bartek Zdziech (Terror Mundi)
2. Klaudia „Siostrzyczka” Zacharska
3. Jarosz (Płocka Grupa Rekonstrukcyjna)

Turniej walk grupowych:
1. Piotr „Smoczek” Cherkowski (Bractwo Ry-
cerskie Komturii Nidzickiej) oraz Radosław Po-
stek z Jeziornej
2. Edwin Winiarek oraz Patryk Kasprowicz 
(Bractwo Rycerskie Ziemi Mińskiej)
3.  Rob Allardice oraz Sage Lawler (Reprezen-
tacja Nowej Zelandii)
Turniej tańca z ogniem:
1. Alina Baranowska
2. Radosław Postek z Jeziornej
3. Daria Kasianiuk (Zakon Rycerski Ziemi Mię-
dzyrzeckiej)

Bitwa:
W starciu „Krąg śmierci” wygrał Radosław Po-
stek z Jeziornej.
 

Bieg po szablę
29 czerwca odbył się „Bieg po szablę 
sierżanta Dobrowolskiego”, którego orga-
nizatorami byli Muzeum Ziemi Mińskiej, 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Jerzy 
Nurek. Bieg odbył się z okazji 100-lecia 
Polskiego Czynu Niepodległościowego dla 
upamiętnienia mińszczanina Henryka Do-
browolskiego ps. Sęk. 

KULTURA
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Urodzony w 1895 roku w Mińsku Mazo-
wieckim. Ukończył gimnazjum W. Gór-
skiego w Warszawie, uzyskując maturę 
(1914 r.). Członek tajnego skautingu 
(Drużyna Skautowa im. R. Traugutta)  
i Związku Strzeleckiego. Uczestniczył  
w kursie oficerskim w Stróży (sierpień 
1913 r.). W 1914 r. brał udział w letnim 
kursie organizacji w Oleandrach. 3 sierp-
nia 1914 r. przydzielony do 1 komp. ka-
drowej, z którą 6 sierpnia (jako sekcyjny 
II plut.) wyruszył w pole. Awansował do 
stopnia sierż. Poległ 22 grudnia 1914 r. 
podczas bitwy pod Łowczówkiem. Pocho-
wany na cmentarzu na wzgórzu Kopaniny 
pod Łowczówkiem. Pośmiertnie odzna-
czony orderem Virtuti Militari 5 kl. I Krzy-
żem Niepodległości.

Start honorowy biegu odbył się w MZM 
Dział 7 PUL z wystrzałem armatnim, który 
został oddany przez członków Towarzy-
stwa Pamięci 7PUL oraz hejnałem żoł-
nierskim odegranym przez Pana Sławomi-
ra Tkacza. Natomiast start ostry nastąpił 
przed siedzibą MOSiR na ul. Sportowej.

W biegu na dystansie 11 km z Mińska Ma-
zowieckiego do Grębiszewa wzięło udział 
29 zawodników. Zwycięzcami zostali:  
w kategorii żeńskiej Emilia Zielińsk  
z Wieczorek Team (00:50:46) i w kategorii 
męskiej Robert Głowala z Wilgi Garwolin 
(00:44:23). Główną nagrodą była replika 
szabli tzw. Radziwiłłówki, wzór 1917 oraz 
voucher na pobyt weekendowy w ośrodku 
EKWOS w Grębiszewie. Każdy z uczestni-
ków otrzymał miniaturkę szabli polskiej  
z okresu dwudziestolecia międzywojen-
nego. Impreza sportowo-historyczna za-
kończyła się piknikiem w ośrodku Ekwos-
Bocianowe Podlesie w Grębiszewie, 
podczas którego grał zespół SteelFire.

Zapowiedzi na lipiec i sierpień:

- 05.07.2014 godz. 18.00 wernisaż wysta-
wy poświęconej twórczości artystycznej 
absolwentów mińskiego Studium Reklamy 
– Muzeum Ziemi Mińskiej, ul. Okrzei 16

- 03.08.2014 godz. 13.00 – koncert 
„Mińszczanie śpiewają (nie)zakazane pio-
senki” oraz otwarcie wystawy poświęco-
nej Dywizjonowi JELEŃ w Powstaniu War-
szawskim - Muzeum Ziemi Mińskiej Dział  
7 PUL, ul. gen. K. Sosnkowskiego 4

Marcin Królik
fot. z arch. MZM http://ulani-minskmaz.home.pl/
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Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mińsku Mazowieckim w okresie od 
01.06.2014r. do 31.05.2015r. realizuje 
projekt pt. „Podejmowanie działań pro-
filaktycznych w zakresie zmniejszania 
zjawiska przemocy ze względu na płeć”.

          Przemoc jako zjawisko społecz-
ne istnieje od zawsze i od zawsze jest po-
strzegana negatywnie.  Wraz z upływem 
czasu dochodzą coraz nowsze jej formy  
i różnorodne formy zapobiegania jej wy-
stępowaniu. Należy pamiętać, że przemoc 
to nie tylko naruszenie nietykalności cie-
lesnej ale także poniżanie, krytykowanie, 
wyzwiska i demoralizacja oraz zmuszanie 
do wykonywania różnych czynności wbrew 
sobie  a także zaniedbania w stosunku do 
dziecka i wiele innych form zachowań nie-
akceptowanych społecznie. Pamiętajmy, że 
polskie prawo zabrania stosowania prze-
mocy i krzywdzenia swoich bliskich. Od-
powiedzią na pytanie jak zapobiegać prze-
mocy w rodzinie? jest Projekt realizowany 
przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
pt. „Podejmowanie działań profilaktycz-
nych w zakresie zmniejszania zjawiska 
przemocy ze względu na płeć”.
 Będzie on realizowany w ramach 
Funduszu Małych Grantów dla Programu 
PL14 „Przeciwdziałanie przemocy w rodzi-
nie i przemocy ze względu na płeć” współ-
finansowanego ze środków Norweskiego 
Mechanizmu Finansowego 2009 – 2014, któ-
rego operatorem jest Ministerstwo Pracy  
i Polityki Społecznej.
 Całkowity koszt budżetu opiewa 
na kwotę 95.878,00 zł. Z czego wartość 
wkładu własnego Wnioskodawcy wynosi 
14.381,00 zł. Pozostała kwota 81.497,00 zł 
pochodzi ze wsparcia funduszy norweskich.
Z uwagi na szerzące się zjawisko prze-
mocy w rodzinie Miejski Ośrodek Pomocy 
Społecznej w oparciu o dotychczasowe 
doświadczenia podjął kolejne działania  
w zakresie przeciwdziałania przemocy w ro-
dzinie odpowiadając na społeczne potrzeby 
założone w Miejskim Programie Przeciw-
działania Przemocy w Rodzinie oraz Ochro-
ny Ofiar Przemocy na lata 2012 – 2016.
 Projekt główny nacisk kładzie na 
działania profilaktyczne związane z edu-
kacją i poradnictwem kobiet doznających 
przemocy oraz dzieci i młodzieży z rodzin 
dysfunkcyjnych, w tym zagrożonych prze-
mocą w rodzinie z terenu Miasta Mińsk 
Mazowiecki oraz wsparciem członków grup 
roboczych. 
Projekt skupia się na 5 działaniach:
1. Spotkania grup psychoedukacyjnych dla 
kobiet dotkniętych przemocą w rodzinie 
oraz dzieci i młodzieży z rodzin dysfunkcyj-
nych dotkniętych przemocą.

