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  Mińsk Mazowiecki zazielenia się z każdym rokiem coraz bardziej. Powstają 

nowe inicjatywy, jak Aleja Radości Trzeciego Wieku, a dotychczasowe zieleńce pokry-
wają się bujną roślinnością. W naszej miejskiej przestrzeni publicznej są również przydo-
mowe i osiedlowe ogródki oraz balkony mieszkańców miasta. Chcielibyśmy je poznać  
i nagrodzić trud ich twórców, którzy na co dzień dbają, aby chociaż mały skrawek prze-
strzeni stał się zieloną enklawą. 
 Zapraszamy więc wszystkich mińszczan do wzięcia udziału w II edycji konkursu 
ZOSTAŃ  OGRODNIKIEM ROKU.
 Zaprezentujcie nam swoje dokonania ogrodnicze, a my je ocenimy, pokażemy 
innym mieszkańcom Mińska Mazowieckiego i nagrodzimy.
 Konkurs skierowany jest do mieszkańców miasta Mińsk Mazowiecki. Za trzy 
pierwsze miejsca za najładniej ukwiecony balkon i ogródek przewidziane są nagrody 
ufundowane przez firmę Castorama Polska Sp. z o.o.
 Zasady Konkursu oraz Formularz Zgłoszeniowy dostępne są w pok. 202  
w Urzędzie Miasta oraz na stronie internetowej www.minsk-maz.pl. Termin zgłoszeń 
upływa 8 lipca br.

Szanowni Państwo.
  
  Za nami obchody Dni Miasta, które odbyły się 
dzięki wielkiemu zaangażowaniu organizacji pozarządo-
wych, urzędników, radnych oraz naszych przyjaciół z zagra-
nicy. Chciałbym bardzo serdecznie podziękować wszyst-
kim, którzy włączyli się w organizację tego przedsięwzięcia. 
Wiele atrakcji mieszkańcom zapewniły nasze lokalne sto-
warzyszenia i kluby sportowe: MKS Mazovia, Fit&Joy, Miń-
sko-Mazowiecki Klub Siatkarski, Mińsko-Mazowiecki Klub 
Karate Kyokushin, MKS „Olimp”, MKB Dreptak, KW Grap-
pler, Walhalla Fight Club, KS Atletic, UKS Probasket, Sto-
warzyszenie „Radość Trzeciego Wieku”, Caritas Diecezji 
Warszawsko-Praskiej. Wszystkim Państwu gorąco dziękuję.

 Miejskiej Bibliotece Publicznej dziękuję za znakomitą Galę Alei Gwiazd Litera-
tury, Miejskiemu Ośrodkowi Sportu i Rekreacji za Mazowiecką Piątkę i Mazowiecką Pięt-
nastkę, Towarzystwu Przyjaciół Mińska Mazowieckiego za objazdowe wycieczki zabyt-
kowym autobusem oraz Kapsułę Czasu, którą otworzą nasi potomni za 50 lat, Muzeum 
Ziemi Mińskiej za Jarmark od Jana do Marcina, a dyrektorowi Leszkowi Celejowi za zorga-
nizowanie wycieczki po naszym mieście dla zagranicznych delegacji. Dziękuję mińskim 
rodzinom, które przyjęły pod swe dachy młodzież z partnerskich miast Krnov, Telsai i Sa-
int Egreve oraz zespołowi Gimnazjum Miejskiego nr 2 i Miejskiej Bibliotece Publicznej za 
zorganizowanie debaty europejskiej oraz warsztatów panelowych. Dziękuję młodzieży  
z naszych szkół uczestniczącej w projekcie „Nasza Europa, nasza przyszłość”, Stowarzy-
szeniu MiLa za opiekę nad gośćmi z Lacey, zawodnikom UKS Probasket za wywalczenie 
awansu w przeprowadzonych w tych dniach półfinałach Mistrzostw Polski Młodzików  
w Koszykówce, co było jednym z najwspanialszych prezentów na jubileusz miasta.  
 Za udział w Dniach Miasta podziękowania przekazuję też Towarzystwu Pa-
mięci 7. Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza Sosnkowskiego w Mińsku Mazo-
wieckim, które przekazywało mieszkańcom tajniki życia ułańskiego, Mińskiemu Towa-
rzystwu Muzycznemu za piękny koncert, Miejskiemu Domowi Kultury za przygotowanie 
techniczne i promocję wydarzeń, Klubowi Dawnych Motocykli „Magnet” za zorganizo-
wane na Starym Rynku „Motoserce 2016”. Za opiekę nad delegacjami zagranicznymi 
i tłumaczenie dziękuję radnym Rady Miasta, a szczególnie Barbarze Redzie, Jerzemu 
Gryzowi, Robertowi Gałązce, Waldemarowi Mireckiemu, Maciejowi Cichockiemu, Da-
riuszowi Kulmie oraz byłej radnej Wandzie Rombel, pracownikom Urzędu Miasta Dianie 
Rokickiej, Alicji Cichoń, Joannie Dutkiewicz, Katarzynie Tuszyńskiej oraz Aleksandrze 
Wróbel z Gimnazjum Miejskiego nr 2. Fundacji EBU oraz lektorom Studium Języków 
Obcych dziękuję za energię i zaangażowanie w międzynarodowe wydarzenia Dni Mia-
sta. Wszystkim mieszkańcom Mińska Mazowieckiego dziękuję za wspólne świętowanie 
w tych szczególnych dla naszego miasta dniach.

II edycja konkursu Zostań Ogrodnikiem Roku
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DNI MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 2016

W dniach 28 maja – 1 czerwca gości-
liśmy delegacje miast partnerskich: 
Borodianki, Krnov, Lacey, Orszy,  
Saint-Egreve i Telsiai. Podczas wizyty  
w ramach projektu „Nasza, Euro-
pa, nasza przyszłość” realizowa-
nego przy wsparciu Komisji Eu-
ropejskiej, Programu „Europe for 
Citizens” odbyły się liczne spotkania  
i wydarzenia kulturalne. Projekt wpisał 
się w obchody 595. rocznicy nadania 
praw miejskich naszemu miastu.

 Główną ideą projektu było 
podjęcie debaty o integracji Europejskiej  
a także debaty poświęconej przyszłości 
oraz znaczeniu Unii dla państw człon-
kowskich, regionów i miast. Uczest-
nicy mieli okazję do wymiany do-
świadczeń dotyczących pozyskiwania 
środków zewnętrznych oraz możliwo-
ści realizowania dzięki nim projektów  
w różnych obszarach.
 Goście oraz mieszkańcy spo-
tkali się podczas debaty, która odby-
ła się 30 maja w Gimnazjum Miejskim 
nr 2 im. Jana Pawła II oraz podczas 
warsztatów i paneli dyskusyjnych zor-
ganizowanych w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej. W debacie zrealizowanej  
z udziałem publiczności (głównie polskich  
i zagranicznych uczniów oraz mieszkań-
ców), udział wzięli: Cynthia Pratt (USA, 
Zastępca Burmistrza Lacey), Catherine 
Kamowski (Francja, Mer Saint-Egreve), 
Danutė Popovič (Litwa, Dyrektor Przed-
szkola „Mastis”), Michal Skalka (Cze-
chy, Manager projektów) oraz Marcin 
Jakubowski (Polska, Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki). Uczestnicy opo-
wiedzieli o realizowanych przez siebie 
projektach, prowadzonej współpracy  
i doświadczeniach związanych z udzia-
łem mieszkańców w procesie podejmo-
wania decyzji.
 W czasie warsztatów, otwar-
tych przez byłego Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki Zbigniewa Grze-
siaka, młodzież, reprezentanci miast 
partnerskich oraz mieszkańcy mogli 
zapoznać się z działalnością organi-
zacji pozarządowych oraz porozma-
wiać o doświadczeniach we współpra-
cy zagranicznej. O współpracy miasta  
z organizacjami pozarządowymi opo-
wiedziała Diana Rokicka (Kierownik Wy-
działu Promocji, Kultury i Sportu). Swoje 
prezentacje przedstawili: Stowarzyszenie 
„Radość Trzeciego Wieku” reprezento-
wane przez Jadwigę Maciejewską oraz 
Zofię Grzelak, MKS „Mazovia” Mińsk Ma-
zowiecki reprezentowany przez Andrzeja 
Kucia oraz Stowarzyszenie Kultural-

no-Oświatowe „Ścieżki Nieskończono-
ści”, reprezentowane przez Małgorzatę  
Zakrzewską i Dariusza Kulmę.
 Panele dyskusyjne, po-
święcone możliwościom współpracy  
w zakresie edukacji, kultury, turystyki  
i sportu, miały na celu przybliżenie tych 
obszarów zagranicznym gościom oraz 
zakreślenie potencjalnych płaszczyzn 
współpracy. Panele prowadzili: w za-
kresie edukacji - Dyrektor Gimnazjum 
Miejskiego nr 2 Grzegorz Wyszogrodzki 
(przy wsparciu Fundacji EBU w zakresie 
edukacji międzykulturowej), w zakresie 
kultury – Dyrektor Muzeum Ziemi Miń-
skiej Leszek Celej, w zakresie sportu  
i turystyki – Dyrektor Miejskiego Ośrod-
ka Sportu i Rekreacji Robert Smuga.
 Debatom i spotkaniom to-
warzyszyły wydarzenia kultural-
ne i sportowe. Goście oraz miesz-
kańcy uczestniczyli (również jako 
zawodnicy) w Ogólnopolskim Biegu 
Ulicznym Mazowiecka Piętnastka  
i koncercie Europejskim, w którym wy-
stąpiły młodzieżowe grupy muzycz-
ne. Z Czech zagrali, „Młodzi muzycy”  
z Młodzieżowego Ośrodka Wypo-
czynku w Krnov, Litwę reprezentował 
specjalnie na tę okazję utworzony ze-
spół, składający się z młodzieży szkol-
nej (m.in. członków grupy Čiučiuruks), 
Francję reprezentował zespół Graine de 
Djeun’s.
 W Miejskim Domu Kultu-
ry została zorganizowana wystawa 
prac młodych artystów z Czech i Li-
twy. Swoje prace zaprezentowali: 
Markéta Volná i Viktorie Švihelová 
(Czechy) oraz Ramunė Šaluchinaitė, 
Lauryna Kiškytė i Emilija Raginskytė   
(Litwa).
 Mieszkańcy i uczestnicy pro-
jektu wzięli także udział w jarmarku wy-
robów i potraw regionalnych, Kapsule 
Czasu oraz Koncercie Galowym zorga-
nizowanym przez Mińskie Towarzystwo 
Muzyczne. Dzień zakończyła Uroczysta 
Sesja Rady Miasta Mińsk Mazowiecki  
z udziałem delegacji zagranicznych.
 Przedstawiciele miast part-
nerskich oraz młodzież odwiedzili także 
Muzeum Narodowe w Warszawie, gdzie 
spędzili czas w Muzeum Narodowym, 
Łazienkach Królewskich i na Starówce.    
 Projekt realizowany był przy 
udziale jednostek organizacyjnych 
miasta, instytucji kultury oraz szkół. 
Najmłodsi uczestnicy projektu, w ra-
mach integracji wewnątrzpokoleniowej, 
otrzymali polskich opiekunów spośród 
uczniów mińskich szkół, którzy byli dla 
nich przewodnikami po naszym mie-
ście. W ten sposób udało się nawiązać 
międzynarodowe kontakty i przyjaźnie.
 W projekcie uczestniczyło po-
nad 60 reprezentantów miast partner-
skich (w tym 26 uczniów) oraz ok. 40 
uczestników z Polski (w tym ponad 20 
uczniów). Łącznie we wszystkich wy-
darzeniach udział wzięło ponad 1000 
osób. (red.) fot. z arch. UM MM

DNI MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 2016

Motoserce 2016
W upalną niedzielę 29 maja, Klub Daw-
nych Motocykli “MAGNET” zorganizował 
po raz drugi w Mińsku Mazowieckim, ak-
cję zbiórki krwi MOTOSERCE – Motocy-
kliści Dzieciom. 

Sportowym akcentem rozpoczęto tego-
roczne Dni Miasta Mińsk Mazowiecki  
w ramach obchodów 595-lecia nadania 
praw miejskich. Na obiektach znajdu-
jących się przy ul. Budowlanej (stadion 
oraz hala sportowa Gimnazjum Miejskie-
go nr 2 im. Jana Pawła II) odbył się Dzień 
Organizacji Pozarządowych. 
 
 Zaproszenie do organizacji tego 
wydarzenia wspólnie z miastem przyję-
li: MKS Olimp, Mińsko-Mazowiecki Klub 
Siatkarski, MKS Mazovia Mińsk Mazo-
wiecki, MKB Dreptak, Mińsko-Mazowiec-
ki Klub Karate Kyokushin, KS Atletic, MKS 
MMA TEAM, Klub Sztuk Walk Walhalla Fi-
ght Club, Fit&Joy, CARITAS DWP.  Wśród 
licznych atrakcji nie zabrakło: pokazów 
sztuk walki karate kyokushin, boks, mma, 
brazylijskiego jiu jitsu, K1, przykładowych 
treningów piłkarskich, tenisa stołowego, 
brydża sportowego, rozgrywek warca-
bowych, zumby. W hali sportowej w to-
warzyskiej atmosferze mecz siatkówki 
rozegrały drużyny MKS Olimp Mińsk Ma-
zowiecki (kobieca), MMKS Miński Mazo-
wiecki vs. GOSiR Mrozy (mężczyzn). 
 Dla najmłodszych mieszkań-
ców przygotowano  dmuchane zjeżdżal-
nie, wszyscy mogli zapoznać się z ofer-
tami promocyjnymi prezentowanymi na 
stoiskach współorganizatorów. Każda 
z przybywających osób mogła ponadto 
zjeść ciastko przystrojone emblematami 
Mazovii Mińsk Mazowiecki. Równolegle, 
na terenie pobliskiego parku miejskiego, 
trwało obozowisko ułańskie przygotowa-
ne przez Towarzystwo Pamięci 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego w Mińsku Mazowiec-
kim, które z racji dużego zainteresowania 
rozstawiono także 29 maja. Ćwiczenia  
z ułanami, treningi władania szablą i lancą 
na koniu wzbudziły duże zainteresowanie 
i były żywą lekcją historii dla przybyłych 
gości. (red.) fot. z arch. UM MM

Dzień Organizacji Pozarządowych

Zbiórka krwi odbywała się w godzinach 
10:00 – 14:00 na Starym Rynku i była jed-
nym z wydarzeń w ramach obchodów Dni 
Miasta. Poza oddaniem krwi można było 
obejrzeć prezentowane zabytkowe (i nie 
tylko) jednoślady, zapoznać się z dzia-
łalnością Jednostki Strzeleckiej JS 1009, 
odbyć krótki kurs udzielania pierwszej 
pomocy, zorganizowany przez Harcerski 
Klub Ratowniczy “Mazowsze”. Dzieci bra-
ły udział w konkursach organizowanych 
przez Motocyklową Społeczność Gazow-
niczą WLOT, partnera w organizacji akcji. 
Ze strony technicznej zbiórkę krwi zabez-
pieczał lokalny Kub Honorowych Daw-
ców Krwi “Ania”. Podczas MOTOSERCA 

2016 zebrano w Mińsku Mazowieckim 
16,2 l bezcennego leku, jakim jest krew. 
Wszystkim oddający krew i tym którzy 
wsparli naszą akcję – Dziękujemy.

K.D.M. Magnet, fot. z arch. klubu
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29 maja na placu przy ul. Chełmońskie-
go w Mińsku Mazowieckim odbyło się 
wspaniałe widowisko sportowe, które 
jako Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji mamy przyjemność organizować 
nieprzerwanie od 21 lat. Od kilku edycji  
w czynną organizację imprezy włączy-
li się również MKS Mazovia oraz MKB 
Dreptak. Ogólnopolskie Biegi Uliczne 
XXI Mazowiecka Piętnastka i II Mazo-
wiecka Piątka to dwa atestowane dy-
stanse, które w tym roku przyciągnęły na 
start kolejno 328 oraz 290 osób. 

 Oba biegi, drugi rok z rzędu, 
zostały wpisane w szeroko zakrojoną 
inicjatywę Grand Prix Traktu Brzeskiego. 
Inicjator każdego z przedsięwzięć, czyli 
Gmina Wiązowna, Klub Biegacza Biała 
Biega, Yulo Run Team Siedlce, Agen-
cja Rozwoju Miasta Siedlce oraz MO-
SiR Mińsk Mazowiecki, proponuje udział  
w dwóch biegach, tj.  Półmaraton Wią-
zowski (5km, półmaraton), Rodzinny 
Piknik Biegowy Biała Biega (10 i 15km), 
Biegiem przez Platerów (10km), Bieg Sie-
dleckiego Jacka (5km, półmaraton) oraz 
Ogólnopolskie Biegi Uliczne (5 i 15km). 
Podstawą klasyfikacji jest pokonanie 
czterech dystansów (5, 10, 15km oraz 
półmaratonu) w określonym przez organi-
zatorów limicie czasowym. Na szczegól-
ną uwagę zasługuje fakt, iż medal zdobyty  
w każdym mieście tworzy z pozostałymi 
zintegrowaną całość, tj. trasę traktu brze-
skiego. 
 W tegorocznej edycji Mazowiec-
kiej Piętnastki i Mazowieckiej Piątki bardzo 
miło było nam gościć w Mińsku Mazowiec-
kim zawodników z całego świata. Oprócz 
Polaków na starcie stanęli zawodnicy  
z Czech, Węgier, Ukrainy, Białorusi, Kenii, 
którzy pokazali jak walczyć w trudnych 
warunkach pogodowych - w niebywały 
upał i słońce. Od godziny 8.30 wszyscy 
zawodnicy mogli w biurze zawodów od-
bierać pakiety startowe, po czym po krót-
kiej rozgrzewce przeprowadzonej przez 
studio Fit and Joy na czele z energetyczną 
Eweliną Kaską Łobodowską, punktualnie  
o godzinie 10.30 biegacze usłyszeli wy-
strzał z pistoletu startowego, który padł  
z rąk Anny Jesień – wielokrotnej, brązo-
wej medalistki Mistrzostw Europy i Świa-
ta! Jako pierwszy, dystans 5 km pokonał 
Wydiffe Biruot, a tuż za nim Jurii Kykhopen 
oraz Dmutro Dudovodiuk. Czwarte miej-
sce, a pierwsze wśród Polaków, zajął za-
wodnik GKS Wilga Garwolin Robert Głowa-
la. Wśród kobiet triumfowała zawodniczka 
Otwock Miasto z Klimatem Ewa Jagielska, 
zaś na kolejnych lokatach uplasowały się 
Zita Kacser i Olesia Dudovodiuk. 
 Chwilę po pięciokilometro-
wym dystansie, nastąpiło długo wy-
czekiwane przez mieszkańców miasta 
wydarzenie, czyli II Miński Przejazd Rol-
kowy, którego organizatorem był Rolko-

wy Mińsk. W przejeździe wzięło udział 
około 200 rolkarzy, którzy zmagali się  
z jedną pętlą, czyli dystansem 5km. 
W bogatym programie niedzielnej im-
prezy, nie zabrakło również VI Biegu 
Krawaciarza, którego celem jest pro-
pagowanie i popularyzacja biegania 
przez wszystkich na codzień noszą-
cych bardziej zobowiązującą garderobę!  
Po udanym 450m dystansie wszyscy „od-
ważni” otrzymali pamiątkowe certyfikaty 
uczestnictwa. 
 Niespełna moment przed godzi-
ną 12.00 wspólnie ze startującą bieg Lidią 
Chojecką do rywalizacji stanęli wszyscy 
piętnastkowicze, którzy rozgrzani przez 
fantastyczną instruktorkę z zaprzyjaźnionej 
firmy Pas a Pas rozpoczęli swoje zmaga-
nia z dystansem. Jak twierdzą sami zain-
teresowani była to świetnie przygotowana 
trasa, nie tylko dzięki uprzejmości służb 
mundurowych, które czuwały nad bez-
pieczeństwem uczestników, ale również 
dzięki uprzejmości mieszkańców miasta, 
którzy bardzo życzliwie chłodzili zawod-
ników wszystkimi dostępnymi metodami! 
Po 46’14’’ na mecie pojawił się zwycięzca 
ostatnich kilku edycji biegów Sergii Okse-
niuk, tuż przed Biwot Wycliffe Kipkon i An-
ton Pototskyi, zaś wśród reprezentantów 
naszego kraju Maciej Badurek zajął 7 lo-
katę (52’12’’). Kategorię kobiet zwyciężyła 
Hellen Jepkosgei Kimutai, która wbiegła 
na metę przed Anną Szyszką oraz Natalija 
Yakimovich. 
 Po wyczerpującym wysiłku na-
stąpił najbardziej przyjemny czas. Czas 
uroczystych dekoracji, którym przewodzili 
przyjaciele naszego biegu. W tym roku na 
obu dystansach nagradzaliśmy w następu-
jących kategoriach:
• kobiety i mężczyźni: 16-19, 20-29, 30-39, 
40-49, 50-59, 60 lat i powyżej, 
• niepełnosprawni (miejsca 1-4 ze szcze-
gólnym wyróżnieniem zawodników poko-
nujących trasę o kulach),

• Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego,
• najstarszy zawodnik i zawodniczka,
• oraz w przypadku Mazowieckiej Pięt-
nastki Mistrzostwa Mińska Mazowieckie-
go Służb Mundurowych o Puchar Komen-
danta OSŻW w Mińsku Mazowieckim. 
 Najlepsi zawodnicy w każdej 
kategorii otrzymali puchar, dyplom oraz 
nagrodę rzeczową, natomiast zawodnicy  
z lokat 2-4 dyplomy i nagrody rzeczowe. 
W klasyfikacji Mistrzostw Mińska Mazo-
wieckiego zawodnicy, którzy zajęli lokatę 
1-6 otrzymali puchary, dyplomy, nagro-
dy rzeczowe oraz nagrody specjalne od 
przyjaciół i sponsorów przedsięwzięcia. 
 Organizując tak szeroko skro-
jone przedsięwzięcie, jako organizatorzy 
nigdy nie zapominamy również o naj-
młodszych. Dlatego właśnie dla nich rok-
rocznie przygotowujemy biegi dziecięce  
i młodzieżowe w licznych kategoriach 
wiekowych. Warto dodać, iż w tym roku 
po raz pierwszy dzieci miały możliwość 
pokonywać swoje słabości przy elek-
tronicznym pomiarze czasu. Najbardziej 
przyjemnym akcentem biegów najmłod-
szych, był oczywiście Bieg Przedszkola-
ka, który przyciągnął 33 wróżki i 45 elfów! 
Oprócz stricte sportowej rywalizacji po-
stanowiliśmy wyróżnić również najpięk-
niej przebranych, którzy swoją charyzmą 
podbili serca wszystkich! 
 W specjalnie przygotowanym 
dla zawodników, kibiców i wszystkich 
mieszkańców miasta programie przygo-
towaliśmy również mnóstwo nieodpłat-
nych atrakcji i liczne konkursy z nagro-
dami, natomiast wszyscy fani muzyki na 
żywo mogli posłuchać zespołu KWIATY, 
który umilał czas obecnym. Serdecznie 
dziękujemy za wspaniałą zabawę i już dziś 
zapraszamy na kolejną edycję biegów!  
Do zobaczenia! 

MOSiR, fot. Jarosław Niemczak

Mazowiecka Piętnastka

W ramach obchodów 595. rocznicy 
nadania praw miejskich naszemu miastu 
Muzeum Ziemi Mińskiej zorganizowało 
targ „Kupieckie Mensko - od Jana do 
Marcina 595 lat tradycji”.

 W niedzielę 29 maja przed Pa-
łacem Dernałowiczów ok. 60 wystawców 
lokalnych oraz tych z bliższej i dalszej 
okolicy prezentowało swoje produkty rę-
kodzielnicze i regionalne wyroby spożyw-
cze. Damskie oko przyciągały: ręcznie 
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W  1881 roku  na  terenie  miasta  
Mińsk  Mazowiecki powstał  oddział  
straży. Przez  135  lat  strażacy  wie-
lokrotnie  nieśli  pomoc  lokalnej  spo-
łeczności  narażając  własne  zdrowie,  
a  często  również  życie.  

Uroczystości  jubileuszowe w  Kościele  
NNMP  oraz  przed  siedzibą  KP PSP   

robiona biżuteria, oryginalne stroje (m.in. 
ręcznie malowane koszulki i sukienki), to-
rebki z naturalnej skóry i mnóstwo deko-
racji do domu. Na smakoszy czekały m.in. 
regionalne „sójki”, galicyjskie słodkości, 
pyszne miody i wyroby pszczelarskie, 
smakowite sery, wędliny i rewelacyjne 
pajdy chleba ze smalcem lub słoniną. 
 Na targu można było zakupić 
najnowszą, niesłychanie ciekawą publika-
cję o ziemi mińskiej zatytułowaną „Mińsk 
Mazowiecki i okolice”. Jest to przedruk 

artykułów i zdjęć z gazet polskich z lat 
1831-1939, w których opisywane były 
wydarzenia z życia mieszkańców Mińska 
i okolic. Wydawnictwo ukazało się dzię-
ki współpracy Muzeum Ziemi Mińskiej  
i Stowarzyszenia Radość Trzeciego Wieku 
w Mińsku Mazowieckim. Jest to publika-
cja rocznicowa z okazji 595-lecia Miasta 
Mińsk Mazowiecki. Zainteresowanych za-
kupem publikacji zapraszamy do siedziby 
Muzeum przy ul. Okrzei 16. 

Monika Roguska, fot. z arch. MDK

Jubileusz Ochotniczej Straży Pożarnej

Kupieckie Mensko - od Jana do Marcina 595 lat tradycji

w  Mińsku  Mazowieckim  w  dniu  
29 maja 2016 r. zgromadziły  przedsta-
wicieli  władz  powiatu, miasta  i  gminy  
Mińsk  Mazowiecki, KP PSP,   KP Poli-
cji, władz  związku  OSP  oraz  druhów  
ochotników, w  tym  z  zaprzyjaźnionej  
jednostki  OSP  z  Nowego  Targu.  
 W  uznaniu ofiarnej  i  bezintere-
sownej  służby,  za  odwagę  i  działalność  

na  rzecz  poprawy  bezpieczeństwa 
podczas  uroczystości uhonorowano  
medalami, odznaczeniami  i  odznakami  
najbardziej  wyróżniające  się  Druhny   
i  Druhów  Ochotniczej  Straży  Pożarnej  
w  Mińsku  Mazowieckim.

Dorota Odalska-Rychter
fot. z arch. OSP
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Punktualnie o 15.00 w niedzielę, 29 
maja, na Starym Rynku, tuż obok Po-
mnika Niepodległości, odbyła się uro-
czystość wkopania Kapsuły Czasu za-
wierającej pamiątki mińszczan, które ich 
potomni mają otworzyć za 50 lat – do-
kładnie 29 maja 2066 r. Kapsułę umiesz-
czono w ziemi na głębokości 1,5 m  
w specjalnie wykonanej do tego celu 
krypcie, którą zasypano ziemią. Ca-
łość zwieńczyła przygotowana przez 
Jacaka Sawickiego płyta pamiąt-
kowa przypominająca o zakopaniu  
i zamiarze wydobycia kapsuły.

 Świetny pomysł Toma-
sza Adamczaka – poprzedniego pre-
zesa TPMM, spotkał się z entuzja-
stycznym przyjęciem  mińszczan,  

władz samorządowych i gości zagranicz-
nych uczestniczących w obchodach Dni 
Miasta. Zanim Kapsuła znalazła się na Sta-
rym Rynku oczekiwała w siedzibie TPMM, 
skąd przetransportował ją na „miejsce 
spoczynku” jeżdżący wówczas po ulicach 
miasta zabytkowy autobus, tzw. Ogórek – 
Jelcz 043 w wersji Cabrio. W ten dzień jego 
kierowca wykonał kilka kursów, obwożąc 
mieszkańców ulicami miasta. 
 Załadowanie kapsuły miało 
miejsce w siedzibie TPMM przy ul. Pił-
sudskiego 27, gdzie spływały pamiątki 
przekazywane przez mińszczan chcą-
cych dołożyć swoją „cegiełkę” dla po-
tomnych. Wśród licznych przedmiotów 
znalazły się między innymi różne materiały 
pamiątkowe przekazane przez przedszkola  
i szkoły różnych szczebli. Nie zabrakło 

Kapsuła Czasu na Starym Rynku

Jedną z części świętowania obchodów 
595-lecia nadania praw miejskich na-
szemu miastu był koncert galowy, zor-
ganizowany przez Mińskie Towarzystwo 
Muzyczne. Wieczór 29 maja rozpoczął 
nietypowo skarbnik MTM Piotr Gronek 
grą na ligawce – instrumencie paster-
skim, na południu Polski zwanym trom-
bitą, a na Mazowszu używanym od XI w. 
Kto wie – być może grą na takim instru-
mencie uświęcono na okolicznych pa-
stwiskach nadanie praw miejskich osa-
dzie niespełna sześćset lat temu…

 Klimat muzyki ludowej kontynu-
ował Chór Kameralny Mińskiego Towa-
rzystwa Muzycznego utworem „Zielony 
mosteczek”, a po nim zaprezentował żart 
muzyczny „Die launige Forelle” Franza 
Schöggla. Następnie zespół przeniósł 
słuchaczy do świata niezapomnianego 

Koncert galowy Mińskiego Towarzystwa Muzycznego

pamiątek ofiarowanych przez kluby i sto-
warzyszenia, firmy i inne podmioty. Przy-
gotowano specjalne albumy, w których 
zamieszczono zdjęcia wychowanków, 
pedagogów i historię szkół. Uczniowie na-
pisali listy zaadresowane do potomnych  
i członków swoich rodzin, którzy otworzą 
kapsułę w roku 2066. Uczennica LO Pol-
skiej Macierzy Szkolnej przekazała rolkę 
filmu ze zdjęciami Mińska Mazowieckiego. 
Przedstawiciele prasy lokalnej przekazali 
archiwalne egzemplarze swoich gazet oraz 
wydawnictw. Urząd Miasta Mińsk Mazo-
wiecki przekazał list Burmistrza oraz ma-
teriały promocyjne. Stowarzyszenie Nieza-
leżna Inicjatywa Kulturalna przekazało płyty  
z utworami mińskich zespołów muzycz-
nych.
 Wśród pamiątek, które zostały 
umieszczone w kapsule, na szczególną uwa-
gę zasługuje przekazany przez Alberta Szczy-
gielskiego, Zasłużonego Dla Miasta Mińsk 
Mazowiecki, medal za zdobycie III miejsca  
w kategorii do 80 kg podczas Mistrzostw 
Świata Juniorów i Weteranów w Kultury-
styce i Fitness, które odbyły się w 2013 r.  
w Ułan Bator w Mongolii. 
 Na koniec warto podziękować 
osobom, dzięki którym kapsuła powstała. 
Poza wymienionym wcześniej prezesem 
– Tomaszem Adamczakiem członkowie 
TPMM pragną podziękować Sebastianowi 
Kameckiemu Prezesowi Zarządu  ZNTK 
Mińsk Mazowiecki oraz dyrektorowi 
Krzysztofowi Adamskiemu z ZNTK. Dzię-
ki nim otrzymaliśmy bezpłatnie kapsułę, 
nad produkcją której czuwał Jacek Bilski. 
Twórcą kapsuły jest Dariusz Gańko, a przy 
jej zamknięciu obecny był Marcin Śledziew-

duetu Przybora & Wasowski w kompozy-
cjach „Piosenka jest dobra na wszystko” 
oraz „Herbatka”. Potem zabrzmiał rosyj-
ski łamaniec językowy z muzyką Fiodora 
Rubcowa „Wieniki” oraz wróżące Singing 
in the rain. Zespołem dyrygował Tomasz 
Zalewski – jego założyciel w r. 2000.
 Najmłodszy z zespołów MTM 
– Oktet Wokalny Manufaktura Dźwięku – 
wykonał wiązankę utworów szwedzkiego 
zespołu ABBA oraz zabrał w podróż nie-
zatapialnym Titanicem – „My heart will go 
on”. Kolejne to trzy utwory z kręgu anglo-
języcznej kultury popularno-rozrywkowej: 
Happy together zespołu The Turtles, Go-
odnight  sweetheart autorstwa The Spa-
niels oraz Only you zespołu Yazoo. Zespół 
prowadzi od trzech lat Emil Ławecki.
 Występ Big Bandu Mińsk Ma-
zowiecki z solistką Moniką Mulską był 
mocnym końcowym akcentem wieczoru. 

Zespół założony piętnaście lat temu, od 
pięciu lat pod egidą Miejskiej Szkoły Arty-
stycznej, obecnie dyryguje nim Arkadiusz 
Mizdalski. 
 Organizatorem koncertu było 
Mińskie Towarzystwo Muzyczne, które 
od 2000 roku zrzesza muzyków, nauczy-
cieli muzyki, uczniów szkół muzycznych, 
melomanów oraz działaczy na rzecz upo-
wszechniania muzyki. Naszą przewodnią 
ideą jest świadomość, że dobra muzyka 
wzbogaca osobowość człowieka i wy-
kształca pozytywne cechy charakteru, 
zwłaszcza, gdy jest uprawiana czynnie  
i systematycznie. MTM oprócz organizo-
wania licznych koncertów i festiwali jest 
założycielem Big Bandu, chóru miesza-
nego oraz oktetu wokalnego, które to ze-
społy wypełniły koncert galowy.

Rafał Ostrowski, fot. z arch. UM MM
Koncert został sfinansowany

 z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki

ski. Dobrym duchem współpracy TPMM  
z ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A. był  Jacek 
Grabarczyk, kierownik działu marketingu.
 Miejsce, w którym umieszczo-
no kapsułę, dzięki uprzejmości Prezesa  
Zarządu Dróg Miejskich Antoniego Tuło-
dzieckiego, nieodpłatnie wykonali pracow-
nicy Zarządu Dróg Miejskich Spółka z o.o. 
w Mińsku Mazowieckim. Marek Kur, Jan 
Pietrzyk, Jan Jackowicz i Artur Kublik wy-
budowali na głębokości 1,5 metra wspo-
mnianą kryptę. Nadzorował ich Arkadiusz 
Bogucki (zastępca dyrektora). Za bezpiecz-
ne i fachowe umieszczenie kapsuły w kryp-
cie odpowiedzialni byli: Paweł Malinowski, 
Bogusław Kublik i Mieczysław Jackiewicz.
 Na miejscu umieszczenia wehi-
kułu czasu została umieszczona okoliczno-
ściowa płyta, którą wykonał Jacek Sawicki.

TPMM, fot. z arch. UM MM

29 czerwca br. dzięki dofinansowaniu  
z Miasta Mińsk Mazowiecki zorganizo-
wano II Miński Przejazd Rolkowy.
 Frekwencja została pobita.  
W II edycji wzięło udział ponad 200 osób –  
w przewarzającej większości dzieci uczest-
niczące w zajęciach nauki jazdy na rolkach 
organizowanych na boiskach wielofunkcyj-
nych przy Miejskim Ośrodku Sportu i Re-
kreacji w Mińsku Mazowieckim. Najmłod-
sza uczestniczka, która przejechała trasę 
5 km, miała 3,5 roku, najstarszy uczestnik 
nie przyznał się do wieku (śmiech). 
 Dzięki sponsorom oraz wkładowi 
własnemu stowarzyszenia udało się wy-
konać koszulki okolicznościowe dla dzieci  
z hasłem „Kocham Rolkowy Miński”. Im-
preza udała się dzięki zaangażowaniu in-
struktorów i wolontariuszy Rolkowego Miń-
ska: Magdaleny Ołdak, Karoliny Wrzosek, 
Igi Pszczółkowskiej, Kamila Ołdaka, Pawła 
Milarta, Konrada Gomulskiego, Bartosza 
Glanasa, Kamila Prusa, Kamila Oniska.

Kamil Ołdak

„Kocham Rolkowy Mińsk”
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Panie Przewodniczący,
Panie i Panowie Radni,
Szanowni goście,
Drodzy mińszczanie!