2. Doradztwo społeczno – prawne czyli in-
dywidualne konsultacje świadczone przez 
psychologa, prawnika, pedagoga i pracow-
nika socjalnego dla osób zagrożonych oraz 
dotkniętych przemocą w rodzinie przy po-
mocy poczty elektronicznej.
3. Spotkania edukacyjne – cykl 6 spotkań  
z pedagogiem dla osób z rodzin przeżywa-
jących trudności w celu zdobycia wiedzy 
na temat przemocy w rodzinie, rozwinięcia 
umiejętności opiekuńczo-wychowawczych  
i podniesienia świadomości w zakresie 
funkcjonowania rodziny.
4.  Mediacje rodzinne -  cykl spotkań me-
diatora z rodzinami będącymi w konflikcie.
5.  Superwizja  - cykl spotkań członków 
Grup roboczych Zespołu Interdyscyplinar-

PRZEMOC W RODZINIE  
– JAK  ZAPOBIEGAĆ?

nego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Ro-
dzinie  miasta Mińsk Mazowiecki z superwi-
zorem.
             Oczekiwane rezultaty Projektu  
to spadek liczby osób dotkniętych przemocą  
w rodzinie, wzrost świadomości społeczno-
ści lokalnej w zakresie skutków płynących 
ze stosowania przemocy oraz wdroże-
nie systemu wsparcia dla przedstawicieli  
instytucji realizujących działania z zakresu 
przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
 Informacje o Projekcie znajdu-
ją się na stronie internetowej Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej www.minsk-
maz.mops.pl w zakładce Projekt w Ramach 
Funduszy Norweskich.
                                                                

Agnieszka Słońska, Małgorzata Wąsowska
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         26 czerwca b.r. Miejska Komisja 
Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych w Mińsku Mazowieckim zaprosiła 
na szkolenie przedsiębiorców korzysta-

jących z zezwoleń na sprzedaż napojów 
alkoholowych z terenu miasta Mińsk 
Mazowiecki. Na zaproszenie komisji 

odpowiedziało wielu przedsiębiorców  
i sprzedawców – łącznie 89 osób.
        

 Szkolenie prowadzone przez 
trenera psychologa Panią Jolantę Flagę 
miało na celu przypomnienie osobom od-

Społeczna odpowiedzialność 
- nie tylko w wakacje

powiedzialnym za przestrzeganie zasad 
sprzedaży alkoholu o konsekwencjach 
prawnych i społecznych związanych  
z łamaniem tych zasad, w tym o reklamie 
napojów alkoholowych, a także wyposa-
żenie ich w umiejętności asertywnego 
odmawiania sprzedaży alkoholu osobie 
niepełnoletniej. 

      Komisja chcąc uwrażliwić sprzedaw-
ców na osoby niepełnoletnie, które w wa-
kacje częściej podejmują próby nabycia 
alkoholu, przeprowadziła już po raz trze-
ci lokalną kampanię pt. „Alkohol – nielet-
nim dostęp wzbroniony” mającą na celu 
przeprowadzenie badań kontrolno – inter-
wencyjnych pod kątem gotowości sprze-
daży alkoholu tym osobom. 

        Szkolenie zatem było również do-
brym momentem do wręczenia 96 przed-
siębiorcom „Certyfikatów Rzetelnego 

Sprzedawcy” oraz 37 przedsiębiorcom 
„Żółtych Kart Ostrzegawczych”. 

         Należy mieć nadzieję, że przed-
siębiorcy którzy otrzymali „Żółte Karty 
Ostrzegawcze” przyjęli z pełną odpowie-
dzialnością to ostrzeżenie i podobnie jak 
liczna grupa 96 przedsiębiorców sprzeda-
jących alkohol na terenie miasta nie do-
puszczą do zakupu alkoholu przez niepeł-
noletniego w ich sklepie.   
       

                                                                                                                        
Przewodnicząca Miejskiej Komisji

Rozwiązywania Problemów Alkoholowych                                                                                                                                     
                                   Jadwiga Frelak  

fot. z arch. UM MM

ROK OGÓŁEM PUNKTÓW 
SPRZEDAŻY

LICZBA PRZEPROWA-
DZONYCH BADAŃ

LICZBA CERTYFIKA-
TÓW RZETELNEGO 

SPRZEDAWCY

% GOTOWOŚĆ SPRZEDAŻY 
NIEPEŁNOLETNIM 

%

2005 142 343 93 65 49 35

2009 134 315 105 78 29 22

2014 133 335 96 72 37 28

      Statystyki w/w kampanii zawiera poniższe tabela: 
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OŚWIATA

O zdrowie przyszłych pokoleń powinniśmy 
zadbać kształtując prawidłowe nawyki hi-
gieniczne i zachowania prozdrowotne już 
od najmłodszych lat. Wykorzystując natural-
ną ciekawość dzieci do poznawania nowych 
wrażeń oraz skłonność do rywalizacji, można 
wypracować wśród przedszkolaków kultu-
rę zdrowotną, która spowoduje, że dbałość  
o zdrowie będzie jednym z priorytetów w ich 
codziennym życiu. 

 Działania profilaktyczne podejmowa-
ne w wieku przedszkolnym są najlepszą drogą 
do zdrowia przyszłego społeczeństwa. Dlatego 
Przedszkole Miejskie z Oddziałem Specjalnym 
i Oddziałem Integracyjnym Nr 4 im. Urszu-
li Smoczyńskiej w Mińsku Mazowieckim  pod 
patronatem Powiatowej Stacji Sanitarno-Epi-
demiologicznej zaprosiło dzieci 5 i 6 - letnie  
z sześciu mińskich przedszkoli i z dwóch oddzia-

23 czerwca uczniowie Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy  
w Mińsku Mazowieckim gościli w Pałacu Pre-
zydenckim w Warszawie na specjalne zapro-
szenie Kancelarii Prezydenta RP. Wizyta była 
wynikiem uczestnictwa w konkursie „2014! 
Młodzi dla Wolności”. 

 Młodzież Zespołu odebrała z rąk 
doradcy Prezydenta RP Jana Lityńskie-
go  podziękowane za udział w konkursie,  
w którym uczestniczyło ponad czterysta 
szkół z całej Polski. By tak się stało, cytu-
jąc słowa  Konstantego Ildefonsa Gałczyń-
skiego musiał być „upór, żeby powstać,  
i znów iść i dojść do celu”. Konkurs objęty pa-
tronatem Kancelarii Prezydenta RP, Minister-
stwa Edukacji Narodowej i Ośrodka Rozwoju 
Edukacji zakończył się 30 kwietnia 2014 roku. 
Nagrodą było uroczyste spotkanie wszystkich 
laureatów konkursu z Prezydentem RP Bronisła-
wem Komorowskim. 
 Projekt nasz wykraczał poza teren 
naszej szkoły i zaangażował sześć jednostek 
oświatowych z terenu Powiatu Mińskiego. Ak-
tywnie włączyły się do projektu Muzeum Zie-
mi Mińskiej, Biblioteka Pedagogiczna w Mińsku 
Mazowieckim oraz Rada Rodziców naszego  
Zespołu. Prezentacja projektów w szkole 
zgodnie z konkursem wyznaczona została na  
4 czerwca 2014 roku – w 25. rocznicę pierw-
szych „demokratycznych” wyborów w po-
wojennej Polsce. Uczniowie zrealizowali 
poszczególne etapy projektu: Stan wojenny -  
13 grudnia 2013 r.,  Okrągły Stół - 6/7 lutego 
2014 r.,  Strajki robotnicze (Inscenizacja - kon-

Mechanik w Pałacu Prezydenckim

kurencja „Skok przez płot” oraz bieg na dy-
stansie 2500 m) - 21 marca 2014 r., „Obrady 
Okrągłego Stołu - Debata ze świadkami czasu 
przeobrażeń” -  8 kwietnia 2014 r. Dodatkowo 
poza terminem konkursu zrealizowany został 
projektu w ramach międzynarodowej organi-
zacji „Polsko Niemiecka Współpraca Młodzie-
ży” „Dzień Wolności.de | Tag der Freiheit.pl.” 
dotyczący wspólnej rocznicy - 25 lat od obrad 
Okrągłego Stołu w Warszawie i upadku Muru 
Berlińskiego – 15 maja 2014 r. Przeprowadzi-
liśmy  działania o szerokim zasięgu, organizo-
waliśmy wystawy naszych działań w budynkach 
Starostwa Mińskiego i Biblioteki Pedagogicznej 
w Mińsku Mazowieckim. Każdy z etapów, zawie-

rał inną formę pomysłu czy wartość artystycz-
ną. Gościliśmy między innymi: Burmistrza Mia-
sta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubowskiego, 
Starostę Mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskie-
go, Dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej Leszka 
Celeja, Wicestarostę Mińskiego Krzysztofa Pło-
chockiego, Naczelnika Wydziału Oświaty i Pro-
mocji Emilię Piotrkowicz, dyrektorów placówek 
oświatowych. 
 Projekt ten pokazał, że lata przeło-
mu dla młodzieży są bardzo zawiłe i nie wszy-
scy mogli zrozumieć przemiany polityczne, ja-
kie zaszły w naszym kraju.
 Janusz Zduńczyk 