	 Witam	Państwa	bardzo	serdecznie	
w	 gościnnych	 progach	 Pałacu	 Dernałowi-
czów	na	uroczystej	sesji	Rady	Miasta	Mińsk	
Mazowiecki.	 Okazja	 dzisiaj	 wyjątkowa,	 po-
nieważ	595	lat	temu	książę	mazowiecki	Ja-
nusz	I	nadał	osadzie	Mensko	przywilej	loka-
cyjny,	 na	 mocy	 którego	 stała	 się	 miastem.	
Była	to	jedna	z	pierwszych	lokacji	prywatne-
go	miasta	na	wschodnim	Mazowszu.
	 595	lat	to	wiek	naprawdę	imponują-
cy.	Jednak	sam	status	miasta	nie	świadczył-
by	 jeszcze	o	niczym,	gdyby	nie	ustawiczna	
praca	wielu	pokoleń	mieszkańców.	A	Mińsk	
Mazowiecki	miał	 szczęście	do	wspaniałych	
i	 mądrych	 obywateli.	 Niedawno	 świętowa-
liśmy	 25	 lat	 samorządności,	 co	 pokazało	
nam	 jak	 na	 przestrzeni	 lat	 realizowany	 był	
żmudny	plan	rozwoju	demokracji	w	Polsce,	
ale	 też	w	naszych	małych	społecznościach	
lokalnych.	 Dzięki	 wspólnie	 podejmowanym	
wyzwaniom,	 nierzadko	 trudnym,	 możemy	
dzisiaj	 dumnie	 patrzeć	 na	 intensywnie	 roz-
wijające	 się	 nasze	 miasto.	 Powstają	 nowe	
drogi	 i	 parkingi,	 deptaki,	 place	 zabaw,	 czy	
obiekty	 sportowe,	 a	 to	 tylko	 część	 z	 wielu	
inwestycji,	które	dokonują	się	każdego	dnia	
na	naszych	oczach.	Nie	byłoby	 ich,	 gdyby	
nie	 zaangażowanie	 instytucji	 i	 urzędników	
ciężko	 pracujących	 nad	 tymi	 pomysłami		
i	wdrażaniem	 ich	w	życie,	ale	 też	nie	było-
by	 ich	bez	pasji	wielu	osób,	 którym	bliskie	
są	 sprawy	 lokalne.	 To	oni	 codziennie	pod-
suwają	 nam	 nowe	 pomysły,	 podpowiadają	
co	 jeszcze	 można	dla	mieszkańców	 zrobić		
w	każdej	sferze	miejskiego	życia.	W	ostatnich	
dniach	mieli	Państwo	możliwość	 zapoznać	
się	 z	 dorobkiem	 naukowym,	 kulturalnym		
i	 sportowym	 organizacji	 pozarządowych	
oraz	 klubów	 sportowych	 działających		
w	Mińsku	Mazowieckim.	

	 Jak	 ważną	 rolę	 odgrywają	 te	 sto-
warzyszenia	 w	 naszym	 mieście,	 świadczy	
bogactwo	 życia	 społeczno-kulturalnego,		
w	 którym	 mają	 Państwo	 okazję	 aktywnie	
uczestniczyć.	 Już	 za	 miesiąc	 przywitamy	
wakacje	 Festiwalem	 4M,	 na	 który	 zjeżdżają	
do	 Mińska	 Mazowieckiego	 polskie	 gwiaz-
dy	 największego	 formatu.	 A	 dzieje	 się	 tak	
od	 kilku	 lat	 między	 innymi	 za	 sprawą	 takich	
stowarzyszeń,	 jak:	 Ścieżki	 Nieskończoności,	
Niezależna	 Inicjatywa	 Kulturalna	 i	 Mińskie	
Towarzystwo	 Muzyczne,	 którego	 znakomity	
koncert	 czeka	 nas	 dzisiaj	 wieczorem.	 Wiel-
kiego	 wysiłku	 społecznego	 podejmują	 się	
również	od	lat	artyści	z	Regionalnego	Zespo-
łu	 Pieśni	 i	 Tańca	 „Dąbrówka”	 oraz	 Miejskiej	
Orkiestry	 Dętej	 Miasta	 Mińsk	 Mazowiecki.	
Rozsławiają	miasto	na	całym	świecie,	 poka-
zując	 najciekawsze	 elementy	 naszej	 kultury	
narodowej.	Wdzięczni	za	umilanie	nam	przez	
lata	 atmosfery	 lokalnych	 wydarzeń	 i	 promo-
cję	miasta	poza	granicami	 kraju	przekażemy	
dzisiaj	przyjaciołom	artystom	tytuły	Zasłużony	
dla	Miasta	Mińsk	Mazowiecki.	Szkoda,	że	ty-
tułu	tego	osobiście	już	odebrać	nie	może	Jan	
Himilsbach,	 jeden	z	najciekawszych	aktorów	
i	pisarzy	ostatniego	40-lecia.	Zapewne	swo-
ją	 charakterystyczną	 chrypką	 powiedziałby	
coś	 z	 przekąsem	 i	 odwijając	 się	 na	 pięcie,	
wyszedłby	 na	 papierosa....	 Ot,	 artysta...	 ale	
nasz,	z	Mińska	Mazowieckiego.	Tydzień	temu	
podziwialiśmy	 Mazowiecki	 Rajd	 Weteranów	
Szos.	 Jego	 organizatorem	 jest	 promujący	
nasze	 miasto	 od	 przeszło	 20	 lat	 Klub	 Daw-
nych	 Motocykli	 „Magnet”,	 za	 co	 odbierze	
dzisiaj	 tytuł	Zasłużony	dla	Miasta	Mińsk	Ma-
zowiecki.	 Jeśli	 mowa	 o	 motoryzacji,	 to	 nie	
może	zabraknąć	kilku	słów	o	drogach.	A	tych	
nam	przybywa	i	projektowane	są	kolejne	wraz		
z	 bezpiecznymi	 skrzyżowaniami.	 Wszystko	
to	pod	czujnym	okiem	Antoniego	Tułodziec-
kiego,	 któremu	 za	 lata	 pracy	 nad	 poprawą	
mińskiej	 infrastruktury	 dziękujemy	 tytułem	
Zasłużony	 dla	 Miasta	 Mińsk	 Mazowiecki.	
Podobnie	 jak	 członkom	 Klubu	 Honorowych	
Dawców	Krwi,	którym	chociaż	w	ten	sposób	
możemy	 odwdzięczyć	 się	 za	 bezinteresow-
ne	 niesienie	 pomocy	 potrzebującym,	 kiedy	
oddając	 krew,	 oddają	 cząstkę	 siebie	 innym.	
Mówiąc	o	organizacjach	pozarządowych,	nie	
można	pominąć	rozpoznawalnej	w	całym	kra-
ju	 grupy	 rekonstrukcyjnej	 	 Towarzystwa	 Pa-
mięci	7.	Pułku	Ułanów	Lubelskich,	które	dba		
o	 zachowanie	 historycznej	 pamięci,	 organi-
zując	ciekawe	edukacyjnie	wydarzenia,	m.in.	
na	cześć	mińskich	ułanów.	Chlubę	naszemu	
miastu	 przynoszą	 też	 zawodnicy	 mińskich	
klubów	sportowych.	Piłkarze	z	sukcesem	się-
gają	po	Mistrzostwo	Mazowsza	i	reprezentują	
Mińsk	 Mazowiecki	 na	 Mistrzostwach	 Polski,	
a	 koszykarze	 w	 nagrodę	 za	 swoje	 osiągnię-
cia	 zostają	 wytypowani	 do	 zorganizowania		
w	naszym	mieście	półfinałów	Mistrzostw	Pol-
ski.	Na	Mistrzostwach	Europy	i	Mistrzostwach	
Świata	mińszczanie	 zdobywają	medale	 rów-
nież	w	 takich	dyscyplinach,	 jak	 taekwon-do,	
warcaby,	 czy	 kulturystyka.	 	 Ziemia	 Mińska	

poszczycić	 się	 też	 może	 rozpoznawalnymi		
w	świecie	sportów	walki	nazwiskami,	a	jedna	
z	tych	osób	–	ściśle	współpracujący	z	Klubem	
Walki	 Grappler	 Marek	 Piotrowski,	 otrzyma	
dzisiaj	 tytuł	 Honorowego	 Obywatela	 Miasta	
Mińsk	 Mazowiecki.	 Świętujący	 niedawno	
90	 lat	swojego	 istnienia	Miński	Klub	Sporto-
wy	 Mazovia	 poszczycić	 się	 może	 znakomi-
tym	 brydżystą	 Krzysztofem	 Roguskim,	 który		
z	pasją	oddaje	 się	 nie	 tylko	 swojej	 ulubionej	
dyscyplinie,	ale	równie	mocno	zaangażowany	
jest	 w	 sprawy	 społeczne,	 za	 co	 przez	 Radę	
Miasta	uhonorowany	został	w	tym	roku	tytu-
łem	Zasłużony	dla	Miasta	Mińsk	Mazowiecki.	
Członkowie	 klubu	 V-Max,	 których	 imprezy	
kolarskie	 znane	 są	 już	w	całej	 Europie,	 kon-
tynuują	 wielkie	 dzieło	 rozpoczęte	 przez	 Fe-
liksa	 Rawskiego,	 pośmiertnie	 odznaczonego		
w	 tym	 roku	 tytułem	 Zasłużony	 dla	 Miasta	
Mińsk	Mazowiecki.	Nie	zapominajmy	o	 filan-
tropach	i	osobach	wspierających	działalność	
społeczną.	Na	tych	stronicach	historii	Mińska	
Mazowieckiego	zapisali	się	między	innymi	od-
znaczeni	 na	wniosek	władz	miasta	Orderem	
Świętego	 Stanisława:	 ks.	 infułat	 Jan	 Byrski,	
Adam	 Wiącek,	 Mariusz	 Żyła	 i	 Andrzej	 Kuć.	
Za	 rozpowszechnianie	 i	 propagowanie	 idei	
charytatywności	oraz	niesie	pomocy	potrze-
bującym.	 A	 my	 dzisiaj	 za	 tę	 właśnie	 działal-
ność	wręczymy	tytuł	Honorowego	Obywatela	
Miasta	Mińsk	Mazowiecki	Tomaszowi	Paudy-
nie,	 którego	 zaangażowanie	w	 życie	 lokalnej	
społeczności	 jest	tym	cenniejsze,	że	dotyczy	
młodzieży,	 która	 jest	dla	nas	wszystkich	nie-
ocenionym	kapitałem	na	przyszłość.	
	 Organizacje	 pozarządowe	 to	 rów-
nież	 sfera	 współpracy	 międzynarodowej,		
a	 nasze	 miasto	 jest	 pozytywnie	 postrzega-
ne	nie	tylko	w	kraju,	ale	i	za	granicą,	o	czym	
świadczy	na	pewno	obecność	wielu	delegacji	
na	dzisiejszej	uroczystej	sesji.	Dziś	odległość	
nie	stanowi	problemu.	Nasi	przyjaciele	z	La-
cey	przebyli	ponad	5	tysięcy	mil,	aby	z	nami	
świętować.	 A	 Kathleen	 i	 Paul	 Perz	 odbiorą	
dziś	 tytuł	 Honorowy	 Obywatel	 Miasta	 Mińsk	
Mazowiecki,	bo	między	innymi	właśnie	dzięki	
nim	młodzież	z	Mińska	Mazowieckiego	może	
doskonalić	język	angielski	i	poznawać	kulturę	
amerykańską	w	ramach	projektu	„Szkoła	bez	
granic”	realizowanego	przy	współudziale	Miń-
skiego	Stowarzyszenia	na	Rzecz	Współpracy	
z	Lacey	„MiLa”.

Miło	 mi	 dzisiaj	 gościć	 przedstawicieli	 Telsz,	
na	 których	 ręce	 pragnę	 jeszcze	 raz	 złożyć	
dziś	osobiście	wyrazy	współczucia	w	związku		
z	 nagłą	 śmiercią	 mojego	 przyjaciela,	 a	 po-
przedniego	burmistrza	stolicy	Żmudzi	Vytau-
tasa	Kleivy.	Współpraca	między	naszymi	mia-
stami	zawsze	była	wzorcowa	i	mam	nadzieję,	
że	spotykać	się	będziemy	jeszcze	częściej.
	 Z	 Saint-Egreve	 łączy	 nas	 przede	
wszystkim	 wymiana	 kulturalna.	 Do	 dzisiaj	
mińscy	 muzycy	 i	 strażacy	 OSP	 wspominają	
szalenie	 miłe	 przyjęcie	 przez	 nasze	 francu-
skie	miasto	partnerskie.	A	dzięki	uprzejmości	
burmistrz	 Catherine	 Kamowski	 mieszkańcy	
Mińska	Mazowieckiego	po	raz	drugi	dają	się	
oczarować	 muzyce	 Pascala	 Perrier,	 który		
z	młodymi	artystami	zaprezentował	dziś	swój	
autorski	program.	 Współpraca	 z	 czeskim	
Krnov	 w	 zakresie	 wymiany	 młodzieżowej	 to	
przykład	w	zasadzie	modelowy.	Nie	 tylko	na	
płaszczyźnie	sportowej,	ale	 i	naukowej.	Mło-
dzi	 Czesi	 uczestniczyli	 w	 Mińsku	 Mazowiec-
kim	m.in.	w	projekcie	Business	Week,	a	teraz	
wraz	z	młodzieżą	z	Telsz	biorą	udział	w	realizo-
wanym	w	naszym	mieście	projekcie	unijnym.
	 W	grudniu	ubiegłego	roku	przedsta-
wiciel	 naszego	miasta	na	 zaproszenie	władz	
Orszy	 uczestniczył	 w	 Grodnie	 na	 Białorusi		

W niedzielę, 29 maja, w Miejskim Domu 
Kultury odbyła się uroczysta sesja 
Rady Miasta poświęcona obchodom 
595. rocznicy nadania praw miejskich.
 
 Okolicznościowe przemówie-
nia wygłosili burmistrz Marcin Jaku-
bowski oraz wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Dariusz Kulma. Życzenia Miastu 
i mińszczanom złożyli podczas swoich 
wystąpień posłowie Czesław Mroczek  
i Daniel Milewski, starosta Antoni J. Tar-
czyński oraz w imieniu Marszałka Wo-
jewództwa Mazowieckiego Dariusz Na-
piórkowski.
 Radni Rady Miasta Mińsk Ma-
zowiecki zgromadzeni na uroczystej 
sesji, reprezentując wspólnotę samorzą-
dową Miasta Mińsk Mazowiecki, upa-
miętnili jubileusz 595. rocznicy nadania 
miastu Mińsk Mazowiecki praw miej-
skich, uchwalając okolicznościową re-
zolucję, którą odczytał wiceprzewodni-
czący Rady Miasta Tomasz Płochocki.
 Podczas uroczystej sesji wrę-
czono tytuły Honorowy Obywatel Miasta 
Mińsk Mazowiecki Otrzymali je: Tomasz 
Paudyna, Paul Perz, Kathleen Perz  
i Marek Piotrowski. Tytuły Zasłużony 
dla Miasta Mińsk Mazowiecki przyzna-
no: Janowi Himilsbachowi, Feliksowi 
Rawskiemu, Krzysztofowi Roguskie-
mu, Antoniemu Tułodzieckiemu, Klubo-
wi Dawnych Motocykli „Magnet”, Klu-
bowi Honorowych Krwiodawców PCK  
w ZNTK Mińsk Mazowiecki S.A., Miej-
skiej Orkiestrze Dętej Miasta Mińsk 
Mazowiecki i Regionalnemu Zespołowi 
Pieśni i Tańca „Dąbrówka”.
 Dziękując za obecność w na-
szej lokalnej społeczności, burmistrz 
Marcin Jakubowski wręczył jubileuszo-
we tabliczki i okolicznościowe dyplo-
my. Otrzymali je: włodarze naszych 
miast partnerskich za zaangażowanie 
we współpracę międzynarodową, poseł 
Czesław Mroczek, wójt Antoni J. Pie-
choski, starosta Antoni J. Tarczyński, 
burmistrz-senior Zbigniew Grzesiak oraz 
Związek Harcerstwa Polskiego Hufiec 
Mińsk Mazowiecki „Mazowsze” za za-
sługi na rzecz naszego miasta. Za dzia-
łalność na rzecz ruchu kombatanckiego 
oraz społeczeństwa Mińska Mazowiec-
kiego Związek Inwalidów Wojennych 
RP Oddział Mińsk Mazowiecki uhonoro-
wał  burmistrza Marcina Jakubowskiego 
(Medal Marszałka Józefa Piłsudskiego), 
burmistrza-seniora Zbigniewa Grzesia-
ka (Krzyż Jubileuszowy 95 lat ZIW RP), 
st. chor. Andrzeja Korycińskiego (Krzyż 
Zasługi dla ZIW RP), mł. chor. Mariusza 
Szostaka (Medal Marszałka Józefa Pił-
sudskiego), a odznaczenia wręczył pre-
zes organizacji Józef Jedynak. (red.)

fot. z arch. UM MM

Uroczysta Sesja Rady Miasta

w	 spotkaniu	 miast	 partnerskich	 pogranicza.	
Dzisiejsza	 rewizyta	 przedstawicieli	 władz	
Orszy	 to	 kolejny	 krok	 w	 zacieśnianiu	 naszej	
współpracy	na	przyszłość	zarówno	w	zakresie	
gospodarczym,	jak	i	sportowo-kulturalnym.	
	 Przyjazne	relacje	z	ukraińską	Boro-
dianką	pokazują,	że	współpraca	międzynaro-
dowa	może	się	również	świetnie	układać	poza	
granicami	Unii	Europejskiej.	Otwarci	jesteśmy	
na	sąsiadów	zza	wschodniej	granicy	i	zawsze	
możecie	na	nas	 liczyć.	Na	solidarność	z	na-
szej	strony	w	tak	trudnych	dla	Was	chwilach.	
Mamy	 nadzieję,	 że	 takie	 spotkania,	 jak	 dzi-
siejsze,	 przybliżą	 nasze	 kraje	 do	 siebie	 jesz-
cze	mocniej.	Nie	tylko	Europa,	ale	i	cały	świat	
potrzebuje	silniejszego	zacieśnienia	więzi	oraz	
edukacji,	tolerancji,	poznawania	innych	kultur.	

Szanowni Państwo.
	 Jaki	 jest	dzisiaj	Mińsk	Mazowiecki?	
Mieszkając	tu,	obcując	na	co	dzień	z	tym,	co	
się	 wokół	 nas	 dzieje,	 nie	 zauważamy	 zmian,	
które	zachodzą.	Uświadamiają	je	nam	niekie-
dy	byli	mieszkańcy,	którzy	odwiedzając	nasze	
miasto	 po	 latach,	 dostrzegają	 i	 podziwiają	
„nowe”.	 Są	 zaskoczeni	 jak	 miasto	 z	 roku	 na	
rok	pięknieje	i	unowocześnia	się.	Wspaniałym	
prezentem	na	jubileusz	miasta	było	przyznanie	
nam	wyróżnienia	w	plebiscycie	„Perły	Samo-
rządu”,	 które	 miałem	 przyjemność	 odbierać	
w	 Teatrze	 Kamienica	 w	 ubiegły	 wtorek.	 Ten	
przygotowany	przez	 „Gazetę	Prawną”	 i	 firmę	
Deloitte	ranking	jest	jednym	z	najbardziej	pre-
stiżowych	w	Polsce.
	 Szacunek	 dla	 historii,	 duma	 z	 bo-
gatych	tradycji,	a	przy	tym	odważne	patrzenie		
w	 przyszłość	 	 to	 nasz	 ogromny	 kapitał.	 Bar-
dzo	 wiele	 zawdzięczamy	 naszym	 przodkom	
i	 nie	 zmarnowaliśmy	 tego.	 Potomkom	 pozo-
stawimy	 miasto	 przyjazne	 rodzinie,	 wygodne	
i	nowoczesne.
	 Życzę	 naszemu	 miastu,	 aby	 dalej	
tak	 intensywnie	się	 rozwijało,	a	wszyscy	 jego	
mieszkańcy	byli	dumni	z	tego,	że	są	mińszcza-
nami	–	że	tu	się	urodzili,	stąd	pochodzą,	czy	tu	
mieszkają.

Dziękuję	bardzo.
Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski
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Miasto Mińsk Mazowiecki pozyskało  
dofinansowanie ze środków budżetu 
państwa na zakup nowości wydawni-
czych (książek niebędących podręczni-
kami) do bibliotek szkolnych. Wsparcie 
finansowe w ramach programu „Naro-

Mińsk Mazowiecki znalazł się w pierw-
szej dziesiątce najlepszych miast do 100 
tys. mieszkańców według prestiżowe-
go rankingu Dziennika Gazety Prawnej 
„Perły Samorządu 2016”.

Uroczysta gala odbyła się we wtorek, 24 
maja, w warszawskim Teatrze Kamienica, 
a wyróżnienie dla naszego miasta odebrał 
burmistrz Marcin Jakubowski.

Zestawienie przygotowane przez GDP we 
współpracy z firmą Deloitte ma charakter 
przekrojowy. Oceniano m.in. sprawność 
strategiczną i operacyjną, wykorzystywa-
nie potencjału społecznego oraz komplek-
sowe działania na rzecz poprawy jakości 
życia mieszkańców. Przyznając tytuł „Per-
ły Samorządu”, uwzględniano konkretne 
działania gmin i miast, które wpływają na 
rozwój społeczności lokalnej, czy zapew-
nienie godnych warunków życia.

Nagrody przyznano w czterech katego-
riach: gmina wiejska, gmina miejsko-wiej-
ska, gmina miejska do 100 tys. miesz-
kańców, gmina miejska powyżej 100 tys. 
mieszkańców. W skali ogólnopolskiej  
w kategoriach tych triumfowały kolejno: 
Gdańsk, Sopot, Aleksandrów Łódzki oraz 
Iława. (red.)

Mińsk Mazowiecki wyróżniony w rankingu 
„Perły Samorządu 2016”

Dofinansowanie ze środków Budżetu Państwa

dowy Program Rozwoju Czytelnictwa” 
w 2016 r. zostało przyznane następują-
cym szkołom:

1 Szkoła Podstawowa  Nr 1 im. Mikołaja 
Kopernika
2. Szkoła Podstawowa Nr 2 im. Dąbrówki
3. Szkoła Podstawowa Nr 4 
4. Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Józefa 
Wybickiego
5. Szkoła Podstawowa Nr 6 im. Henryka 
Sienkiewicza

Za nami finał III Przeglądu Mińskich  
Talentów TALENTOMANIA, którego or-
ganizatorem było Gimnazjum Miejskie 
nr 2 i Urząd Miasta. Autorką talentowe-
go zamieszania była Anna Lubieniecka 
nauczycielka języka polskiego zainspi-
rowana do realizacji tego wyjątkowego 
wydarzenia przez burmistrza miasta 
Marcina Jakubowskiego. Wsparciem  
i opieką objął  również  projekt dyrektor 
GM2 Grzegorz Wyszogrodzki.  Przed pu-
blicznością i jurorami na scenie w nowo-
czesnej sali sportowo-widowiskowej 17 
maja wystąpiła wspaniała trzynastka wy-
bitnie utalentowanych gimnazjalistów.

 12  maja w Gimnazjum Miejskim 
nr 2 odbył się przegląd wszystkich talen-
tów, które zostały zgłoszone ze wszyst-
kich mińskich gimnazjów.  
 Jednak gala finałowa przynio-
sła niezapomniane wrażenia. W jury za-
siedli ludzie otwarci na młodość, pełni 
pozytywnej energii, szukający talentów  
i osobowości. Burmistrz Marcin Jakubow-
ski, muzykalny matematyk Dariusz Kul-
ma, wszechstronnie utalentowana Aneta 
Senktas, tancerz i choreograf Jakub Cho-
cholski, a także gość specjalny, aktor To-
masz Karolak.   
 Prezentacje konkursowe rozpo-
częła delikatnymi dźwiękami pianina Mag-
dalena Nogańka. Następnie swoje wokalne  
i aktorskie umiejętności pokazała Ada 
Woźniewicz. Anna Zybała wyginała ciało 
w taneczno – gimnastycznych akroba-
cjach. Z kolei Natalia Polkowska zapre-
zentowała swoje zdjęcia, a także zaprosiła 
do obejrzenia swojego filmu.
  W świat muzyki i dźwięków prze-
niosła nas Paulina Mogielska. Taneczne 

show Piotra Zyglarskiego i Weroniki Lato 
dopełniło kunsztu artyzmu naszych gim-
nazjalistów. W świat swojej artystycznej 
przygody przeniosła nas Marta Obło-
za. Rafał zapadka udowodnił, ze świat  
w dźwiękach gitary jest zaklęty, a Kacper 
Sarna zaprezentował się w tańcu jazzo-
wym. Na zakończenie wystąpiło teatralne 
trio: Maria Piątkowska, Maja Sysiak i Mi-
chalina Smoleńska.
 W trakcie obrad jury publiczność 
mogła zobaczyć popisy utalentowanych 
młodych ludzi. Zespół taneczny ze Stu-
dium La Flaca uświetnił Talentomanię,  
a także zaśpiewała Anna Karczmarczyk – 
laureatka I Przeglądu Mińskich Talentów.  
 Zwycięzcami III Przeglądu Miń-
skich Talentów zostali: Piotr Zyglarski, 

Mińskie Talenty z gimnazjum

6. Gimnazjum Miejskie Nr 1 im. gen. Wła-
dysława Andersa
7. Gimnazjum Miejskie Nr 2 im. Jana 
Pawła II
8. Gimnazjum Miejskie Nr 3 im. Janusza 
Kusocińskiego
Łączna kwota projektu wynosi  
120 000,00 zł, kwota dofinansowanie  
96 000,00 zł. 

W najbliższym czasie zostanie podpisa-
na umowa z Wojewodą Mazowieckim na 
udzielenie dotacji celowej. (red.)

który otrzymał nagrodę w wysokości 
1000zł, Natalia Polkowska i Marta Obłoza, 
dla których burmistrz miasta ufundował 
tygodniowe letnie warsztaty artystyczne  
u Agaty Steczkowskiej. Wyróżnieni gim-
nazjaliści: Paulina Mogielska, Rafał Za-
padka, Kacper Sarna i Magdalena No-
gańska otrzymali nagrody rzeczowe, 
ipada, słuchawki, odtwarzacze mp3 dzię-
ki uprzejmości firmy Elitmat. Finansowo 
wsparł imprezę również Tomasz Paudyna 
Dyrektor Studium Języków Obcych  
 To było niezapomniane spotka-
nie z utalentowanymi młodymi ludźmi,  
o których na pewno usłyszymy jeszcze 
nie raz. Młodość z talentem  królowała na 
scenie. 

Anna Lubieniecka, fot. z arch. GM nr 2
 

fot. Gazeta Prawna i serwis m. Kędzierzyn Koźle
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I Miński Dzień Seniora

15 maja był dla członków Stowarzysze-
nia „Radość Trzeciego Wieku” dniem 
szczególnym, ponieważ zorganizowano 
I Miński Dzień Seniora.

 Głównym założeniem imprezy 
było zapoznanie uczestników z akcją PU-
DEŁKO ŻYCIA.  Urozmaiceniem imprezy 
były występy wokalne i taneczne słucha-
czy Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego 
Wieku, których wspierali instruktorzy: 
Agnieszka Sawka i Stanisław Woźnica.
 PUDEŁKO ŻYCIA  ma ułatwić 
służbom ratowniczym zdobycie podsta-
wowych informacji o chorym, gdy ten jest 
np. nieprzytomny podczas interwencji 
pogotowia. Jest ono oznakowane spe-
cjalną nalepką, a w środku znajduje się 
wypełniona ankieta. Umieścić je można 
w dowolnym miejscu, które również bę-
dzie oznaczone tą samą naklejką (np. w 
lodówce). Rozdano 200 pudełek, w czym 
pomogli pracownicy MOPS. Jest to na 
pewno kropla w morzu potrzeb, ale to ak-
cja pilotażowa. W najbliższej przyszłości 
zakupiona będzie następna partia w ta-
kiej ilości, aby PUDEŁKO ŻYCIA trafiło do 
większości seniorów.

81. rocznica śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego
Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 10 li-
stopada 1928r. z okazji 10. rocznicy 
odrodzenia Państwa Polskiego tytuł 
Honorowego Obywatela Miasta Mińsk 
Mazowiecki nadano Marszałkowi Józe-
fowi Piłsudskiemu.
 W czwartek, 12 maja, minęła 81. 
rocznica śmierci Marszałka Józefa Pił-
sudskiego. Burmistrz Marcin Jakubowski  
w imieniu mieszkańców Mińska Mazo-
wieckiego złożył upamiętniającą  Marszał-
ka wiązankę na sarkofagu w podziemiach 
Katedry na Wawelu w Krakowie.
 W Mińsku Mazowieckim stacjo-
nował ulubiony przez Marszałka 7. Pułk 

Ułanów Lubelskich, odznaczony przez 
niego Krzyżem Virtuti Militari. Włączyło to 
tym samym jednostkę do czołowej grupy 
pięciu najlepszych pułków kawalerii pol-
skiej. 
 W okresie międzywojennym pułk 
opiekował się klaczą Marszałka – Kasz-
tanką, co traktowano jako szczególne 
wyróżnienie. Na terenie dawnych koszar 
ułańskich, a obecnie jednostek Żandar-
merii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim, 
znajduje się głaz upamiętniający złożenie 
w tym miejscu szczątków Kasztanki. (red.)

Zapewne większości mieszkańców Miń-
ska Mazowieckiego nasze Towarzystwo 
kojarzy się głównie z udziałem w uroczy-
stościach patriotycznych na terenie mia-
sta. Co ciekawe, duża część mińszczan 
nawet nie wie o naszym istnieniu, albo 
jesteśmy postrzegani za zwykłych prze-
bierańców. Nic bardziej mylnego…

 Towarzystwo Pamięci 7. PUL 
powstało w roku 1989 i jest obecnie jed-
ną z większych grup rekonstrukcyjnych  
w Polsce. Swoją działalnością obejmujemy 
cały kraj, biorąc udział w rekonstrukcjach 
bitew, pokazach i świętach. Praca w Towa-
rzystwie to nie tylko zakładanie munduru. 
To ciągłe pogłębianie wiedzy, kwerendy  
w archiwach, czytanie wspomnień i przed-
wojennych regulaminów, jazda konna oraz 
ćwiczenia musztry i taktyki. Na tle innych 
grup wyróżnia nas duża ilość sprzętu,  
m. in. replika armatki przeciwpancernej Bo-
fors wraz z przodkiem, czy ciężki karabin 
maszynowy wz. 30 z kompletem wyposa-
żenia. Wygląd żołnierzy 7. Pułku Ułanów 
staramy się odwzorować z maksymalną 
dbałością o najdrobniejsze szczegóły. A co 
robią ułani, gdy nie widać ich w Mińsku?
 Najbardziej pracowitymi mie-
siącami w roku są dla nas maj i wrze-
sień. Wrzesień, rzecz jasna, ze wzglę-
du na rekonstrukcje bitew z roku 1939. 
Maj natomiast wiąże się z prezentacjami  
i świętami. W tym roku rozpoczęliśmy ten 
miesiąc udziałem w uroczystości rocznicy 
uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Na mszy  
w Mińsku Mazowieckim wystawiliśmy 
poczet sztandarowy w regulaminowym 
składzie, z osłoną i dowódcą. W kolejny 
weekend, 8 maja, towarzyszyliśmy kole-
gom ze Stowarzyszenia 1. Pułku Strzel-
ców Konnych w ich święcie w Leszczy-
nach, koło Garwolina. Pułk ten, razem  
z 7. Pułkiem Ułanów Lubelskich przed woj-
ną wchodził w skład Mazowieckiej Brygady 
Kawalerii. W Leszczynach mieliśmy moż-
liwość zaprezentowania naszej armatki  
w pełnym zaprzęgu 3-konnym. Pokazali-
śmy jak wyglądało odprzodkowanie, przy-

gotowanie armatki do strzelania oraz zmia-
na stanowiska. Tydzień później można nas 
było spotkać w Muzeum 7. Pułku Ułanów 
Lubelskich przy ul. Sosnkowskiego 4 w ra-
mach ogólnopolskiej Nocy Muzeów. Tam 
wspomnieliśmy postać porucznika Henry-
ka Zandbanga, w 80 rocznicę jego śmierci. 
Pomogliśmy także pracownikom muzeum 
w oprowadzaniu zwiedzających. Dużym 
zainteresowaniem, głównie wśród dzieci 
cieszyły się nasze repliki broni oraz hełmy. 
Każdy maluch chciał mieć zdjęcie z karabi-
nem. 21 i 22 maja minął nam pod znakiem 
Konwentu Gier Strategicznych „Grenadier” 
na warszawskiej Cytadeli. Tam obowiązko-
wo rozstawiliśmy tzw. dioramę, czyli swe-
go rodzaju żołnierskie obozowisko. Było na 

Działalność Towarzystwa Pamięci 7. Pułku Ułanów Lubelskich
w maju

Z ŻYCIA MIASTA

 Niedziela obfitowała w wie-
le atrakcji. Pomiary ciśnienia i poziomu 
cukru we krwi przeprowadzone przez 
pracowników szpitala powiatowego to 
przebadanie ok. 160 osób. Chętni mogli 
spróbować malarstwa pod kierunkiem 
słuchaczek MUTW: K. Makos i A. Dębow-
skiej.

 Klub DREPTAK, pod czujnym 
okiem Aleksandry Wicik-Kowalczyk, zor-
ganizował dla seniorów marsz Nordic 
Walking. Na trasę ruszyło ponad 30 osób.
 Specjalną atrakcją był występ 
Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca 
„DĄBRÓWKA” pod kierunkiem Bogusła-
wy Bednarskiej. Zespół już 20 lat dostar-
cza pozytywnych emocji małym, dużym  
i starszym mieszkańcom naszego miasta.
 Nieco inny klimat wprowadziła 
młodzież z klubu FIT&JOY, tańcząc ze 
wszystkimi zumbę. Okazuje się, że w każ-
dym wieku można ją tańczyć, jeżeli tylko 
coś nam w duszy  gra.
 Wszystkim, którzy zaangażowa-
li się w organizację i przebieg I Mińskie-
go Dnia Seniora, dyrekcji MDK,  licznym 
darczyńcom składam bardzo serdeczne 
podziękowania. Wydarzenie patronatem 
honorowym objął Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcin Jakubowski.

Prezes Zarządu - Jadwiga Maciejewska
fot. z arch.  MUTW

niej rzecz jasna całe nasze wyposażenie, 
ale nie zabrakło najdrobniejszych przed-
miotów codziennego użytku, np. misek, 
kubków, zapałek itp a nawet wiejskiego 
drewnianego płotu. Podczas „Grenadiera” 
odbyła się rekonstrukcja walk na przed-
polach Warszawy według przygotowane-
go przez nas scenariusza, gdzie obsługa 
naszej armatki „ustrzeliła” dwa niemieckie 
wozy pancerne.
 W ostatni weekend maja wzięli-
śmy udział w Dniach Miasta Mińsk Mazo-
wiecki. W parku przy MDK przygotowa-
liśmy wystawę przedwojennego sprzętu 
wojskowego i byliśmy dostępni dla zwie-
dzających przez dwa dni. W niedzielę towa-
rzyszyły nam również konie, które cieszyły 
się ogromnym zainteresowaniem. Dwóch 
naszych kolegów zaprezentowało jak uła-
ni szkolili się we władaniu szablą i lancą 
na koniu. Nasza wystawa przyciągnęła 
też kilka osób, których przodkowie służyli  
w 7. Pułku Ułanów.
 Jak widać działamy bardzo pręż-
nie i stale reprezentujemy Mińsk Mazo-
wiecki podczas rekonstrukcyjnych wyda-
rzeń. Należy także przypomnieć, że nasze 
Towarzystwo ma charakter otwarty. Każdy, 
kto interesuje się historią, lub dopiero chce 
ją poznać z bardziej praktycznej strony, bę-
dzie mile widziany w naszych szeregach! 
Wystarczy napisać do nas wiadomość na 
adres kontakt@ulanilubelscy.pl lub na stro-
nie facebook.com/ulanilubelscy.
Zapraszamy!