– koordynator konkursu w Zespole Szkół  
Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy  

łów przedszkolnych działających przy Szkole 
Podstawowej Nr 5 do udziału w projekcie profi-
laktyczno-edukacyjnym pod tytułem „Zdrowym 
być jak rydz”. Jego koordynatorem była pani 
Beata Osińska. Ideą projektu było dostarczenie 
nauczycielom, dzieciom i ich rodzicom narzę-
dzi, które umożliwią i ułatwią rozbudzenie za-
interesowania zdrowym i higienicznym trybem 
życia, a także spowodują, że dbałość o nie na 
stałe wkomponuje się w ich codzienne życie. 
Przedszkolaki  po omówieniu ze swymi wycho-
wawczyniami podstawowych zasad zdrowego 
stylu życia miały za zadanie przygotować pla-
kat, wiersz oraz piosenkę własnego autorstwa 
promujące  ideę projektu.
  Podsumowanie wszystkich dzia-
łań miało miejsce w siedzibie organizatora  
w dniu 17 czerwca. Tam w imieniu gospo-
darzy gości powitała Katarzyna Karwowska 
dyrektor PM4 i dzieci z grupy ,,Biedronki”, 

które zaprezentowały raperską wersję znane-
go wszystkim wierszyka B. Szelągowskiej pod 
tytułem. ,,Zdrowym być”. Następnie pod czuj-
nym okiem jurorów: pani Elżbiety Kowalskiej 
z mińskiego Sanepidu i pani Agnieszki Boruty 
z Miejskiego Domu Kultury dzieci recytowały 
i śpiewały przygotowane utwory. W konkursie 
recytatorskim I miejsce zajął Michał Sekular 
z PM1, II miejsce Kinga Tańska z przedszko-
la ,,Malinka”, III miejsce Franciszek Gałązka  
z oddziału przedszkolnego przy SP5. Wyróż-
nienia zaś otrzymali: Hania Malka z PM4, Ju-
lia Bakuła z PM5 i Michalina Gąsior z ,,Wesołej 
Ciuchci”.
 W zmaganiach muzycznych zwycię-
żyły dzieci z ,,Wesołej Ciuchci”, przed malu-
chami z ,,Chatki Puchatka” i Przedszkolem 
Miejskim Nr 4. Wyróżnienia otrzymały Przed-
szkola Miejskie Nr 3 i 1 oraz przedszkole ,,Ma-
linka”.
 Najwięcej problemów jury miało  
z wybraniem  najlepszych plakatów, bo wszyst-
kie były piękne i ciekawe. Ostatecznie udało 
się wyłonić zwycięzcę to jest Przedszkole Miej-
skie Nr3. Drugie miejsce zajęło Przedszkole 
Miejskie Nr4, a trzecie dzieci z oddziału przed-
szkolnego 0B z SP5. Wyróżniono pracę oddziału 
przedszkolnego 0A z SP5 i prace z przedszkoli, 
,Malinka” oraz ,,Wesoła Ciuchcia”.
 Wszyscy uczestnicy projektu mogli  
w przerwie skosztować produktów z dowolnego 
piętra piramidy żywieniowej jaką  przygotowa-
li dla nich organizatorzy i okazało się, że bez 
słodyczy poczęstunek też może być atrakcyjny. 
                                                                     

Katarzyna Karwowska
fot. z arch. przedszkola

„Zdrowym być jak rydz”
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We wtorek 10 czerwca po raz pierwszy 
Gimnazjum im. Św. Jana Bosko w Mińsku 
Mazowieckim zorganizowało MIEJSKIE 
ZAWODY PIERWSZEJ POMOCY PRZED-
LEKARSKIEJ DRUŻYN RATOWNICZYCH.  
Do Turnieju zgłosiły się wszystkie gim-
nazja z naszego miasta.

            Zawody składały się z dwóch 
części: teoretycznej – polegającej na 
rozwiązaniu testu z pomocy przedme-
dycznej przez reprezentanta drużyny  
i  praktycznej – polegającej przez druży-
nę na praktycznym udzieleniu pomocy na 
symulowanym stanowisku. W zawodach 
mogły wziąć udział pięcioosobowe dru-
żyny po jednej ze szkoły. Celem turnieju 
było propagowanie umiejętności udziela-
nia pierwszej pomocy przedmedycznej, 
popularyzacja idei niesienia pomocy oraz 
nabywanie wiedzy z zakresu ratownictwa 
medycznego, promowanie symulacji jako 
najlepszej formy edukacji, integracja 
środowisk gimnazjalnych oraz kształto-
wanie pozytywnych zachowań uczniów 
gimnazjów, a także promowanie pracy 
zespołowej. Pomysłodawcą takiej for-
my zawodów był pan Piotr Bartosiak na-
uczyciel edukacji dla bezpieczeństwa w 
naszej szkole. Idea ta przypadła do gu-
stu pani Annie Maćkowskiej pielęgniarce  
na co dzień dbającej o zdrowie uczniów. 
We dwoje zorganizowali zawody o tak 
interesującej formule. Do współpracy zo-
stał zaproszony także  pan doktor Andrzej 
Jagiełło (anestezjolog, specjalista medy-
cyny ratunkowej), który zgodził się zo-
stać sędzią głównym turnieju. Do pomocy  
w trudnym zadaniu sędziowania poprosili-
śmy również panie pielęgniarki pracujące 
w szkołach naszego miasta wraz z prze-
łożoną pełniącą rolę zastępcy sędziego 
głównego oraz strażaków  – ratowników  
z Powiatowej Straży Pożarnej. Wszystkim 
sędziom serdecznie dziękujemy. Honoro-
wym patronatem objął zawody  Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki pan Marcin Jaku-
bowski, oraz dyrektor Szkół Salezjańskich 
ks. Ryszard Woźniak. 
 Turniej rozpoczął ks. Marek Wi-
dzyk wicedyrektor Szkół Salezjańskich 
punktualnie o godzinie 10.00. Zaraz po 
rozpoczęciu zawodów nastąpiło losowa-
nie składu sędziowskiego do poszcze-
gólnych stanowisk, następnym etapem 
było przypisanie drużyn do stanowisk 
(losowali kapitanowie drużyn). Po zakoń-
czeniu części teoretycznej wprowadzeni 
zostali podgrywający. Role poszkodo-
wanych na naszych zawodach odegrali  
uczniowie klasy IV Salezjańskiej Szkoły 
Podstawowej. Podczas następnej czę-
ści konkursu każda z ekip musiała zająć 
się dwójką poszkodowanych: fantomem  
oraz ochotnikiem z naszej podstawów-

MIEJSKIE ZAWODY PIERWSZEJ POMOCY PRZEDLEKARSKIEJ 
DRUŻYN RATOWNICZYCH

ki, który symulował niepokojące do-
legliwości lub jest ranny. Przy każdym 
stanowisku  oceny dokonywali strażacy  
i panie pielęgniarki. Oceniali  oni wyko-
nywane przez uczestników czynności, 
nadzorowani przez pielęgniarkę przeło-
żoną - zastępczynię sędziego głównego. 
Całość prac sędziowskich prowadził pan 
dr Andrzej  Jagiełło. Wszystkie drużyny 
bardzo poważnie podeszły do zaopatry-
wania poszkodowanych, chociaż nie oby-
ło się bez wpadek. Było dosyć zabawnie, 
gdy jedna z drużyn zapomniała ratować 
drugiego poszkodowanego i zajęła się tyl-
ko jednym, podczas gdy w krótkim czasie 
należało zapewnić opiekę przedmedycz-
ną obydwu. 
 Po zakończeniu zadania prak-
tycznego sędziowie podliczali punkty. 
Zawodnicy, oczekując z niecierpliwością 
na wyniki, udali się na plac przed szko-
łą gdzie  można było pod okiem zastę-
pu strażackiego zobaczyć  wóz bojowy 
Powiatowej Straszy Pożarnej. W końcu 
nadszedł czas, na który wszyscy czekali, 
a mianowicie ogłoszenie wyników i roz-
danie nagród. Pierwszą nagrodę ufundo-
wał Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
pan Marcin Jakubowski. Wywalczyli ją  
uczniowie z Gimnazjum nr 2 im. Św. Jana 
Pawła II, przygotowani przez panią Iwonę 
Ciesielską. Zwycięską drużynę tworzyli: 
Karolina Śledziewska, Natalia Brzezińska, 
Sylwia Szuba, Ewelina Piotrowska i Miko-
łaj Twardowski. Druga lokata przypadła  
w udziale naszym reprezentantom w skła-
dzie: Maja Wachnicka, Daria Dąbrowska, 
Artur Kłosiński, Maciej Małetka, Łukasz 
Stosio. Nagrodę ufundował dyrektor Szkół 
Salezjańskich ks. Ryszard Woźniak. Dru-
żynę przygotowywali pan Piotr Bartosiak 
wraz z panią Anną Maćkowską. Trzecie 
premiowane miejsce przypadło repre-