Towarzystwo Pamięci 7. PUL, fot. z arch.  UM MM
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W dniach 20-22 maja odbył się XXI Ma-
zowiecki Rajd Weteranów Szos „Magnet 
2016” zaliczany do cyklu motocyklo-
wych Mistrzostw Polski Pojazdów Za-
bytkowych. Imprezę zorganizował Klub 
Dawnych Motocykli Magnet z Mińska 
Mazowieckiego. W rajdzie wystartowało 
79 zabytkowych motocykli, trasa liczyła 
ok. 93 km i wiodła na południe powiatu 
mińskiego, głównie doliną rzeki Świder.

Głównym dniem zmagań rajdowych była 
sobota. Od godzin południowych im-
prezie towarzyszyły wystawy m. in. Mu-
zeum Motoryzacji i Techniki z Otrębusów  
(2 Sokoły, BSA, Humber, Ardie) oraz mo-
tocykle z kolekcji mińskich miłośników 
jednośladów (m. in.: Osa, Wiatka, Lam-
bretta, Bella i inne z rodziny skuterów). 
Poza tym wyróżnić należy marki włoskie - 
Laverda, Ducati i Moto Morinni oraz liczne 
zabytkowe Moto Guzzi.

Zarejestrowano 135 załóg na 118 moto-
cyklach. W rajdzie wystartowało 79 mo-
tocykli.
Klasa OPEN :
1. Piotr Tubilewicz
2. Grzegorz Grzesiak
3. Tomasz Sobieszek
W Rundzie Eliminacji Mistrzostw Polski Pojaz-
dów Zabytkowych w poszczególnych klasach 
wiekowych miejsca zajęli :
Klasa pre ‘55
1. Tomasz Reichman
2. Arkadiusz Grochowski
3. Tomasz Struzik
4. Wojciech Skorzyński
5. Waldemar Drabik
Klasa post ‘55
1. Piotr Płudowski
2. Piotr Grzęda
3. Marcin Warda
4. Jakub Olszewski
5. Konrad Madej
Klasa post ‘70
1. Tomasz Brudnicki
2. Roman Kapłunow

XXI Mazowiecki Rajd Weteranów Szos „Magnet 2016”

 20 maja br. w sali konferencyjnej 
Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim odby-
ło się uroczyste przekazanie urządzeń do gra-
werowania i znakowania rowerów w ramach 
akcji prewencyjnej „Nie daj szansy złodziejowi 
– Oznakuj bezpłatnie swój rower” organizowa-
nej pod patronatem Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki i Komendy Powiatowej Policji  
w Mińsku Mazowiecki przy wsparciu Straży 
Miejskiej Miasta Mińsk Mazowiecki.  Akcja zna-
kowania rozpoczęła się 27 maja i będzie prowa-
dzona przez mińskich dzielnicowych.
 Z jednej strony zapowiedź rozpoczę-
cia policyjnej akcji, z drugiej zaś formalne prze-
kazanie zakupionych ze środków Straży Miejskiej 
urządzeń do znakowania rowerów. Urządzenia  
i narzędzia nie tylko do znakowania, ale rów-
nież do sprawdzania  oraz identyfikacji rowerów, 
odebrali uroczyście przedstawiciele policyjnych 
komórek organizacyjnych, kierownik rewiru dziel-
nicowych aspirant sztabowy Sebastian Matasek 
i kierownik ogniwa patrolowo interwencyjnego 
aspirant sztabowy Andrzej Kowalski. W konfe-
rencji i przekazaniu urządzeń wziął też udział 
Zastępca Naczelnika Wydziału Prewencji nadko-
misarz Dariusz Konca, reprezentujący tego dnia 
Komendanta Powiatowego Policji w Mińsku Ma-
zowieckim nadkomisarza Bartłomieja Dydka.
 Na temat samego przedsięwzięcia  
i zakładanych efektów akcji prewencyjnej wypo-
wiedzieli się Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcin Jakubowski, Kamil Bodziony miejski rad-
ny, Komendant Straży Miejskiej Janusz Wiaterek 
i oficer prasowy mińskiego komendanta komisarz 
Daniel Niezdropa. Wszyscy zgodnie potwierdzili, 
że akcja jest potrzebna i służy mieszkańcom.
 W konferencji poświęconej akcji wzięli 
też udział: Zastępca Komendanta Straży Miej-
skiej w Mińsku Mazowieckim Anna Kwiatkowska, 
Asystent Burmistrz Alicja Cichoń, Łukasz Par-
chomenko ze Straży Miejskiej i przybyli na konfe-
rencję przedstawiciele mediów. Podczas konfe-
rencji zaprezentowano opracowane na potrzeby 
akcji plakat i ulotkę.
 Akcja znakowania rowerów, za-
inicjowana i zorganizowana przez Komen-
dę Powiatową Policji w Mińsku Mazowieckim  
i Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, przy 
wsparciu Straży Miejskiej, ma na celu przeciw-
działanie kradzieżom rowerów na terenie miasta. 
Akcja ma dać poczucie mieszkańcom, że ich ro-
wery zostaną dodatkowo zabezpieczone przed 
ewentualną kradzieżą.
 Dodatkowe oznakowanie, poprzez 
grawerowanie numerów na podzespołach  
i częściach rowerowych oraz oznaczanie ich 
specjalnym flamastrem, da Policji i Straży Miej-
skiej możliwość weryfikowania legalności posia-
danych jednośladów i sprawdzanie czy należą 
one do właściwej osoby. Procedura znakowania 
roweru polega na wygrawerowaniu specjalnym 

urządzeniem, jakim jest „engrawer”, oznaczenia 
składającego się z liter i cyfr, a następnie reje-
stracji w bazie danych prowadzonej przez Poli-
cję. Każdy oznakowany rower zostanie opatrzony  
w miejscu widocznym naklejką samoprzylepną 
informującą o dokonaniu oznakowania roweru. 
 Mikroudarowa technologia „engrawe-
ra” pozwala na wykonanie precyzyjnego oznako-
wania, a ponadto powoduje zmiany w strukturze 
materiału - wykrywane nawet po powierzchnio-
wym zatarciu znaków.
 Elementy podlegające oznakowaniu 
oraz miejsca wykonania oznaczeń:
• rama roweru pod kierownicą,
• ramię przekładni sprzężone z przekładnią,
• przedni widelec.
 W rowerach o znacznej wartości ma-
terialnej zaleca się rozważenie możliwości ozna-
kowania na prośbę właściciela dodatkowych 
elementów, takich jak: sztyca siodełka, sztyca 
kierownicy, obręcze kół. Dzięki takiemu syste-

mowi każdy oznakowany rower ma inny numer, 
a ponadto można łatwo ustalić jednostkę Poli-
cji, w której został oznakowany. Przed oznako-
waniem roweru policjant wypełnia elektroniczny 
formularz zgłoszeniowy w celu wygenerowania 
przez system niepowtarzalnego kodu. Kształt 
cyfr musi być taki, aby każda ich przeróbka była 
wyraźnie widoczna, a ich wysokość nie powinna 
przekraczać 7 mm. Nie dopuszcza się ponowne-
go znakowania elementów oznakowanych oraz 
przerabiania naniesionych wcześniej numerów. 
Uzupełnienie brakującego oznakowania, np.  
w przypadku wymiany elementów powinno być 
wykonane tą samą technologią.
 Rejestracja w komputerowej bazie da-
nych odbywać się będzie na podstawie:
- dokumentu tożsamości właściciela (osoba peł-
noletnia),
- dowodu zakupu - paragon lub faktura, umowa 
kupna - sprzedaży, (wg. oświadczenia ustnego 
właściciela)
 Znakowanie rowerów na terenie Miń-
ska Mazowieckiego będzie prowadzone przez 
policjantów – dzielnicowych z Rewiru Dzielni-
cowych Wydziału Prewencji, w budynku przy 
ulicy Piłsudskiego 44 w Mińsku Mazowieckim. 
Chęć udziału w akcji znakowania rowerów nale-
ży zgłosić telefonicznie pod nr tel. 25 759 60 04 
lub bezpośrednio pod nr. tel. kierownika Rewiru 
dzielnicowych 600 997 001 – asp. szt. Sebastian 
Matasek.
 Akcja znakowania  będzie odbywać 
się w siedzibie mińskiego rewiru:
• w piątki  w godzinach 12.00 – 20.00
• w soboty w godzinach 8.00 -16.00

Daniel Niezdropa, fot. z arch. um MM

Uroczyste przekazanie urządzeń do znakowania rowerów

3. Artur Krawczyk
4. Paweł Klimek
5. Krzysztof Adamiec
Pozostałe wyróżnienia:
Zwycięzca konkursu elegancji – Paweł Cie-
ćwierz
Amazonka Rajdu – Paulina Wójcik
Najładniejszy motocykl rajdu – NSU 601 OSL 
Henryka Góreckiego

Najstarszy motocykl biorący udział w raj-
dzie – Harley Davidson VL 1200 z 1932 
roku Wojciecha Skorzyńskiego
Najciekawszy motocykl okresu PRL – 
MIŃSK Krzysztofa Krupy.

KDM MAGNET, fot. z arch. klubu

Dzień Dziecka 
w mińskim szpitalu
Z okazji Dnia Dziecka, 1 czerwca br. 
Patrol Szkolny działający w ramach 
współpracy Straży Miejskiej i Komen-
dy Powiatowej Policji, odwiedził ma-
łych pacjentów na oddziale dziecięcym 
mińskiego szpitala powiatowego ob-
darowując ich skromnymi upominkami. 
Mamy nadzieję, że uśmiech, który poja-
wił sie przy tej okazji na twarzach dzieci, 
pomoże im jak najszybciej powrócić do 
zdrowia. 

fot. Rzecznik Prasowy KPP
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Uczniowie papieskiego gimnazjum za-
siedli w ławach auli  Wydziału Nauk 
Ścisłych Uniwersytetu Przyrodniczo-Hu-
manistycznego w Siedlcach, by uczest-
niczyć w czterogodzinnych warsztatach 
matematyczno-informatycznych.

 We wtorek 17 maja uczniowie 
klas matematyczno-informatycznych: 1f 

„Są bitwy, na które nie pada pył zapomnienia. 
Bierze je na swoje skrzydła legenda i zanosi do 
narodowego pamiątek kościoła. Do nich należy 

właśnie bitwa o Monte Cassino.”
gen. Władysław Anders

 W 1945 r. na Monte Cassino 
otwarto Polski Cmentarz Wojenny, na któ-
rym spoczywają żołnierze 2. Korpusu Pol-
skiego. W 1970 roku pochowano tam zmar-
łego w Londynie generała Andersa. W 2011 
roku obok swego męża spoczęła kpt. Irena 
Anders. Obecnie na cmentarzu znajdują się 
1052 imienne groby polskich żołnierzy. Na 

miejscu wiecznego spoczynku zdobywców 
Monte Cassino wyryto napis: „Przechodniu 
powiedz Polsce, żeśmy polegli wierni w jej 
służbie”. 
 Na zaproszenie Sekretarza Rady 
Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa dr. 
hab. Andrzeja Krzysztofa Kunerta delegacja 
Gimnazjum Miejskiego nr 1 im. Gen. Wła-
dysława Andersa wzięła udział w kilkudnio-
wych uroczystych obchodach 72. rocznicy 
Bitwy o Monte Cassino.
 17 maja 2016r. złożono kwiaty 
pod pierwszym pomnikiem 2 Korpusu Pol-
skiego w Acquafondata.

„Są bitwy, na które nie pada pył zapomnienia”

Na warsztaty 
językowe 
do Londynu 
Zwiedzić Londyn? To dla klas języko-
wych z Gimnazjum Miejskiego nr 3  było 
marzeniem i wyzwaniem. Okazało się, że 
nie taki diabeł straszny i udało się. Na 
podbój stolicy Wielkiej Brytanii wyruszyli 
uczniowie naszej szkoły.

 Brali w niej udział uczniowie  
z różnych klas oraz ich nauczyciele. Cały 
zespół turystów przez trzy dni mieszkał 
u londyńskich rodzin różnorodnych pod 
względem kulturowym we wschodniej 
dzielnicy miasta - Greenwich. Sama po-
dróż, która trwała ponad dwadzieścia 
godzin, była dość męcząca, ale warta 
swojej ceny. Gimnazjaliści zobaczyli naj-
ważniejsze miejsca Londynu i brali udział 
w niezwykłych atrakcjach. Cały czas słu-
chali angielskich przewodników, czytali 
objaśnienia w muzeach po angielsku, roz-
mawiali z rodzinami – opiekunami, a więc 
ćwiczyli język. Podczas pobytu odwiedzili 
m.in. pałac Buckhingam, Big Bena, Tower 

 18 maja 2016r. obchody rozpo-
częto o godz. 10:00 na polskim cmentarzu 
na Monte Cassino uroczystą Mszą świętą 
pod przewodnictwem biskupa polowego 
Wojska Polskiego gen. bryg. Józefa Guzd-
ka. W uroczystościach na Polskim Cmenta-
rzu Wojennym na zboczach wzgórza wziął 
udział Prezydent RP Andrzej Duda z Mał-
żonką, córka generała Władysława Andersa 
i pełnomocnik prezesa Rady Ministrów do 
spraw dialogu międzynarodowego, senator 
Anna Maria Anders, przedstawiciele Senatu 
i Sejmu RP, władz włoskich i przede wszyst-
kim weterani walk. Najmłodsze pokolenie 
Polaków kultywujących historię i tradycje 
reprezentowały poczty sztandarowe z 46 
szkół podstawowych, gimnazjalnych i po-
nadgimnazjalnych z całej Polski, które są 
członkami Stowarzyszenia Klubu Przyjaciół 
Szkół i Organizacji Monte Cassino. Po połu-
dniu oddano hołd i cześć poległym na wło-
skiej ziemi podczas spotkania przy pomniku 
z mieszkańcami San Vittore del Lazio.
 19 maja 2016r. ostatnim punktem 
obchodów w Republice Włoskiej była uro-
czystość w Piedimonte San Germano przed 
pomnikiem 6. Pułku Pancernego „Dzieci 
Lwowskich”. W skład delegacji Gimnazjum 
Miejskiego nr 1 im. Gen. Władysława An-
dersa w Mińsku Mazowieckim weszli Zu-
zanna Banasiewicz, Izabela Wiercioch, Ma-
teusz Grudziński z klasy 3a oraz Jan Kudlak 
z klasy 2d pod opieką polonistek Hanny 
Wielgołaskiej i Iwony Dróżdż.

Iwona Dróżdż, wicedyrektor ZSM nr 1 Mińsk 
Mazowiecki, fot. z arch. szkoły

i 2d wraz z wychowawcami i nauczyciel-
kami matematyki - Agnieszką Krasuską 
i  Magdaleną Wojciechowską-Rysiawą 
wzięli udział w zajęciach uniwersyteckich 
prowadzonych przez studentów.
 W pierwszej części warsztatów 
uczniowie przekonali się, że matematyka 
jest wszędzie. Dowiedzieli się, czym jest 
złoty podział. Mieli okazję samodzielnie 

of London, Muzeum Historii Naturalnej, 
Tower Bridge oraz Cambridge. Oprócz 
tego uczestnicy wycieczki udali się do 
wyjątkowego muzeum horroru The Dun-
geon oraz zapierającego dech w piersiach 
Warner Bross Studio poświęconego pro-
cesowi tworzenia filmów o Harrym Potte-
rze. Turyści zawiśli też w kapsule London 
Eye  na wysokości 130 m skąd rozciągała 
się panorama całego miasta. Dużą atrak-
cją szczególnie dla dziewczyn okazały 
się  zakupy w funciaku oraz Primarku, 
chłopcy kupowali komiksy albo książki. 

Grupa przemieszczała się kolejką naziem-
ną,  statkiem, a nawet Emirates Air Line, 
czyli kolejką linową nad Tamizą. Wielkim 
wsparciem dla uczestników była  Lucy, 
czyli pani Lucyna - pilotka wycieczki. 
Po sześciu dniach intensywnego zwie-
dzania wszyscy szczęśliwi i pełni wrażeń 
wrócili do Polski Wycieczkę można uznać 
za bardzo udaną spełniającą rolę warsz-
tatów  doskonalących umiejętności języ-
kowe. Wspomnienia z niej są bezcenne.

ZSM nr 2, fot. z arch. szkoły

wykonać konstrukcję złotej spirali na ob-
razie Leonarda da Vinci i zdjęciu galaktyki. 
W drugiej części warsztatu matematycz-
nego poznali pewne własności liczb, do-
wiedzieli się, czym są liczby doskonałe  
i liczby wampirze,  a także za rozwiąza-
nie jakich hipotez matematycznych mogą 
stać się szczęśliwymi posiadaczami 1mi-
liona dolarów.
 Warsztaty informatyczne obej-
mowały programowanie w języku C++ 
oraz zajęcia z grafiki komputerowej. 
Uczniowie wykonali program, który po-
zwalał na obliczanie objętości różnych brył 
oraz zaprojektowali loyout na  twitcha/hit-
box.tv w programie graficznym GIMP.
 Nie obyło się bez miłych niespo-
dzianek. Zarówno w części informatycz-
nej, jak i matematycznej uczniowie brali 
udział w konkursach dotyczących treści 
poznanych na warsztatach. Najlepsi otrzy-
mali dyplomy i nagrody.
 Nauczyciele papieskiego gim-
nazjum są niezwykle wdzięczni członkom 
KNSM Graf oraz KNI Genbit siedleckiego 
uniwersytetu, w szczególności ich prze-
wodniczącym:  Paulinie Czubaj i Barto-
szowi Talmie za zorganizowanie bardzo 
interesujących i pouczających warsztatów 
dla uczniów.

Magdalena Wojciechowska-Rysiawa

Nadszedł maj, ciepłe słońce daje nam 
znać, że niedługo zawita do nas lato. Aura 
zachęca do wyjścia i spędzenia czasu 
wspólnie w plenerze. Niedzielny Piknik 
Rodzinny w Szkołach Salezjańskich był 
do tego wspaniałą okazją. Rodzice, na-
uczyciele i uczniowie stanęli na wysokości 
zadania, aby to coroczne spotkanie było 
udane.