zentacji Liceum i Gimnazjum im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w składzie: Izabella Le-
onardziak, Paulina Krzychała, Jan Szpo-
nar, Jan Abramowskii, Paulina Bystrzycka. 
Zawodników przygotował pan Mariusz 
Sikorski. Nagroda została sfinansowana 
przez Radę Rodziców Szkół Salezjańskich, 
a wręczyła ją przedstawicielka rodzi-
ców pani Urszula Wachnicka. Wszystkim 
uczestnikom gratulujemy odwagi i umie-
jętności. Nasze wspólne działania niech 
przyczynią się do ratowania jakże kruche-
go ludzkiego życia. Wiedza nabyta jest 
nie do przecenienia, szczególnie wtedy, 
gdy naprawdę zagrożone jest  ludzkie ży-
cia i zdrowie .

Organizatorzy
fot. z arch. Szkół Salezjańskich
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23 maja 2014 w mińskiej Dąbrówce odbył się 
IX Turniej Piłki Nożnej Szkół Podstawowych 
Powiatu Mińskiego o Puchar Dyrektora Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 
Mazowieckim.
 W tym roku wzięło w nim udział je-
denaście drużyn. Wśród nich znaleźli się przed-
stawiciele następujących szkół: z Rudy, ze 
Stanisławowa, z Janowa, ze Starej Niedziałki,  
z Dobrego, z Kałuszyna, z Wiciejowa, ze Sta-
rogrodu, ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Miń-
sku Mazowieckim i ze Szkoły Podstawowej nr 6  
w Mińsku Mazowieckim. Całą listę uczestni-
ków zamykała drużyna gospodarzy. Eliminacje 
grupowe zostały rozegrane systemem „każdy  
z każdym”. Losowanie grup eliminacyjnych od-
było się wcześniej. W sumie rozegrano osiem-
naście spotkań. Do ścisłego finału dotarły trzy 
drużyny: ze Szkoły Podstawowej w Kałuszynie, 
ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazo-
wieckim i ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim. Mecze  finałowe zakończyły się 
następującymi wynikami :
SP 5 Mińsk Maz.    -   SP Kałuszyn              3   :   0
SP Kałuszyn          -    SP 2 Mińsk Maz.      0   :   1
SP 5 Mińsk Maz.   -    SP 2 Mińsk Maz.      2   :   0
 Ostatecznie I miejsce zajęła drużyna 
ze  Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazo-
wieckim, II miejsce drużyna Dąbrówki, a na III 
miejscu uplasowali się piłkarze z Kałuszyna. 
Najlepszym strzelcem Turnieju okazał się Pa-
weł Osica z mińskiej Piątki. Tytuł najlepszego  
bramkarza zdobył Jakub  Sobolewski  z drużyny 
gospodarzy.
 Niespełna dwa tygodnie później,  
4 czerwca 2014, w Dąbrówce miały miejsce ko-
lejne zmagania najlepszych sportowców. Tego 
dnia odbyły się VI Powiatowe Zawody Lekko-
atletyczne Szkół Podstawowych o Puchar Dy-
rektora Szkoły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki 
w Mińsku Mazowieckim.
 Jak co roku na bieżni i skoczni przy 
SP 2 w Mińsku Mazowieckim zgromadziły się 

dziewczęce i chłopięce drużyny ze szkół pod-
stawowych miasta i powiatu mińskiego. Za-
wodnicy zmierzyli się w konkurencjach lekko-
atletycznych. W tym roku o najlepsze wyniki 
walczyli reprezentanci szkoły ze Starej Nie-
działki, z Dobrego, z Wiciejowa, ze Starogro-
du, ze Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Mazo-
wieckim, ze Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku 
Mazowieckim oraz ze Szkoły Podstawowej  
nr 2 w Mińsku Mazowieckim. Reprezentacje 
poszczególnych szkół liczyły po 8 zawodniczek  
i 8 zawodników. Każdy mógł wystartować tylko 
w jednej konkurencji. 
 O ostatecznym zwycięstwie danej 
szkoły decydowała suma punktów zdobytych 
w poszczególnych konkurencjach. Zwycięzcy 
indywidualni otrzymywali medale i gromadzili 
punkty dla swojej szkoły. Klasyfikacja końcowa 
przedstawiała się następująco: Puchar zdobyli 
uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Miń-
sku Mazowieckim (136  punktów), II miejsce 
zajęli przedstawiciele Szkoły Podstawowej  

Dąbrówka na sportowo

nr 6 w Mińsku Mazowieckim (127  punktów), 
a III miejsce przedstawiciele Szkoły Podstawo-
wej nr 5 w Mińsku Mazowieckim (122  punkty). 
Każda szkoła otrzymała medal i pamiątkowy 
dyplom. 
 W czasie tegorocznych zawodów 
zostały również pobite rekordy z roku 2013.  
W  kategorii biegu na 60 m chłopców Michał 
Rozbiewski z SP 2 Mińsk Maz., uzyskując czas 
8 s 59, pobił rekord z roku 2013, który należał 
do Michała Perzanowskiego z SP 6 Mińsk Maz. 
- 8 s 70. W kategorii biegu na 800 m chłopców 
Radosław Marczak z SP 2 Mińsk Maz. wyznaczo-
ną odległość przebiegł w czasie 2’’42’42 i tym 
samym zdeklasował ubiegłorocznego zwycięz-
cę - Michała Perzanowskiego z SP 6 Mińsk Maz., 
który pokonał ten dystans w czasie 2’’47’13.
 Wszystkim sportowcom oraz ich na-
uczycielom gratulujemy i życzymy kolejnych 
sukcesów.

Beata Araźna SP 2 Mińsk Mazowiecki
fot. z arch. szkoły

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji prze-
prowadził tenisowe mistrzostwa miasta na 
kortach MOSiR przy ul. Wyszyńskiego 30 w 
terminach: 7-8 czerwca – eliminacje, 14-15 
czerwca – turniej główny. 

 Jak wszystkie turnieje zaliczane do 
klasyfikacji grand prix sezonu rozpoczynał się 
rundami kwalifikacyjnymi dla najsłabszych 
graczy, których zwycięzcy trafiali na coraz 
mocniejszych zawodników. Wyłoniona „szes-
nastka” spotkała się tydzień później w turnieju 
głównym. W sumie do rywalizacji przystąpiło 
40 zawodników.

Wyniki od ćwierćfinałów:
Piątek Wojciech – Słodownik Cezary 9-2
Szuba Marek – Wojdak Dariusz 9-5
Gołowicz Dariusz – Jarzębski Jacek 9-4
Wiśniewski Rafał – Piotrowski Waldemar 9-6

Półfinały: 
Piątek – Szuba –walkower dla Piątka z powodu 
kontuzji rywala, Wiśniewski – Gołowicz 9-2
Finał: Piątek – Wiśniewski  6-3, 4-6, 13-11.

Jak wskazuje wynik, mecz finałowy mistrzostw 
był bardzo zacięty. Wojtek w tym sezonie jesz-

cze niepokonany tym razem napotkał zdecydo-
wany opór Rafała, który dość niespodziewanie 
przebił się do finału. Po dwóch setach stan me-
czu był remisowy, dlatego zgodnie z tenisową 
tradycją sędzia zarządził supertajbrek – czyli 
dogrywkę do 10 punktów. W takich przypad-
kach oprócz techniki dużą rolę odgrywa kon-
centracja i wytrzymałość psychiczna.
 W zawodach zanotowano wiele nie-
spodzianek. Obecność w półfinałach Rafała,  
a także Marka Szuby i Darka Gołowicza świad-
czy o ich świetnej formie tenisowej.

 Z drugiej strony trzeba zauważyć, że 
cała czołówka to prócz Wiśniewskiego czter-
dziesto-pięćdziesięciolatkowie prezentujący 
dość podobny stabilny poziom.
 Tradycyjnie, honorowy patronat 
nad mistrzostwami objął Burmistrz Miasta Pan 
Marcin Jakubowski, a puchary i upominki dla 
zwycięzców wręczali zastępca Burmistrza – 
Krzysztof Michalik, radni – Jerzy Gryz i Robert 
Gałązka oraz Dyrektor MOSIR – Robert Smuga.

MOSiR
fot. z arch. MOSiR

Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w tenisie ziemnym

SPORT
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Współpraca między miastami partner-
skimi: Mińskiem Mazowieckim a litew-
skim Telsiai kwitnie!

 W dniach 13-15 czerwca mińscy 
pływacy z Klubu Sportowego „Barakuda” 
gościli drużynę pływaków z klubu Ruoniu-
kai Telsiai. 16-osobowa grupa przyjechała 
do Mińska w piątek wieczorem i spędzi-
ła z młodymi sportowcami z „Barakudy” 
aktywny weekend. Piątkowy wieczór był 
czasem na zapoznanie się z goszczącymi 
młodych ludzi rodzinami, a sobota okazją 
do wspólnego treningu na basenie MO-
SiR-u, wycieczki po lekko deszczowym 
mieście i popołudniowo-wieczornego 
pikniku w urokliwym Rudzienku. Trening 
pod okiem p. Galiny Šidiškienė , p. Ewy 
Mikucewicz i p. Tomasza Radomińskiego 
był okazją nie tylko do zapoznania się  
z obiektem, ale i do pierwszego pływac-
kiego starcia i poznania wzajemnych moż-
liwości, przedsmakiem niedzielnej rywali-
zacji w Grand Prix Mińska Mazowieckiego 
w pływaniu. Młodzi goście zwiedzili mia-
sto i jego wodne atrakcje na świeżym po-
wietrzu, a także mieli okazję obserwować 
zmagania litewskich koszykarzy, którzy 
także w tym czasie odwiedzili klub Proba-
sket. Popołudnie zarezerwowane było dla 
zabawy na świeżym powietrzu: wspólne 
mecze siatkówki, skoki na trampolinie, 

gry i zabawy towarzyskie, a także ognisko 
i poczęstunek. Wszystko to nastroiło go-
ści pozytywnie do niedzielnej rywalizacji. 
Warto wspomnieć, że choć język polski  
i litewski znacznie się od siebie różnią, nikt 
nie miał problemu w porozumiewaniu się  
po angielsku lub rosyjsku. 

 Niedziela 15 czerwca była dniem 
rundy finałowej Grand Prix Mińska Mazo-
wieckiego w pływaniu. Goście startowali 
we wszystkich konkurencjach. Rywaliza-
cja między polskimi klubami z Mińska Ma-
zowieckiego, Siedlec, Garwolina, Olstro-

Polsko-litewskie pływanie
SPORT

wi Mazowieckiej, Zambrowa, Warszawy  
i litewskim Telsiai była - jak i w poprzed-
nich edycjach - zacięta. I choć medale 
za cały cykl zawodów były już rozdane,  
to goście zaznaczyli swoją obecność na 
podium w zawodach.
 Grand Prix Mińska Mazowieckie-
go w pływaniu to cykl 4 rund zasadniczych 
i rundy finałowej pływackich zmagań. 
Rozgrywane były one od września 2013r. 
do czerwca 2014r. W każdej z rund star-
towało ok.  160-170 pływaków. Runda fi-
nałowa, prowadzona przez sędziego klasy 
międzynarodowej p. Andrzeja Wichra, 
stanowiła podsumowanie cyklu. Najlep-
szych zawodników w poszczególnych ka-
tegoriach i konkurencjach uhonorowano 
medalami i pucharami, które wręczali 
z-ca burmistrza p. Krzysztof Michalik 
oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Sportu 
i Rekreacji p. Robert Smuga. Cieszy fakt,  
że rokrocznie poziom sportowy kolejnych 

rund jest coraz wyższy, a nasi mińscy 
pływacy godnie rywalizują z kolegami  
z innych klubów. Wyrazem tego są meda-
lowe miejsca w ogólnej klasyfikacji. Na 
wyróżnienie zasługują: w kategorii 8-10 
lat: Milena Bakuła , Marcelina Komorek, 

w kategorii  11-13 lat: Wiktoria 
Wójcik, Aleksandra Radomińska, 
Michalina Ulicka, Radosław Mar-
czak, Piotr Łuszczyk, w kategorii 
14-16 lat: Sylwia Stupnicka, Nata-
lia Kuć, Aleksandra Reda, Arkadiusz 
Marczak, Karol Wydra, Mikołaj Ku-
pidura.
  Zawody zakończyły po-
byt pływaków z Telsiai  w Mińsku 
Mazowieckim. Okazją do kolejnej 
wspólnej rywalizacji   będzie wizy-
ta pływaków  KS „Barakuda” w Tel-
siai na Litwie, która zorganizowana 
zostanie jesienią w odpowiedzi na 
litewskie zaproszenie.

Justyna Radomińska
fot. z arch MOSiR i UM MM
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Grający w II lidze w sezonie 2013/2014 
brydżyści z „Mazovii” , po znakomitym 
finiszu w rozgrywkach wykorzystali 
szansę i w meczu barażowym o awans  
do I ligi pokonali bardzo silny zespół AZS 
Politechnika „Wrocław”. Zespół wro-
cławski w minionym  sezonie występo-
wał w I lidze, gdzie zajmując XII miejsce 
wśród 16 zespołów, o swój dalszy I ligo-
wy byt musiał walczyć w meczu barażo-
wym z III zespołem II ligi tj. „Mazovią” 
Mińsk Mazowiecki .
 Mecz odbył się w dniach 12 -13.04 
we Wrocławiu , składał się z 6 segmentów 
po 12 rozdań każdy a drużyna wrocław-
ska jako zespół z wyższej ligi  otrzymał 
na starcie zgodnie z regulaminem do-
datkowy bonus w postaci 7,2 punktu. 
Po pierwszym segmencie prowadzenie ob-
jęła „Mazovia”, następne dwa należały do 
AZS PWR II Wrocław, która objęła prowa-
dzenie  w stosunku 76,2 : 57.  W tym mo-
mencie przeciwnicy uwierzyli, że mecz jest 
już rozstrzygnięty, ale nic bardziej mylne-
go. W ostatnim granym w sobotę czwar-
tym segmencie „Mazovia” odrobiła straty  
i przed niedzielnymi zmaganiami uzyskała 
niewielką / 8,8 pkt / przewagę . Decydu-

jącym okazał się segment nr 5, w którym 
mińscy brydżyści mówiąc językiem bok-
serskim znokautowali rywali wygrywając 

ten fragment w stosunku 55 : 14. Ostatni 
6 segment był nieomal  formalnością i za-
kończył się  również zwycięstwem naszych 

zawodników w stosunku  15 : 12, a w ca-
łym  meczu drużyna „Mazovia” wysoko 
pokonała faworyta - ekipę KS AZS PWR II 
Wrocław w stosunku 161 : 108,2 pkt.  Dla 
pewnych siebie przeciwników był to zimny 
prysznic a ich szok z tytułu porażki był tak 
duży, że nie zdobyli się nawet na złoże-
nie zwycięzcom gratulacji i podziękowań 
za grę. Cóż, bywa i tak. Niezgodne z ideą 
fair play zachowanie gospodarzy nie miało 
wpływu na radość i szczęście brydżystów 
„Mazovii” z tytułu awansu a właściwie po-
wrotu po rocznej przerwie do rozgrywek  
I ligi.  We Wrocławiu barw naszej drużyny 
godnie bronili: Krzysztof Kulka, Krzysztof 
Roguski, Jan Nadaj, Adnrzej Ogłoblin, Ce-
zary Przasnek oraz Maciej Modrzejewski.