 Rozpoczęliśmy 22 maja mszą 
świętą o godzinie 11:30 ku czci Wspomo-
życielki Wiernych, koncelebrowaną przez 
ks. Ryszarda Woźniaka oraz ks. Grzegorza 
Borysiaka. W szkołach salezjańskich jest to 
również Dzień Wdzięczności Mamom, więc 
dzieci wręczały im własnoręcznie zrobione 
kwiaty i uświetniły występami całe wydarze-
nie. Śpiewom i tańcom nie było końca.
 Nasz młody zespół ludowy rozwija 
się i dzieli się z nami swymi umiejętnościa-
mi, we wspaniały sposób pokazując bogac-
two i koloryt kultury regionu. Doskonałym 
dopełnieniem charakteru pikniku, który 
można śmiało nazwać „Na ludową nutę”, 
były stragany  wzbudzające zainteresowa-
nie swoim różnorodnym, tradycyjnym wy-
strojem, jak też asortymentem, często wy-
konanym przez same dzieci lub rodziców. 
Mogliśmy skosztować swojskiego chleba  
z równie swojskim smalcem i ogórkiem, 
pierogów, pyz czy ciasta drożdżowego. 
Fantastyczną zabawą okazało się plecenie 
ze słomy chociażby kurek czy królików pod 
czujnym okiem specjalistek w tej dziedzinie.

Rodzinny Piknik Salezjański

 Sala gimnastyczna okupowa-
na była już od wczesnych godzin przez 
wszystkich, którzy chcieli spróbować swo-
ich sił w mini golfie lub rozegrać niezapo-
mnianą partię w jedną z wielu gier planszo-
wych. Strażacy również nie mogli liczyć na 
chwilę oddechu, gdyż każde dziecko chcia-
ło się sprawdzić w rozstawionym przez nich 
torze przeszkód. Emocji dostarczyła loteria 
w której nagrodą główną był rower. Jak za-
wsze kółko techniczne i ich stanowisko cie-
szyło się dużym zainteresowaniem. Swoje 
miejsce miała także akcja „uwolnij książkę”. 
Nie mogło zabraknąć stanowiska z malo-

waniem twarzy, w końcu co to za impreza 
bez księżniczki, pirata, motylka czy Spider-
Mana.
 Oczywiście towarzyszył nam grill, 
goszczący uczestników zabawy karkówką, 
kiełbaską oraz szaszłykiem. Pycha!!! Ka-
wiarenka zapewniła coś do picia i słodkie 
ciasta. Nie zabrakło popcornu, waty cukro-
wej i gofrów – ale trzeba było odstać swoje  
w kolejce.
 Zabawa była przednia, uczestni-
kom uśmiech z twarzy nie schodził. To była 
udana niedziela w dobrym towarzystwie.
 

Edyta Abramowska, fot. z arch. Szkół Salezjańskich

Warsztaty ze studentami
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Majowa biblioteka
Dzień Bibliotekarza i Bibliotek
Były życzenia i gratulacje, inspirujące 
przemówienia i konstruktywne rozmowy 
o przyszłości bibliotek i ich roli we współ-
czesnym świecie – tak wspominamy te-
goroczny Dzień Bibliotekarza i Bibliotek. 
Z tej okazji 6 maja, w Miejskiej Bibliotece 
Publicznej w Mińsku Mazowieckim odby-
ło się uroczyste spotkanie. Licznie zgro-
madzeni bibliotekarze przyjęli życzenia 
od wspaniałych gości: Dr Michała Strą-
ka – Dyrektora Biblioteki Publicznej m.st. 
Warszawy – Głównej Biblioteki Woje-
wództwa Mazowieckiego, Jadwigi Frelak 
– Sekretarza Miasta Mińsk Mazowiecki, 
Emilii Piotrkowicz – Naczelnika Wydziału 
Oświaty i Promocji Starostwa, Małgorzaty 
Sulewskiej - przedstawiciela Miejskiego 
Domu Kultury oraz Anny Popławskiej - 
Kierownika Filii w Mińsku Mazowieckim 
Biblioteki Pedagogicznej im. Heleny Ra-
dlińskiej w Siedlcach.  

Dzień Bibliotekarza i Bibliotek to czas 
podsumowań i wyróżnień dla tych, któ-
rych praca w szczególny sposób przyczy-
niła się do rozwoju czytelnictwa i promocji 
bibliotek. W tym roku Odznakę Honorową 
Stowarzyszenie Bibliotekarzy Polskich 
przyznało Elżbiecie Sieradzińskiej – Dy-
rektorowi Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mińsku Mazowieckim. Natomiast listy 
gratulacyjne Zarządu Głównego SBP 
otrzymała Anna Kołowska – kierownik 
Oddziału dla Dzieci oraz Waldemar Pie-
karski – pracownik Czytelni MBP w Miń-
sku Mazowieckim. 

Zarząd Stowarzyszenia Bibliotekarzy Pol-
skich przyznał także nagrody jubileuszo-
we, które wręczyły Agnieszka Wielgo – 
Sekretarz Koła SBP i Karolina Wieczorek 
– Skarbnik Koła SBP. W tym roku z okazji 
25 – lecia pracy wyróżniono Janinę Frelek 
z Gminnej Biblioteki Publicznej w Sienni-

cy, Katarzynę Parol – Kierownika Filii Bi-
bliotecznej w Wiśniewie oraz Małgorzatę 
Dróżdż z Filii nr 2 MBP w Mińsku Mazo-
wieckim. Ponadto za 35 – lecie pracy na-
grodę otrzymała Anna Cudna - pracownik 
Miejskiej Biblioteki Publicznej w Mińsku 
Mazowieckim.   

Zgodnie z tradycją, bibliotekarze złożyli 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą pierw-
szą księgarnię i czytelnię w Mińsku Mazo-
wieckim, prowadzoną przez Zuzannę Ma-
łyszczycką, Kornelię Skrodzką, Leokadię 
Magdalenę Lipską i Marię Donner. 

Uroczystość uświetnił występ uczniów ze 
szkoły muzycznej Janusza Sadocha. 

Biblioteka inspiruje!
W tym roku, już po raz jedenasty Stowa-
rzyszenie Bibliotekarzy Polskich zorga-
nizowało w dniach 8 – 15 maja „Tydzień 
Bibliotek”, którego celem jest promocja 
czytelnictwa i bibliotek. Pod hasłem „Bi-
blioteka Inspiruje” nasza biblioteka za-
prosiła małych i dużych czytelników do 
wspólnego czytania i zabawy. 

Wystartowaliśmy już 7 maja, organizując 
„popołudnie retro” – czas, w którym przy 
muzyce z płyt winylowych miała miej-
sce gra w modne obecnie „planszówki”.  
9 maja, bibliotekarze zorganizowali Flash 
Mob, który miał za zadanie zachęcić 
mińszczan do czytania książek i poka-
zać, że czytać można wszędzie, nie tylko  
w domowym zaciszu. Dziękujemy wszyst-
kim, którzy tego dnia dołączyli do nas, za-
brali na skwer przy fontannie w centrum 
miasta swoje ulubione książki i wspólnie  
z nami pozwolili się porwać lekturze. 

W tym wyjątkowym tygodniu, nie mogło 
zabraknąć inspirujących spotkań au-
torskich. 10 maja, bibliotekę odwiedził 
Henryk Gołębiewski, który opowiadał  
o trudnościach i wyzwaniach, z jakimi 
musi się zmierzyć aktor i o książce „Zyg-
zakiem przez życie” – swojej barwnej  
i szczerej biografii. Zaś 12 maja, specjal-
nie na życzenie naszych najmłodszych 
czytelników przyjechała do nas Zofia Sta-
necka, autorka ukochanej przez dzieci se-
rii książek o Basi.

11 maja na „Imieninki Pandy 
Minki” 
Szkółka Teatralna działającej przy Przed-
szkolu Niepublicznym „Funny Kids” przy-
gotowała spektakl, według scenariusza 
Pani Stanisławy Gujskiej. Na imprezie był 
również pyszny tort oraz zabawa w towa-
rzystwie naszej solenizantki i niezastąpio-
nych wolontariuszy z Fundacji EBU. Na 
tym nie koniec atrakcji dla najmłodszych. 
13 maja maluchy miały w bibliotece „pi-
żamowy wieczór”, gdzie przy czekolado-
wym fondue toczyły się nocne, dziecięce 
rozmowy przeplatane zabawą w hawaj-
skim klimacie. „Tydzień Bibliotek” za-
mknął 14 maja Zjazd Międzykulturowego 
Uniwersytetu Dziecięcego. Kolejna edycja 
„Tygodnia Bibliotek” już za rok!

„Akademia nowoczesnego ro-
dzica” – spotkanie z Barbarą 
Olszewską z Centrum Psycho-
logicznego SENS
18 maja, biblioteka wspólnie z Centrum 
Psychologicznym SENS  zaprosiła rodzi-
ców dzieci w wieku szkolnym na wykład 
Barbary Olszewskiej – nauczyciela, trene-
ra kompetencji miękkich i job – coacha. 
Spotkanie miało na celu uzbroić doro-
słych w wiedzę o poszczególnych eta-
pach wzrastania ich pociech tak, aby 
potrafili rozpoznać potrzeby i problemy 
swoich dzieci i mogli je wspierać w dro-
dze do dojrzałości. Wykład podzielony był 
na bloki tematyczne, z których uczestnicy 
dowiedzieli się między innymi, jak wzmac-
niać zainteresowania i uzdolnienia dzieci 
oraz jak budować ich system wartości i 
pewność siebie.  Jak zapewnia Barbara 
Olszewska, przekonanie, że „dzieci po-
winny od początku odnosić sukcesy, bo 
inaczej sobie nie poradzą” jest mitem! To 
w „trudnościach jest moc”, a rodzice po-
winni dać dzieciom prawo do porażki, do 
błędnych decyzji i do ponoszenia ich kon-

sekwencji, bo tylko wówczas wychowają 
szczęśliwych i mądrych ludzi. 

Spotkanie z Anną Pawłowską – 
Pojawą i książką „Bieganie. 
Kobieca strona mocy”
24 maja, kobiecą stronę mocy przed-
stawiła nam Anna Pawłowska – Pojawa, 
biegaczka amatorka, blogerka (prowadzi 
blog „Ania biega”), autorka artykułów 
o bieganiu publikowanych w tygodniku 
„Wprost” i serwisie MagazynBieganie.pl. 
Zwyciężczyni I Kieleckiego Biegu Gór-
skiego oraz Biegu Wedla na dystansie 5,4 
km. W latach 2008 – 2014 regularnie sta-
wała na podium Maratonu Warszawskie-
go, kilkukrotnie zdobywała również laury 
w Mistrzostwach Polski Dziennikarzy  
w Półmaratonie i Maratonie. Autor-
ka zachęciła słuchaczy do aktywności  
fizycznej, mówiąc o pozytywnym wpływie 
sportu na nasze zdrowie i samopoczucie. 
Organizatorami spotkania byli: Mazowiec-
ki Dom Medialny Dzwon sp. z o.o., Miej-
ska Biblioteka Publiczna w Mińsku Ma-
zowieckim oraz Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim

Zapowiedzi:
- 16 czerwca, o godz. 18:30 – z cyklu bi-
blioteka podróży odwiedzi nas Piotr Strze-
żysz, który w swoich książkach „Powidoki” 
i „Sen powrotu” opisuje rowerowe podró-
że po świecie
- 18 – 19 czerwca zapraszamy do Biblio-
teki na mistrzostwa Counter Strike Global 
Offensive!

MBP, fot z arch. MBP
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Ostatnia sobota maja zawsze jest nie-
zwykła, bo właśnie tego dnia przed 
Miejską Biblioteką Publiczną w Mińsku 
Mazowieckim w „Alei Gwiazd Litera-
tury” przybywa kolejna gwiazda. Bo-
haterem tegorocznej Gali był Andrzej 
Stasiuk - postać doceniana przez czy-
telników i krytyków literackich na ca-
łym świecie. 

Tego wieczoru licznie zgromadzona przed 
biblioteką publiczność, oczekiwała w na-
pięciu na przybycie wyjątkowego gościa. 
Andrzej Stasiuk nie kazał na siebie długo 

czekać, punktualnie podjechał pod czer-
wony dywan terenowym samochodem, 
wpisując się tym samym w tradycje wyda-
rzenia. Przypomnijmy, że w 2014 r. Julia 
Hartwig, na inaugurację Alei, przyjechała 
angielską limuzyną, a Janusz Głowacki w 
ubiegłym roku dojechał na Galę żółtą no-
wojorską taksówką. 

Prowadzący Remigiusz Grzela, po po-
witaniu gości przez Elżbietę Sieradziń-
ską – dyrektora MBP, wygłosił laudację 
poświęconą twórczości i życiu Andrzeja 
Stasiuka. Następnie zaprosił na scenę 

przedstawicielkę jury konkursu „Gwiazda 
Literatury 2016”, pisarkę Małgorzatę Gu-
towską – Adamczyk, która ogłosiła wer-
dykt. Decyzją jurorów wyróżnienia otrzy-
mały: Justyna Radomińska i Magdalena 
Bernat - Protaziuk. Drugie miejsce zajęła 
Renata Gryz, a pierwsze Kinga Sabak, 
która przeczytała swój list Andrzejowi Sta-
siukowi ze sceny. 

Następnie Andrzej Stasiuk odebrał z rąk 
burmistrza Marcina Jakubowskiego sta-
tuetkę gwiazdy, a Elżbieta Sieradzińska 
wręczyła mu zbiór listów nadesłanych na 
konkurs.

W tym miejscu scenę oddano muzykom  
z zespołu „Kapela ze Wsi Warszawa”. 
Grupa otrzymała Fryderyka 2016 za al-
bum „Święto Słońca” w kategorii muzyka 
korzeni. Mieliśmy okazję wysłuchać no-
woczesnych brzmień i awangardowych 
interpretacji tradycyjnych utworów z sze-
roko pojętego terenu Mazowsza. 

Po występie kapeli odbył się kulminacyj-
ny punkt wieczoru, jakim było odsłonięcie 
przez Andrzeja Stasiuka gwiazdy umiesz-
czonej w chodniku przed biblioteką. A po-
tem nastąpił czas autografów, pamiątko-
wych zdjęć i rozmów.  

Tegoroczna uroczystość odbyła się pod 
patronatem: Marcina Jakubowskiego 
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki, 
Stowarzyszenia Pisarzy Polskich, Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich, „Radia 
dla Ciebie”, serwisu internetowego „Lu-
stro Biblioteki”, Tygodnika „Strefa Mińsk” 
oraz portalu internetowego „Wirtualny 
Mińsk Mazowiecki”.

Dziękujemy za wsparcie sponsorom: 
Polskiemu Bankowi Spółdzielczemu  
w Wyszkowie, Studium Języków Obcych 
w Mińsku Mazowieckim, Bankowi Spół-
dzielczemu w Mińsku Mazowieckim, Euro 
– School Szkole Języków Obcych w Miń-
sku Mazowieckim i restauracji Iwo Sushi 
w Mińsku Mazowieckim. 

28 maja, w „Alei Gwiazd Literatury” przy-
była trzecia gwiazda. Już dziś padają py-
tania, kto będzie bohaterem przyszłorocz-
nej Gali? Na odpowiedź musimy jeszcze 
poczekać, ale możemy mieć pewność, że 
ta literacka aleja będzie się z biegiem lat 
rozrastać i wzbogacać o kolejne wspania-
łe nazwiska. 

MBP, fot z arch. MBP
    

III Gala „Alei Gwiazd Literatury”

Tegoroczna Noc Muzeów zorganizo-
wana przez Muzeum Ziemi Mińskiej 
rozpoczęła się już o g. 15.00 i była 
pełna oryginalnych atrakcji oraz mo-
tywowała swoich gości do aktywności 
na wielu polach. Pierwszą z nich był 
„Miejski Targ Śniadaniowy” w ogrodzie 
muzealnym. Była to pierwsza edycja 
targu, który ma odbywać się cyklicznie. 
Impreza przyciągnęła mnóstwo ludzi, 
ogród przy Okrzei 16 pękał w szwach. 
Przybyli mieszkańcy mogli zakupić  
i popróbować na miejscu wielu ory-
ginalnych wyrobów kulinarnych m.in. 
swojskich wędlin, chlebów na zakwa-
sie wypiekanych domowym sposo-
bem, potraw wegańskich, cytrynowych 
konfitur, serów, past, kawy żołędziów-
ki i pysznych domowych ciast. Poza 
produktami spożywczymi można było 
nabyć oryginalne wyroby rękodzielni-
cze: biżuterię, ręcznie szyte zabawki, 
ziołowe mydełka, designerskie torby  
i spodnie. Dodatkową atrakcją był po-
kaz zumby, który porwał do wspólnej 
zabawy całe rodziny. Organizatorki 
„Miejskiego Targu Śniadaniowego” 
Asia i Agnieszka zapraszają na kolejne 
edycje targu, najbliższa odbędzie się 
już 19 czerwca.

 Wieczorną część Nocy Muzeów 
rozpoczął Dyrektor MZM Leszek Celej 
otwierając wystawę „Akwarelowe impre-
sje” Marka Chabrowskiego – mińskiego 
artysty malarza, który w tym roku obcho-
dzi 40-lecie swojej pracy artystycznej.  
Ekspozycja zawiera blisko siedemdziesiąt 
prac lat 70-90 XX wieku i prezentuje do-
syć szeroką tematykę: od pór roku, po-
przez bliskie i odległe zakątki świata, po 
charakterystyczne stroje regionalne czy 
architekturę. Otwarciu wystawy towarzy-
szył wykład starszej kustosz Gabinetu Ry-

cin i Rysunków Muzeum Narodowego w 
Warszawie Justyny Guzy na temat historii 
akwarelistyki w Polsce i na świecie.
 Po oficjalnych przemówieniach 
Dyrektora muzeum oraz Burmistrza Mia-
sta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubow-
skiego, artystę „oddano” w ręce gości, 
którzy mieli okazję zobaczyć go w akcji. 
Przez blisko godzinę pan Marek prowa-
dził warsztat malarski z użyciem suchych 
pasteli otwierając przed zgromadzoną 
publicznością tajniki sztuki malarskiej i ry-
sunkowej.
 MZM zaprezentowało także 
swoje najnowsze nabytki – tłoki pieczętne 
i zestaw biurkowy Dernałowiczów i Łu-
bieńskich oraz sygnet babki Hipolita Ko-
nopki, pierwszego niepodległościowego 
burmistrza Mińska Mazowieckiego.
 Kolejnym punktem nocnego 
programu było spotkanie z profesjonal-
nym zegarmistrzem, panem Stanisławem 

Noc Muzeów, 14 maja 2016

Gądzikiewiczem, który w odtworzonej 
pracowni zegarmistrzowsko-optyczno-ju-
bilerskiej Lucjana i Władysława Dąbrow-
skich opowiadał o dziejach zegarmistrzo-
stwa i specyfice tego ginącego zawodu  
a także o pochodzeniu zgromadzonych 
na wystawie zegarów. Pan Stanisław 
oczarował słuchaczy swoją wiedzą oraz 
szacunkiem i zamiłowaniem do pracy ze-
garmistrzowskiej.
 Dodatkową atrakcją dla całych 
rodzin była możliwość zmierzenia się  
z własną wiedzą na temat historii ziemi 
mińskiej – każdy kto rozwiązał krzyżówkę 
muzealną i jej hasło wygrywał słodką lub 
książkową nagrodę.
 Tymczasem w MZM Dziale  
7. Pułku Ułanów Lubelskich zwiedza-
jący mogli liczyć na typowo militarne 
atrakcje, gdzie członkowie Towarzystwa 
Pamięci 7.PUL zaprezentowali rynsztu-
nek wojskowy kawalerzystów a także in-
scenizację śmierci porucznika Henryka 
Franciszka Zandbanga, dowódcy plutonu 
w szwadronie CKM 7.PUL, przypadko-
wo zastrzelonego podczas sprawdzania 
czujności wartownika. Z kolei w salach 
muzeum można było zobaczyć wystawę 
polskich hełmów wojskowych z lat 1915-
1945. Eksponaty pochodzą z prywatnych 
zbiorów pracownika muzeum Roma-
na Ruśplo, który bardzo szczegółowo  
i z prawdziwą pasją opowiadał zwiedza-
jącym o każdym prezentowanym obiek-
cie. W Dziale 7 PUL miała miejsce także 
projekcja kolejnej edycji filmu „Muzeum 
utracone”.
 Tegoroczna Noc Muzeów za-
kończyła się o północy.

MZM, fot. z arch. MZM
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Znakomita Grodzieńska

 „Teresa Drozda przypomina” to 
cykl gawęd wprowadzających w magicz-
ny świat powojennej piosenki i kabaretu. 3 
maja w MDK Teresa Drozda przypomniała 
Stefanię Grodzieńską, autorkę setek tek-
stów satyrycznych, felietonistkę i artystkę 
estradowa, która u progu kariery była… 
tancerką. Jako aktorka zadebiutowała  
w Cyruliku Warszawskim scenką małżeń-
ską, których cykl wiele lat później stał się 
jej znakiem firmowym. Rzecz miała miej-
sce w 1938 roku. Dzięki swoim tekstom 
zyskała miano pierwszej damy polskiego 
humoru. Utwory Grodzieńskiej nie starze-
ją się, rozśmieszają i wzruszają słuchaczy 
do dzisiaj. 

Izrael od kuchni
 Kuchnia jest częścią kultury 
każdego narodu. Smakując potraw i słu-
chając opowieści o jedzeniu, możemy się 
wiele nauczyć o świecie i historii ludzi,  
z którymi zasiadamy przy stole – i to dużo 
więcej, niż czytając tomy książek. 
 Z cyklu Kierunek Izrael 5 maja 
odbyło się spotkanie na temat kuchni izra-
elskiej z prezentacją i degustacją, które 
poprowadziła Malka Kafka - promotorka 
dobrego jedzenia: zarówno pod wzglę-
dem smakowym, jak i etycznym. Uczest-
nicy spotkania dowiedzieli się jak wyglą-
da typowe żydowskie menu i jaki są jego 
wersje w zależności od stopnia przestrze-
gania zasad ortodoksyjności. Warsztaty 
były bardzo aromatyczne i to w dosłow-
nym znaczeniu. Było mnóstwo przypraw 
i przetworów, a uczestnicy samodzielnie 
przygotowani pitę falafel. 

Pytania, 
które się nie kończą
 To tytuł najnowszej książki po-
święconej wybitnej aktorce Mai Komo-
rowskiej. Publikacja ma formę rozmowy  
z artystką, którą przeprowadził znany kry-
tyk filmowy Tadeusz Sobolewski. Pod-
czas promocji książki w MDK 12 maja 
czytelnicy mieli okazję przyjrzenia się po-
staciom scenicznym i filmowym Mai Ko-
morowskiej z bliska, w trakcie tworzenia, 
i poznać z nowej strony sylwetkę aktorki.
 Rozmowy Tadeusza Sobolew-
skiego z Mają Komorowską to rodzaj me-
dytacji nad istotą gry, istotą teatru, nad 
życiem. Maja Komorowska ma niezwykłą 
zdolność dotykania ciemnych stron życia 
i prześwietlania ich wewnętrzną jasno-
ścią. Skąd ją czerpie? Z własnej natury? 

Z rodzinnego domu? Z teatru Jerzego 
Grotowskiego, Krystiana Lupy? Czasem 
trzeba maski, żeby zobaczyć prawdziwą 
twarz. Trzeba absurdu, żeby zobaczyć 
dobro i sens. 

Różnorodność ducha 
 Pod takim wspólnym tytu-
łem swoje najnowsze prace powstałe  
w technice kolażu zaprezentowała 17 maja  
w MDK Małgorzata Kłoszewska. Różno-
rodność tkwi w samej istocie tej techniki: 
odbiegające tematyką, materiałami z ja-
kich powstały, ideą w nich zawartą – mają 
jeden wspólny mianownik – ducha, który 
przenika poza świat realny i objawia się w 
bardzo odmiennych formach. Cykl prac 
pod tym tytułem cały czas się rozwija, ma-
larka tworzy nowe obrazy i obiekty.

W tę jedną noc
 Młody dziennikarz przeprowa-
dza wywiad z divą operową. Rozmowa 
nieoczekiwanie przeradza się w misterną 
grę erotyczną. To zarys fabuły filmu „Noc 
Walpurgii”, który można było zobaczyć  
w MDK 13 maja z cyklu Giganci Filmu. 
Projekcja połączona została ze spotka-
niem z aktorką Małgorzatą Zajączkowską 
oraz reżyserem Marcinem Bortkiewiczem.

 

Koziołek, Basia i nie tylko
W eliminacjach powiatowych tegorocznej, 
33. już edycji Konkursu Recytatorskiego 
dla Dzieci im. Kornela Makuszyńskiego 
wzięło udział 49 recytatorów – 25 w kate-
gorii klas I-III i 24 w kategorii IV-VI. Przy-
słuchiwali się im jurorzy: Tomasz Piąt-
kowska – aktor teatralny i filmowy, Wanda 
Izabella Rombel – polonistka, oraz Halina 
Lewsza – bibliotekoznawca, bibliotera-
peutka. 

Do finału zakwalifikowali się:
W kategorii klas I-III – Damian Stańczyk 
ze Szkoły Podstawowej w Latowiczu – I 
miejsce, Mikołaj Góras ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim – II 
miejsce oraz Sylwia Ciszkowska ze Szko-
ły Podstawowej w Ładzyniu – III miejsce.
W kategorii klas IV-VI – Łucja Rawicka 
ze Szkoły Podstawowej w Mrozach – I 
miejsce, Amelia Laskowska ze Szkoły 
Podstawowej w Halinowie – II miejsce, 
na miejscu III – Katarzyna Bieńkowska ze 
Szkoły Podstawowej nr 5 w Mińsku Ma-
zowieckim. 

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

e-mail: mdk@mdkmm.pl
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Mińskie Eurydyki
 Z cyklu Giganci Filmu 19 maja w 
MDK odbył się koncert laureatów Festi-
walu im. Anny German „Eurydyka”, który 
odbywa się rokrocznie w Mińsku na Biało-
rusi. 
 To już IV edycja festiwalu, na 
którym spotykają się miłośnicy twórczo-
ści Anny German. Mińsk Mazowiecki był 
jednym z sześciu polskich miast z trasy 
koncertowej laureatów festiwalu. 

Przygody Małpki Malwinki
 Wesoła i kolorowa małpka po-
stanawia znaleźć tygrysa, który ma nie-
opanowany apetyt i zagraża leśnym 
zwierzętom. Szukając go, spotyka prze-
mądrzałą papugę – modelkę; krokodyla 
którego boli ząb (bo nie słuchał mamy i nie 
nauczył się zasad higieny); węża tańczą-
cego przy dźwiękach muzyki i groźnego 
pirata, który przy pomocy dzieci – piratów 
łapie małpkę i sprzedaje ją do cyrku. Ale 
małpka jest sprytna, więc zawsze daje so-
bie radę. A kiedy wreszcie spotyka tygry-
sa – okazuje się on smutnym tygryskiem, 
który po prostu potrzebuje przyjaciela.
 Taka to była wesoła bajka o tym 
jak słabszy i mniejszy  może mądrością 
pokonać większego, nauczyć go dobrych  
manier i… zaprzyjaźnić się. Widowisko na 
tle barwnej afrykańskiej scenografii wy-
stawił 22 maja Teatr Kuffer. 

Mów spokojniej
 Pod takim tytułem 30 kwietnia 
w MDK odbył się koncert – Zagajewski & 
Pawlik promujący nową płytę z muzyką 
laureata Grammy Włodka Pawlika do słów 
Adama Zagajewskiego.
 Projekt „Mów spokojniej. Zaga-
jewski & Pawlik” nawiązuje do związków 
poezji i dźwięków. Twórczość poetycka 
Adama Zagajewskiego została wzbo-
gacona muzyką skomponowaną przez 
zdobywcę nagrody GRAMMY - Włodka 
Pawlika. Podczas koncertu usłyszeliśmy 
utwory m.in. do takich wierszy, jak Sen-
za Flash, Filozofowie, W cudzym pięk-
nie, Spróbuj opiewać okaleczony świat, 
Miasto, Nigdzie, Podziemne pociągi. Do 
współpracy przy realizacji projektu Wło-
dek Pawlik zaprosił znakomitych muzy-
ków: Marka Bałatę, Łukasza Jemiołę oraz 
Natalię Wilk. 

W stylu pin-up
 Wieczorki Stylu to cykliczne 
przedsięwzięcie MDK realizowane dla 
relaksu, ale i poznania najnowszych tren-
dów w modzie i urodzie: pielęgnacji skó-
ry, stylizacji fryzur, makijażu. Podczas III 

Wieczorku Stylu 24 kwietnia wyłonione w 
castingu modelki zostały poddane meta-
morfozie w stylu pin-up i zaprezentowa-
ły się publiczności. Podczas wieczorku 
można było skorzystać z porad kosmety-
czek i stylistów, a wszystko w otoczeniu 
muzyki w wykonaniu Marcin Błądziński 
Official.

MDK, fot. z arch. MDK
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W dniach 24-26 czerwca 2016  
w Mińsku Mazowieckim odbę-
dzie się już szósta edycja Fe-
stiwalu 4M Mińsk Mazowiecki 
Miasto Muzyki, organizowanego 
wspólnie przez Stowarzyszenie 
Kulturalno - Oświatowe „Ścieżki 
Nieskończoności”, Stowarzysze-
nie Niezależna Inicjatywa Kultu-
ralna, Mińskie Towarzystwo Mu-
zyczne oraz Miejski Dom Kultury. 
Przez te trzy dni na placu przed 
Pałacem Dernałowiczów (MDK) 
odbywać się będą liczne koncer-
ty i konkursy muzyczne, a każdy 
dzień zakończy występ gwiazdy. 
A wszystko to za darmo! Jak za-
wsze będzie bardzo muzycznie, 
bo to muzyka właśnie jest duszą 
naszego miasta nad Srebrną. 

Daniel Gałązka z Zespołem 
Zespół DGZZ powstał w 2002 roku i jest kontynuacją solowej działalności Daniela 
Gałązki - laureata wielu konkursów piosenki poetyckiej. Zespół zagrał kilkaset imprez 
plenerowych, koncertów w klubach i w domach kultury, a w 2013 między innymi na 
Przystanku Woodstock czy na festiwalu „Dwa Brzegi” w Kazimierzu Dolnym. Muzycy 
prezentują utwory rozbudowane w sferze improwizacji, często szukają nowych brzmień, 
dlatego też muzyka DGZZ wymyka się kategorii poezji śpiewanej. Twórczość zespołu 
jest w pełni autorska. Autorem słów jest Piotr Brymas, kompozytorem - Daniel Gałązka.

Chwila Nieuwagi 
Chwila Nieuwagi to zespół, który zwyczajnie tworzy piosenki i gra niezwyczajne koncer-
ty. Muzyka zespołu to pełna mieszanka stylistyczna: żywiołowość folkloru (szczególnie 
górnośląskiego, w bardzo ciekawym, nowoczesnym wydaniu), klimatyczność jazzu, 
nastrojowość piosenki poetyckiej oraz setki innych barwnych dźwięków. Zespół był 
wielokrotnie nagradzany w ogólnopolskich konkursach muzycznych, w tym m.in. na 
Studenckim Festiwalu Piosenki 2012 w Krakowie, Łódzkiej YAPIE 2010, Bieszczadz-
kich Aniołach 2008. Występował również w ramach Przystanku Woodstock 2011 (sce-
na folkowa).

RAZ, DWA, TRZY
Zespół RAZ, DWA TRZY z liderem Adamem Nowakiem koncertuje nieprzerwanie od 
1990 roku. W roku 2015 obchodzili 25-lecie swojego istnienia, a ich utwory, m.in. „Pod 
niebem pełnym cudów”, „W wielkim mieście”, „Czarna Inez” znane są wszystkim. Na-
leżą do klasyki. Prostotą i szczerością trafiają do każdego, są uniwersalni. Bez względu 
na wiek - swój i odbiorcy, potrafią trafić w sedno i uchwycić to coś szczególnego, tu  
i teraz. Niewiele zespołów w Polsce może pochwalić się tak bogatą historią wspólnego 
grania. Razem przeszli długą drogę przez wiele nurtów i stylistyk, od jarocińskiej sceny, 
po studio im. Agnieszki Osieckiej.
 

Dawid Podsiadło
Karierę muzyczną rozpoczął dzięki programowi X Factor, którego był laureatem. Był to 
pierwszy krok do ogromnej popularności i obecnie jest w czołówce artystów cieszących 
się największym zainteresowaniem w kraju. W maju 2013 roku ukazał się jego debiu-
tancki album „Comfort and Happiness”, który w pierwszym tygodniu po premierze był 
najlepiej sprzedającą się płytą w Polsce. Występował m.in. podczas Open’er Festival 
oraz Coke Live Music Festival. Jest zdobywcą czterech Fryderyków, nagrody Wiktory 
oraz Bursztynowego Słowika. Wystąpił również na TOPtrendy 2014 wśród dziesięciu 
artystów z największą liczbą sprzedanych płyt. W 2015 roku ukazała się jego druga pły-
ta „Annoyance and Disappointment”, którą zapowiadał singiel „W dobrą stronę”, grany 
w większości rozgłośni radiowych.

Mela Koteluk
Pojawiła się na polskiej scenie muzycznej w 2012 roku, wydając album z pogranicza popu i alterna-
tywy pt. „Spadochron”, który szybko zyskał status Platynowej Płyty. Debiutancki krążek przyniósł 
kilka ważnych nagród - dwa Fryderyki, a także Nagrodę Artystyczną Miasta Toruń im. Grzegorza Cie-
chowskiego. Kolejna płyta pt. „Migracje” także stała się platynową. Na obu płytach można usłyszeć 
polskie teksty, wszystkie autorstwa Meli. Od czasu debiutu bardzo dużo koncertuje, żywy kontakt 
z odbiorcą jest dla niej najważniejszy. Wystąpiła na wielu ważnych festiwalach muzycznych, m.in. 
Opener, Coke Festival, Jarocin, Live Festival. Na swoim koncie ma także udział w ciekawych du-
etach – m.in. z Czesławem Mozilem, Olafem Deriglasoffem, Fiszem, Andrzejem Smolikiem, a ostat-
nio z Danielem Bloomem.

Haydamaky
Haydamaky to wyrobiona w Europie marka. Sami muzycy określają swoją muzykę jako 
KOZAK ROCK. Eksplozja potężnego rocka, z domieszką reggae i ludowych melodii  
z różnych zakątków Ukrainy - czyli koktail, która nie pozwala słuchaczom ustać w miej-
scu. Ich koncerty to wybuch czystej energii, którą wchłaniają słuchacze i nie mogą 
się nią nasycić. Od 2001 roku zespół wydał siedem albumów, z czego trzy doczekały 
się premiery na europejskim rynku muzycznym. Grupa współpracowała m.in. z Voo 
Voo, Krzysztofem „Grabażem” Grabowskim, Vavamuffin, Pudelsami, Maleńczukiem 
czy Bednarkiem. Najnowszy krążek zespołu to „UkrOp”, zaangażowany album, będący 
osobistą odpowiedzią muzyków na wydarzenia w ich kraju.

Olga Garstka
Olga Garstka to zaledwie 16 – letnia laureatka tegorocznego „Must be the music. Tylko 
muzyka”, która podbiła serca widzów i jurorów swoimi autorskimi piosenkami „Samo-
zapłon” i „Koniec świata”, pełnymi subtelnej i nastrojowej muzyki. „Zdecydowała muzy-
ka” – mówiła po jej zwycięstwie zachwycona Kora, Adam Sztaba dodał: „To się rzadko 
zdarzało na tej scenie. To jest piękne spójne, naprawdę niezwykłe... Ucz się dalej, ale 
nie zgub tej naturalności! Jest w tobie garstka nieba”, a Elżbieta Zapendowska dodała: 
„Czarodziejka - tylko tyle i aż tyle, już jesteś wielka”.