 Doskonałym przygotowaniem  
do meczu o awans do I ligi dla 3 podsta-
wowych brydżystów „Mazovii” były roze-
grane w Olsztynie w dniach 5-6 kwietnia 

Otwarte Mistrzostwa Polski Prawników,  
w których oprócz dwóch prawników,  
Krzysztofa Roguskiego  i Cezarego Przasn-
ka na specjalne zaproszenie organizato-
rów uczestniczył również Krzysztof Kulka, 
grając w parze z Krzysztofem Roguskim. 
Para ta zdobyła w tych mistrzostwach 
2 tytułu Mistrza Polski /w turnieju par 
na Maxy oraz turnieju par na Imp-y/,   
a wspólnie z Cezarym Przasnkiem i miń-
skim adwokatem Markiem Dargasem, 
który amatorsko uprawia tę dyscyplinę, 
Drużynowe Mistrzostwo Polski. Dla Krzysz-
tofa Roguskiego i Cezarego Przasnka były  
to kolejne tytuły Mistrzostw Polski Praw-
ników, które zdobywają od kilkunastu lat.      

                                                                 
Opracowano na podstawie materiałów MKS 

„Mazovia”
Zdjęcia pobrane z serwisu foto 

Polskiego Związku Brydża Sportowego
wykonane przez p. Józefa Sławętę

Brydżyści Mazovii w I lidze
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W dniu 1 czerwca na placu przy  
ul. Chełmońskiego odbyły się Ogól-
nopolskie Biegi Uliczne „XIX Mazo-
wiecka Piętnastka” i „II Mazowiecka 
Dziesiątka”. 

 W ramach biegów głównych od-
były się również biegi dziecięce i mło-
dzieżowe w następujących kategoriach 
Szkoły podstawowe: klasy I-II, III-IV, 
V-VI oraz szkoły gimnazjalne: klasy I-III.  
Ok. godziny 12.10 wystartował bieg 
przedszkolaka na dystansie ok. 400m, 
który wygrał Adrian Gilant.

Wyniki biegów dziecięcych i młodzie-
żowych w poszczególnych kategoriach 
przedstawiają się następująco:
Klasy I-II
Olejnik Julia, Osiński Jakub
Klasy III-IV
Latuszek Joanna, Napora Kacper
Klasy V-VI
Przybysz Natalia, Kubaj Dominik
Gimnazjum
Przybysz Bartosz, Szczegot Katarzyna.

Punktualnie o godzinie 12.00 wystarto-
wali dziesiątkowicze i piętnastkowicze, 
których tego dnia było kolejno: 204 i 203 
osoby.

Wyniki kategoria OPEN 15 km:
1. Okseniuk Sergii
2. Pramau Uladzislau
3. Marchuk Sergii

Wyniki kategoria OPEN 10km:
1. Munywoki Joshua Maingi
2. Kaptserak Yury
3. Dąbrowski Przemysław.

Oprócz klasyfikacji generalnej w obu dy-
stansach organizatorzy przygotowali kla-
syfikacje wiekowe:

Kobiety: 16-29, 30-39, 40-49 i 50 lat i po-
wyżej,
Mężczyźni: 16-19, 20-29, 30-39, 40-49, 
50-59, 60-69 oraz 70 lat i powyżej,
Kategorię osób niepełnosprawnych,
Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego kobiet 
i mężczyzn.

Na dystansie 15 km dodatkowo przepro-
wadzono klasyfikację Służb Mundurowych 
z Powiatu Mińskiego, Najlepszej zawod-
niczki z klubu Pas a Pas oraz Najlepsza 
trójka z Klubu Biegacza KOSBUD. Wyniki 
tych biegów znajdują się na stronie www.
mosir.org.pl.

Najlepsi zawodnicy z miejsc I-III – kate-
goria generalna, I-IV kategorie wiekowe 
oraz 1-6 Mistrzostwa Mińska Mazowiec-

kiego otrzymali cenne nagrody rzeczo-
we oraz puchar za zwycięstwo, a każdy 
uczestnik otrzymał w pakiecie startowym 
nie tylko gadżety reklamowe, ale rów-
nież koszulkę techniczną, która razem  
z medalem otrzymanym na mecie będzie 
wspaniałą pamiątką niedzielnej rywali-
zacji.

Dodatkowo, wśród zawodników i kibi-
ców przeprowadzono konkurs z nagroda-
mi. Pokaz taekwondo oraz zespół TRACE  
z pewnością urozmaicili sportowe zma-
gania, którym przewodził lekkoatleta - 
Marek Plawgo.

Mieszkańcy mieli możliwość nieodpłat-
nego korzystania z wielu atrakcji przy-
gotowanych nie tylko dla najmłodszych 
uczestników imprezy, ale również dla 
tych nieco starszych. 

Karolina Stokowska
fot. Przemysław Piątkowski

M A Z O W I E C K I E  B I E G I  U L I C Z N E
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Rozbudowa budynku admini-
stracyjno-socjalnego z zaple-
czem sanitarnym i technicz-
nym 
 W ramach zadania wykonano 
rozbudowę budynku o 146 m2 powierzchni 
użytkowej.  W nowo wybudowanej części 
zostały wykonane pomieszczenia biurowe, 
higieniczno – sanitarne dla pracowników 
i szatnie  z łazienkami dla zawodników 
sportowych. Budynek zostanie przekazany 
do użytkowania w lipcu 2014 r.

Rozbudowa ul. Królewieckiej 
na odcinku od Nowy Świat do 
ul. Arynowskiej; ul. Piasta na 
odcinku od ul. Arynowskiej 
do ul. Ziemowita i budowa ul. 
Ziemowita
 W czerwcu bieżącego roku za-
kończono roboty budowlane na ul. Kró-
lewieckiej, ul. Piasta i ul. Ziemowita.  
W ramach zadania wykonano:
a) na ul. Królewieckiej na odcinku od 
Nowy Świat do ul. Arynowskiej jezdnię  
o szerokości 6 m o nawierzchni bitumicz-
nej, obustronne chodniki z kostki bruko-
wej, zjazdy do posesji z betonowej kostki 
brukowej
b) na ul. Piasta na odcinku od ul. Ary-
nowskiej do ul. Ziemowita jezdnię o sze-
rokości 6 m o nawierzchni bitumicznej, 
obustronne chodniki  z kostki brukowej, 
zjazdy do posesji z betonowej kostki bru-
kowej
c) na ul. Ziemowita na odcinku od  
ul. Kresowej do ul. Królewieckiej jezdnię 
o szerokości 6m o nawierzchni bitumicz-
nej, obustronne chodniki z kostki bruko-
wej, zjazdy z kostki brukowej; sięgacz 
ciąg pieszo- jezdny z betonowej kostki 

brukowej na całej szerokości pasa dro-
gowego ze ściekami w osi jezdni z kostki 
betonowej.
 W ramach zadania wykonano 
kanalizację deszczową z rur PCV ze stud-
niami rewizyjnymi. Do sieci kanalizacji 
podłączono przykanaliki z rur PCV oraz 
wpusty uliczne ściekowe.  
 Wykonano również oznakowanie 
poziome i pionowe.

Budowa ul. Grzeszaka
 W czerwcu bieżącego roku wsz-
częto postępowanie przetargowe na bu-
dowę ul. Grzeszaka. W ramach zadania 
zostaną wykonane: nawierzchnia jezdni 
o szerokości 6 m z betonu asfaltowego 
z obustronnymi chodnikami o zmiennej 
szerokości 1,5 m- 2 m, ścieżka rowerowa-
szerokości 2 m po stronie południowej, 
zatoki postojowe, zatoki autobusowe,  
parking dla rowerów, zjazdy indywi-
dualne i publiczne, kanalizacja desz-

czowa oraz rondo na skrzyżowaniu  
z ul. Dąbrówki. 

Siłownie plenerowe
 Wkrótce powstanie pięć siłow-
ni plenerowych. Zostaną one zlokalizo-
wane  przy stadionie sportowym przy  
ul. Budowlanej, przy stadionie sporto-
wym przy ul. Sportowej, przy basenie 
miejskim, przy placu zabaw w parku miej-
skim, oraz przy placu zabaw przy dworcu 
PKS. Każda siłownia zostanie wyposażona 
w następujące urządzenia: biegacz, twi-
ster/wahadło, orbitrek, drabinka/pylon/
podciąg nóg oraz tablica informacyjna 
z regulaminem. 

„Lifting” chodnika przy  
ul. Chełmońskiego
 Zaniedbany od wielu lat i stra-
szący swoim wyglądem chodnik przy ul. 
Chełmońskiego przechodzi „lifting”. 
Miasto przystąpiło do tego przedsięwzię-
cia, pomimo zmniejszenia o 300 tys. zł 
przez Radę Miasta budżetu na remonty 
dróg i chodników. Pierwszy etap dotyczy 
odcinka od strony północnej od skrzy-
żowania z ul. Świętokrzyską do skrzyżo-
wania z ul. Targową. Dodatkowe prace 
porządkujące zieleń (przycięcie gałęzi  
i żywopłotów) dadzą przechodniom szer-
sze światło chodnika. Ekipa remontowa 
układa też nowy chodnik wzdłuż parkingu 
na wschodniej ścianie targowiska między 
ul. Chełmońskiego a Topolową. Wymiana 
starego krawężnika oraz kostka brukowa 
w miejsce starych betonowych płyt sfina-
lizują porządkowanie nawierzchni wokół 
targowiska. Jeszcze w tym miesiącu za-
staną nas elegancki wygląd i większa wy-
goda poruszania się przy miejskim placu 
handlowym.

fot. z arch UM MM

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Co nowego w inwestycjach miejskich?

WYDZIAŁ INWESTYCJI    
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Postanowienie Prezydenta RP z dnia 25 czerwca 2014 r.

 Prezydent RP Bronisław Komorowski postanowieniem z dnia 25 czerwca br. zarządził WYBORY UZUPEŁNIAJąCE DO SENA-
TU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ w trzech okręgach w woj. mazowieckim, śląskim i świętorzystkim.
 Postanowienie Prezydenta RP związane jest z postanowieniami Marszałka Senatu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia  
11 czerwca 2014 r. w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatów: senatora Henryka Górskiego wybranego w okręgu wybor-
czym nr 47, senatora Bolesława Piechy wybranego w okręgu wyborczym nr 73 oraz senator Beaty Gosiewskiej wybranej w okręgu 
wyborczym nr 82.
 Wybory uzupełniające zostaną przeprowadzone w niedzielę 7 września 2014 roku.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

STAŁE OBWODY GŁOSOWANIA W MIŃSKU MAZOWIECKIM (mapka na str. 18-19) 



32 MIM czerwiec 2014www.minsk-maz.pl

WYDZIAŁ GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ I NIERUCHOMOŚCI  

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
  Zawiadamiam, że w dniu   20 czerwca 2014 roku ustaliłem , a 23 czerwca 2014 r.  podałem do publicznej wiadomości wykaz obejmujący 
niezabudowaną działkę gruntu  Nr 2342 o powierzchni 352 m2, stanowiącą własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przeznaczoną do sprzedaży w drodze 
przetargu  ustnego nieograniczonego, z pierwszeństwem jej nabycia przez  poprzedniego właściciela  lub jego spadkobierców. 
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki  przy ul. Konstytucji 3 Maja 1  na  okres  od  
dnia 23 czerwca 2014  roku do 14 lipca  2014 roku .

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

O G  Ł  O  S  Z  E  N  I  E
Działając na podstawie  art. 13 ust.1, art. 25 ust.1 i ust.2, art. 28 ust.1 i ust.2, art. 37 ust. 1, art. 38 ust. 1, ust. 2 i ust. 4, art. 40 ust. 1 pkt. 1 
i ust. 3, art. 41 ust. 2 , art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt. 1 oraz art. 70 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami  ( tekst 
jednolity Dz. U. z 2014 r.  poz. 518 )  § 3 ust. 1, § 4, § 6 ust. 1, ust.5 , ust. 5a i ust. 7 oraz § 13 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 
2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania  przetargów  oraz  rokowań  na  zbycie  nieruchomości  ( Dz. U. Nr 207,   poz. 2108 z późn. 
zm. )   -    o g ł a s z a m:
p r z e t a r g   u s t n y    n i e o g r a n i c z o n y
na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu nr 1970  o  pow. 425 m2 , położonej w Mińsku Mazowieckim  przy ul. Józefa Piłsudskiego 2, stano-
wiącej własność Miasta Mińsk Mazowiecki zgodnie  z postanowieniem  Sądu  Rejonowego w Mińsku Mazowieckim I Wydział Cywilny Sygn. akt :  
I Ns 877/12 z dnia 9 kwietnia 2013 r. o zasiedzeniu . Oferowana do sprzedaży działka gruntu  nie jest obciążona żadnymi długami ani nie stanowi 
przedmiotu innych zobowiązań.

W a r u n k i    p r z e t a r g u :
1) cena  wywoławcza: 766.700 zł   ( słownie: siedemset sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset złotych ),
2) wadium: 70.000   zł    ( słownie:  siedemdziesiąt  tysięcy złotych ),
3) postąpienie: o wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu , przy czym nie może być ono niższe niż 7.670 zł (1%  ceny wywoławczej, 
z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych).   

Przeznaczenie terenu, na którym położona jest opisana wyżej działka gruntu , zgodnie  z ustaleniami planu miejscowego:
• teren mieszkalnictwa wielorodzinnego i intensywnego mieszkalnictwa jednorodzinnego jako przeznaczenie podstawowe,  z dopuszczeniem 
usług nieuciążliwych.  

Sposób zagospodarowania:
• wysokość zabudowy – maksymalnie 4 kondygnacje i nie więcej niż 14 m od poziomu terenu do najwyższego punktu budynku, minimalna wyso-
kość zabudowy  - 10 m,
• powierzchnia biologicznie czynna – nie mniej niż 25%  powierzchni terenu  
• linie zabudowy: w linii rozgraniczającej ul. Józefa Piłsudskiego dla kondygnacji powyżej parteru – jako  obowiązująca, dla parteru jako nieprze-
kraczalna; nakaz kształtowania parteru jako usługowo-handlowego ogólnodostępnego; ukształtowanie dachu – nawiązujące do dachów zabudowy 
sąsiedniej, z preferencją dachu wysokiego;  nakaz uzgodnienia projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem  Zabytków. 

Uzbrojenie przyległej ulicy publicznej w urządzenia infrastruktury technicznej :
• nieruchomość usytuowana jest w strefie pełnego wyposażenia w sieci uzbrojenia  komunalnego, przy utwardzonej drodze publicznej .
     
I n n e    w a r u n k i :
• warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie w pieniądzu wadium w wysokości podanej wyżej, najpóźniej w dniu 29 sierpnia  2014 
roku na konto Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki Nr 33 9226 0005 0024 4185 2000 0050  urządzone  w Banku Spółdzielczym w Mińsku Mazowieckim;  
dowód wniesienia wadium podlega przedłożeniu Komisji Przetargowej przed otwarciem przetargu .
P r z e t a r g  odbędzie  się w dniu  4 września 2014 roku  o godz.10.00  w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1 
(sala nr  6) .                                   

Informuje się, że zgodnie z przepisami cytowanego wyżej rozporządzenia - osoba, która wygra przetarg na sprzedaż opisanej wyżej nierucho-
mości miejskiej:
• nabywa jej własność na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami , ponosząc przy 
tym koszty związane z zawarciem aktu notarialnego i ustanowieniem odrębnej własności nieruchomości, a wpłacone przez tę osobę wadium 
zalicza się na poczet ceny nabycia tej nieruchomości,
• zobowiązana będzie do zapłaty Sprzedającemu ceny sprzedaży ustalonej w przetargu wraz z należnym podatkiem VAT, nie później niż w przed-
dzień daty ustalonej na zawarcie notarialnej umowy sprzedaży. 
 Według art.41 ust.2 cytowanej na wstępie ustawy o gospodarce nieruchomościami, uchy-lenie się od zawarcia umowy notarialnej 
powoduje przepadek wpłaconego wadium.
 Wadia wpłacone przez osoby przystępujące do przetargu, które nie wygrają go, zostaną im niezwłocznie zwrócone (także w przypadku: 
odwołania lub unieważnienia przetargu, oraz zakończenia przetargu wynikiem negatywnym). 
 Zastrzega się możliwość odwołania przetargu z uzasadnionej przyczyny, przy czym informacja o takiej decyzji podana zostanie w spo-
sób i w formie, jakie zastosowano do ogłoszenia o przetargu.

Szczegółowe informacje o warunkach przetargu udzielane będą zainteresowanym codziennie  w  godzinach urzędowania  w  Urzędzie Miasta 
Mińsk Mazowiecki  ul. Konstytucji 3 Maja 1  w  pokoju nr 207,  tel. 025 7595325  lub  025 7595323 ,  do  29 sierpnia 2014 r.  włącznie. 

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
 Stosownie do art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity  
Dz. U. z 2014 r. poz. 518 ) – i n f o r m u j ę , że ogłosiłem przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż niezabudowanej działki gruntu Nr 1970  
o powierzchni 425 m2  położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Józefa Piłsudskiego 2,  stanowiącej własność Miasta Mińsk Mazowiecki.
 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta przewidziana do sprzedaży działka leży w terenie mieszkal-
nictwa wielorodzinnego  i intensywnego mieszkalnictwa jednorodzinnego, z dopuszczeniem usług nieuciążliwych .
Powyższe ogłoszenie podano do wiadomości publicznej poprzez publikację na stronach internetowych Urzędu Miasta  i w Biuletynie Informacji 
Publicznej oraz w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie miasta.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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Z PRACY RADY MIASTA

 

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

Uchwały podjęte  
na Sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki 
w dniu 
23.06.2014r.  

1) Uchwała Nr XLII/409/14 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta Mińsk Mazowiecki wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2013r.,
2) Uchwała Nr XLII/410/14 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z tytułu wykonania budżetu za rok 
2013,  
3) Uchwała Nr XLII/411/14 w sprawie zawarcia Porozumienia Partnerskiego z Województwem Mazowieckim Liderem Projektu 
pt. „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Moja Przy-
szłość” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 
9.1.2,
4) Uchwała Nr XLII/412/14 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk 
Mazowiecki,
5) Uchwała Nr XLII/413/14 w sprawie przekazania środków finansowych dla Policji,  
6) Uchwała Nr XLII/414/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014, 
7) Uchwała Nr XLII/415/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2026,
8) Uchwała Nr XLII/416/14 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług  
w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów,
9) Uchwała Nr XLII/417/14 zmieniająca rozporządzenie w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu miń-
skiego.

Dziękuję za przystąpienie przez Pań-
stwa do Partnerstwa Programu „Rodzinny 
Mińsk” i jednocześnie bardzo doceniam 
Państwa wkład w promowanie modelu 
rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej 
wizerunku oraz wymierną pomoc jaką 
świadczycie na rzecz mińskich rodzin wie-
lodzietnych.

Szanowni Państwo, Partnerzy Programu „Rodzinny Mińsk”
Uprzejmie informuję, że do dnia 30 
czerwca br. Programem „Rodzinny 
Mińsk”  zostało objętych 235 rodzin  
tj. 1206 osób.

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

Mińsk Mazowiecki, dn. 01.07.2014r.

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski z czwartym  absolutorium w tej kadencji
 W poniedziałek, 23 czerwca br., Rada Miasta Mińsk Mazowiecki udzieliła absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wyko-
nania budżetu za rok 2013. Jest to czwarte absolutorium udzielone burmistrzowi Marcinowi Jakubowskiemu w tej kadencji, uzy-
skane większością bezwzględną, czyli 12 głosami „za”. Pozytywnie ocenili wykonanie przez burmistrza budżetu za 2013 rok radni 
Klubu PO: Aleksandra Wicik – Kowalczyk, Andrzej Kuć, Leszek Górecki, Robert Gałązka, Tomasz Płochocki, Jerzy Gryz, radni Klubu 
Mińskie Forum: Dariusz Kulma, Grzegorz Cyran, Wanda Rombel, Łukasz Lipiński oraz radni niezrzeszeni w Klubach: Waldemar Mirecki  
i Bogusław Zwierz. Bez wyraźnego sprzeciwu wobec wykonania przez burmistrza budżetu za 2013 rok, a co za tym idzie, „wstrzy-
mali się od głosu” radni Klubu PiS: Robert Ślusarczyk, Tadeusz Błaszczak, Maciej Cichocki, Leon Jurek, Teresa Szymkiewicz,  
Zygmunt Tkaczyk, radny niezrzeszony Kazimierz Markowski oraz radny Klubu Mińskie Forum Michał Tadeusz Góras. Tylko jeden głos 
„przeciw” oddano w tym głosowaniu, a był to głos radnej niezrzeszonej Krystyny Milewskiej – Stasinowskiej.  (red.)

Więcej informacji na www.minsk-maz.pl w zakładce Sprawy społeczne/Program 
Rodzinny Mińsk.
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Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

W dniach 6-8 czerwca br. w Telsiai odbył 
się „Samogitian Capital Festival 2014”, 
na którym nasze miasto reprezentowa-
ła Klasa Kameralistyki Wokalnej Miej-
skiej Szkoły Artystycznej oraz Radni 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki - Robert  
Gałązka i Tadeusz Błaszczak.

Występ mińskich artystów w składzie:
Paweł Hruszwicki - kierownictwo,
Anna Kornacka- pianistka/pedagog,
Barbara Majewska, Anna Rogala, Karolina 
Szczurowsa, Karolina Zwierz - śpiew,
Sandra Kuryłowicz  -  flet,
Martyna Kłoczewiak- klarnet, 
spotkał się z owacyjnym przyjęciem, nie 
zabrakło bisów. 

Uczestnicy wyjazdu przeżyli niezapo-
mniany moment aplauzu i dołączenia się 
publiczności podczas wykonywania przez 
zespół litewskiej piosenki trzygłosowej. 
Po koncercie, gratulując występu – Bur-
mistrz Vytautas Kleiva spytał jak długo 
zespół trenował litewski tekst.... W tym 
miejscu szczególne podziękowania kieru-
jemy do Pani Dagmary Ostrowskiej, która 
nauczyła artystów wymowy litewskiej.

W programie wykonano utwory:
- W.A. Mozarta - Luci care, Luci belle 
(nokturn) (beautiful starlight in your dear 
eyes...)                                                         
- H. Manciniego - Moon River,
- B. Bacharacha -Trains and boats and pla-
nes (“the Promises”),
- M. Szymanowskiej (Adam Mickiewicz) - 
Willia,
- M. Vaitkeviciausa – Piene (ludowa pio-
senka litewska) ,                            
- P. Figla - To był świat w zupełnie starym 
stylu - (Once there was the world in com-
pletely out-of-date style).

Poza udziałem w części festiwalowej dla 
delegacji z Mińska oraz gości z naszego 
miasta partnerskiego Krnov (Czechy)  zor-
ganizowano wycieczkę do skansenu, gdzie 
kapela ludowa nie tylko grała, ale uczyła 
tańców „ (…) mogliśmy sami zatańczyć 
kilka tańców ludowych, przejechać się 
bryczką, pochodzić na szczudłach, zjeść 
poczęstunek złożony z pysznych tradycyj-
nych specjałów (…)”.

Tekst i zdjecia - uczestnicy delegacji

Klasa Kameralistyki Wokalnej-pierwsza  
w Polsce- powstała w 1990 w Miejskiej 
Szkole Artystycznej w Mińsku Mazowiec-
kim. Prowadzona według autorskiej kon-
cepcji łączącej śpiew solowy, zespołowy  
i ruch sceniczny. Równie ważna, obok mu-
zycznej, jest strona literacka śpiewanych 
utworów. Repertuar wykonuje w orygi-
nalnych wersjach językowych. Pozwoliła 
wykształcić wielu śpiewaków i wokali-
stów.

Wyjazd do Telsiai 

W numerze IV/228 Gazety Samorządowej MIM na str. 9 pod artykułem „Święty 
Jan Paweł II w Wólce Mińskiej” pojawił się błąd w nazwie parafii. Prawidłowo 
winno być „Parafia Matki Bożej Dobrej Rady”.