Vavamuffin
Vavamuffin powstało w 2003 roku na warszawskich Siekierkach. Nazwa zespołu to 
połączenie dwóch słów: jamajskiego „raggamuffin”, które oznacza charakterystyczny 
styl śpiewania i nawijania oraz nawiązującego do nazwy miasta, z którego wywodzi się 
grupa, skrótu „Vava”. W skład zespołu weszli zarówno debiutanci, jak i utytułowani już 
zawodnicy polskiej sceny reggae. Vavamuffin ma na swoim koncie kilkaset koncertów, 
od małych salek klubowych po występy przed ponad stutysięczną publicznością na 
Przystanku Woodstock. Koncertuje w kraju i za granicą. I to właśnie koncerty są żywio-
łem tego zespołu - kto raz go zobaczy, będzie chciał znów... i znów... i znów :)

TURBO
Zespół TURBO to jeden z najdłużej działających zespołów rockowych w Polsce, który 
w 2015 roku obchodził swoje 35-lecie. Utwory takie jak ,,Dorosłe Dzieci”, ,,Jaki był ten 
dzień” ,,Smak Ciszy” czy ,,Szalony Ikar „ stały sie ponadczasowymi przebojami słucha-
nymi przez coraz to nowe pokolenia. Zespół dał już kilka tysięcy koncertów w Polsce, 
goszcząc na scenach największych polskich festiwali oraz wielokrotnie koncertował  
w Europie, występując z największymi gwiazdami rocka. Płyty zespołu kilkukrotnie zo-
stawały ,,Płytą Roku” w rankingach muzycznych, a zespół był nominowany do najbar-
dziej prestiżowych nagród , w tym najważniejszej - Fryderyki.

FESTIWAL 4M  24-26 czerwca 2016

www.festiwal4m.pl
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SPORTSPORT

8 maja boiska do piłki plażowej przy ul. 
Sportowej 1 stały się areną zmagań dla 
zawodników startujących w Inaugura-
cyjnym Turnieju Piłki Siatkowej Majówka 
na Piasku. 
 
 W tegorocznej imprezie w ka-
tegorii open mężczyzn wzięło udział 16 
drużyn z regionu, tj. z Grodziska Mazo-
wieckiego, Żyrardowa, Halinowa, Kału-
szyna, Siedlec, Sulejówka, Mrozów oraz 
Mińska Mazowieckiego i okolic. Po wy-
czerpującej, ośmiogodzinnej rywalizacji  
w pełnym słońcu i przy niesprzyjającym 
wietrze pierwszą lokatę zajęła druży-
na pod przewrotną nazwą „Amatorka” 
w składzie Marcin Kuźniarski i Mateusz 
Ogrodniczuk, druga lokata należała do 
Łukasza Drzewieckiego i Patryka Laskow-
skiego – „Wiskitki”, natomiast trzecie 
miejsce wywalczyli sobie „XYZ” Przemy-
sław Ulejczyk i Michał Szuba. 

W dniach 13 - 15 maja odbyły się w No-
wej Rudzie na Dolnym Śląsku XXIII Mi-
strzostwa Polski Juniorów Młodszych 
w Taekwon - Do ITF zorganizowane 
przez Polski Związek Taekwon-Do. 

 Na starcie zawodów stanęło, po 
ogólnopolskich eliminacjach, 225 najlep-
szych zawodników z 53 klubów z całej 
Polski – w tym młodzieżowi reprezentan-
ci naszego kraju. Nasze miasto i powiat,  
w najważniejszej w tej kategorii wiekowej 
imprezie w Polsce, reprezentował Miński 
Klub Sportowy TAEKWON – DO pod opie-
ką Mistrza Jacka Łuniewskiego VII DAN.
 Mistrz Łuniewski zabrał do No-
wej Rudy siedmioro zawodników – w tym 
troje debiutantów – którzy w turniejach  
eliminacyjnych zdobyli prawo do występu 
w mistrzostwach.
 Nasi klubowicze w trakcie za-
wodów czterokrotnie stawali na podium.
Srebrne medale i tytuły Wicemistrzów Pol-
ski zdobyli Marta Krajewska w konkurencji 
układów formalnych stopni mistrzowskich 
I DAN, Sewerian Widerski w walkach  
w kategorii do 70kg  oraz Viviana Wider-
ska w walkach w kategorii do 46kg. Brą-
zowy medal Mistrzostw Polski zdobyła 
Marta Krajewska w walkach w kategorii 
do 46kg. 
 Oprócz wyżej wymienionych klu-
bowiczów punkty dla naszej klubowej re-
prezentacji zdobywali także Natalia Paska, 

Lidia Tarnowska, Jakub Kuźmicz i Mikołaj 
Gajewski. 
 Na zakończenie zawodów Mistrz 
Jacek Łuniewski stwierdził: „Gratuluję 
moim zawodnikom występu na zawodach. 
Dla trojga z nich: Lidii, Kuby i Mikołaja był 
to pierwszy występ na imprezie tej ran-
gi. Pomimo tego, że nie zdobyli żadnego 
medalu to mieli okazję poznać atmosferę 
Mistrzostw Polski oraz zebrać doświad-
czenie, które zaprocentuje w przyszłości. 
Zawodnicy którzy zdobyli medale po raz 

XXIII Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych w Taekwon - Do ITF

JUDOCY W LUBLINIE

 W sobotę 21 maja odbył się 
turniej siatkówki plażowej Majówka Na 
Piasku dedykowany kategorii open ko-
biet oraz szkołom gimnazjalnym. Na 
godzinę 9.00 zaplanowano start kobiet 
oraz dziewcząt z gimnazjum, natomiast  
o godzinie 13.00 miał rozpocząć się tur-
niej chłopców. Do rywalizacji kobiet  
w kategorii open przystąpiło 5 zespo-
łów, które zagrały w 1 grupie systemem 
każdy z każdym do 2 wygranych setów, 
a w kategorii gimnazjum dziewcząt zapi-
sało się 7 drużyn więc tutaj można było 
rozegrać turniej systemem brazylijskim 
do 2 przegranych meczów. Po czterogo-
dzinnych zmaganiach poznaliśmy zwy-
cięzców tegorocznej Majówki Na Piasku. 
W starszej kategorii Open wygrywając 
wszystkie spotkania - 1 lokatę wywalczy-
ła drużyna Bez Nazwy (Ewelina Grzelak  
i Agnieszka Przybyłko), drugie miejsce to 
duet Pacewicz&Wąsak, a najniższy sto-

Piłka na piasku

pień podium przypadł Amatorkom (Mar-
tyna Chromińska i Magdalena Kalbara).  
W gimnazjalnych triumfowały Wika i Wik-
toria, które w finale pokonały 2:1 Mariolka 
Tim, na 3 miejscu rywalizację zakończyły 
dziewczęta z drużyny GM 1. Do zawodów  
w kategorii chłopcy ze szkół gimnazjal-
nych zapisało się 6 zespołów, które zo-
stały rozlosowane do 2 grup po 3 drużyny. 
Do finałowych zmagań z grup wyszły po 
2 ekipy, które rozegrały półfinały. W finale 
po zaciętym pojedynku zwyciężył zespół 
Dream Team (Piotr Krzyżanowski, Lech 
Bieliński), pokonali oni zespół MKS MDK 
(Paweł Ławecki, Krystian Czerwiński). 
W meczu o 3 miejsce lepsi okazali się 
chłopcy z drużyny RoPit (Karol Ostrowski, 
Piotr Urban) pokonując drużynę FC Micha-
lik (Piotr Włodarczyk, Michał Olszewski). 
 Zawodnicy z podium w każdej 
kategorii otrzymali medale oraz nagrody 
rzeczowe, zaś najlepsza drużyna dodat-
kowo puchary za zwycięstwo. Ponad-
to pracownicy MOSiR przygotowali dla 
wszystkich zawodników wodę oraz grilla, 
by ci mogli w milej atmosferze odpocząć 
od intensywnego wysiłku.
 Dziękujemy wszystkim zawod-
nikom za wspaniale widowisko sportowe, 
zaś Panu Jackowi Rudzkiemu i Jackowi 
Mrozikowi za nieocenioną pomoc przy 
organizacji zawodów. Jednocześnie za-
praszamy na kolejne turnieje siatkarskie, 
które odbędą się w okresie wakacyjnym! 
Do zobaczenia!

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

kolejny mieli okazję się przekonać, że wy-
lewany na treningach pot przynosi potem 
rezultaty. Jestem zadowolony z występów 
naszych klubowiczów, ale nie mamy cza-
su na świętowanie, bo myślimy o finałach 
Mistrzostw Polski Juniorów, które odbędą 
się już za tydzień w Kłobucku koło Często-
chowy”.
 Wszystkim naszym zawodnikom 
serdecznie gratulujemy startu!

Igor Koczyrkiewicz, fot. z arch. klubu

Puchar Polski Amatorskiego MMA

15 maja w Sochaczewie odbył się Pu-
char Polski Amatorskiego MMA, w któ-
rym udział wzięli zawodnicy Klubu Walki 
Grappler.

 Nasz klub reprezentowali: Józek 
Wysocki, Kamil Ambroż, Daniel Rozenek 
startujący w formule MMA oraz Mariusz 
Wocial w formule BJJ NO GI .
 Jako pierwsi zaprezentowali 
się Daniel Rozenek i Kamil Ambroż. Już  
w pierwszej rundzie dominowali w walce, 
prezentując swoje najlepsze umiejętności, 
ale chwila nieuwagi w kolejnych rundach 
kosztowała ich przegraną.

 W kolejnej walce, tym razem 
w formule BJJ NO GI, Mariusz Wocial 
po wyrównanej walce na macie decyzją 
sędziów musiał uznać wyższość prze-
ciwnika.
 Jako ostatni swoje pojedynki 
stoczył Józek Wysocki, który w wido-
wiskowy sposób wygrał dwie pierwsze 
walki przez poddanie swoich przeciwni-
ków ( trójkąt nogami i balacha).
 W walce o finał nasz zawodnik 
przegrał z kontuzją nosa, która również 

22 maja w Lublinie odbyły się Między-
narodowe Mistrzostwa Województwa 
Lubelskiego z udziałem zawodników  
z Ukrainy i Białorusi. Z UKS Judo KON-
TRA startowało 9 osób.

   Najlepiej wypadły Aleksandra 
Polkowska (48kg) i Katarzyna Przyczyna 
(57kg), które zdobyły złote medale w ka-
tegorii juniorek młodszych.
 Dominka Adamczyk (63kg)  
i Szymon Ngo Trong (55kg)  zdobyli 
czwarte miejsca w tej kategorii wiekowej.
 W kategorii dzieci młodszych 
brązowy medal zdobył Piotr Marczak 
(33kg) a piąte miejsce Maja Płochocka 
(36kg).
 W kategorii młodzików brązo-
wy medal zdobył Damian Zaperty (55kg), 
a IV miejsce - Jagoda Zawadzka (44kg).

  
Ze sportowym pozdrowieniem

Zdzisław Wiącek

nie pozwoliła zawalczyć o brązowy me-
dal. Ostatecznie Józek zajął 4. lokatę, 
udowadniając, że ma serce i wolę walki.
 Podsumowując występ naszych 
początkujących Grapplerów, należy zali-
czyć go na duży plus - na pewno zdobyli 
kolejne doświadczenia, które zaprocentu-
ją w przyszłych startach!

Wielkie brawa panowie!

KW Grappler, fot. z arch. klubu



32 MIM maj 2016www.minsk-maz.pl 33MIM maj 2016 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

	-		

SPORT SPORT

Właśnie mija okrągły miesiąc, kiedy kola-
rze szosowi w całym kraju zaczęli swoją 
rywalizację. Dla zawodników Kolarskie-
go Klubu V-MAX z Mińska Mazowieckie-
go ostatnie cztery weekendy oznaczały 
regularne starty w rozmaitych wyścigach 
w różnych zakątkach Polski. Najmłodsi 
podopieczni trenera Jacka Tomkiewicza 
zdobywali miejsca na podium w wyści-
gach MTB w Puławach i Jabłonnie gdzie 
imponująco wypadli Aleksandra Tylkow-
ska i Mateusz Szczepański.

Nieco starsi koledzy i koleżanki z miń-
skiego klubu czyli 14-16 latkowie mimo 
młodego wieku mają już za sobą kilka 
sezonów startowych. Dzisiaj są już do-
świadczonymi zawodnikami i posia-
daczami licencji kolarskich MWZKOL. 
Spośród tej młodzieży skupionej przy 
Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji 
regularnie co tydzień największych po-
wodów do dumy dostarcza nam Zuzia 
Sierhej i Kuba Soszka. Ta dwójka sys-
tematycznie zalicza najsilniej obsadzone 
wyścigi w kraju i wypada tam fantastycz-
nie. Oboje stawali już wielokrotnie na po-
dium a w zeszłym sezonie wygrali rankin-
gi w challengu MWZKOL. Nic dziwnego, 
że obecnie mierzą w najwyższe trofea i to 
im się dotychczas udaje.

Tradycyjnie jak co roku mińscy kibice 
kolarstwa spoglądają na poczynania „eli-
ty” V-MAXu czyli najsilniejszych zawod-
ników kategorii 17-29 lat. Podobnie jak  
w latach poprzednich kolarze V-MAXu 
bez żadnych obaw stają do konfrontacji 
również z międzynarodowym peletonem 
zawodowym. Już samo ukończenie takie-
go wyścigu jest dużym osiągnięciem, ale 
fakt obecności w pierwszej dwudziestce 
koszulki z herbem Mińska Mazowieckie-
go to już sensacja !!! Mateusz Mikulski  
i Krzysiek Kryczka wiedzą jak jeździć 
wyścigi gdzie średnia prędkość to 43 

km/h. Tak właśnie było tydzień temu na 
międzynarodowych wyścigach w Racią-
żu i Baboszewie. Właściwie sezon 2016 
dopiero się zaczął ale już widać że forma 
przychodzi w odpowiednim momencie. 
Potwierdzają to wydarzenia w Mińsku 
Mazowieckim z 8 maja.

Wszystko zaczęło się w samo południe 
na placu Miejskiego Ośrodka Sportu i Re-
kreacji przy ul. Wyszyńskiego 56. Od rana 
miejsca parkingowe zajmowały samocho-
dy z rejestracjami całej Polski a także Ro-
sji i Ukrainy. Start honorowy wyznaczo-
ny na godzinę 12:00 był też momentem 
początku „VIII Rowerowej RekreAKCJI” 
z udziałem mieszkańców miasta - fa-
nów jazdy na rowerze. Jak zawsze owa 
„rodzinna” przejażdżka miała wyjątko-
wą oprawę bowiem w jednym peletonie 
zmieszali się kolarze wyczynowi i rodziny 
z dziećmi. Cała ta prawie 300-osobowa 
kolorowa masa pod sprawną eskortą 
policji przemieściła się w kierunku Kró-
lewca gdzie na linii startu ustawili się już 

Relacja ze startów V-MAXU
14 maja drużyna Mińskiej Grupy Rowe-
rowej ponownie stanęła na starcie Tour 
de Warsaw czyli rowerowej pętli dookoła 
Warszawy. Prawie 210 km dało w kość 
siedmioosobowej drużynie w składzie: 
Kamil Ryś, Patryk Wawryszuk, Kamil 
Bodziony, Piotr Adamiec, Tomasz Mika, 
Michał Bartnicki oraz Krzysztof Arcimo-
wicz. Nieoceniona okazała się pomoc 
wozu technicznego z Rafałem i Martą.
 Małą tradycją stają się trudne 
warunki pogodowe z jakimi muszą mierzyć 
się zawodnicy podczas otwierającego rok 
Prologu. Niska temperatura i kilka godzin 
jazdy w deszczu studziła zapędy nawet 
najbardziej doświadczonych zawodników.
 Każda kolejna edycja to dla nas 
sporo doświadczenia. Tour de Warsaw 
to wyścig drużynowy, w którym niezależ-
nie od trasy czy warunków musi dojechać 
minimum czterech zawodników. Jednak 
co już mogliśmy się przekonać, w prze-
jechaniu nie przeszkodziły zarówno ze-
szłoroczne temperatury bliskie zeru i grad, 
wakacyjne upały, jak również ostatnie  
kilkugodzinne opady. To właśnie stanowi 
o sile drużyny, jedziemy razem niezależnie 
od tego co spotka nas na trasie – relacjo-
nuje Kamil Bodziony
 Tegoroczny wyścig to już czwar-
ta edycja, w której staruje drużyna MGR 
stając się jedną z pewniaków pojawiają-
cych się na starcie. Ostatecznie drużyna 
zakończyła zmagania na szóstym miejscu.

Kamil Bodziony, fot. z arch. MGR

Mińska Grupa Rowerowa na Tour de Warsaw 

wyłącznie kolarze, rozpoczynając swoje 
zmagania w ramach Pucharu Polski - Su-
per Prestige.

Łatwo było  przewidzieć, że przed własną 
publicznością miński Klub V-MAX chciał 
pokazać się z jak najlepszej strony. Pew-
ną presję na zawodnikach wywierał fakt, 
że rok wcześniej w ogólnopolskiej klasyfi-
kacji generalnej „Super Prestge” całe po-
dium w kategorii 17-29 lat -zajęli kolarze 
V-MAXu !!!

W niedzielę do pełnego szczęścia zabrakło 
naprawdę niewiele..., ale dwa trykoty na 
drugim i trzecim miejscu podium - to i tak 
świetny wynik. Wielkie słowa uznania dla 
Mateusza Mikulskiego i Krzysztofa Krycz-
ki. Wygrał zawodnik „Legii 1928” - Kamil 
Lewandowski. Brawa i podziękowania za 
walkę dla wszystkich mińskich kolarzy.  
To był piękny sportowy spektakl.

„...moi zawodnicy nie pierwszy raz poka-
zują, że potrafią i uwielbiają wygrywać. 
Szukają tylko najmocniejszych rywali, 
najtrudniejszych wyścigów. Konfrontacja 
ze słabszymi nie daje im już satysfakcji. 
Od początku wpajam im hasło - bij mi-
strza. Tędy prowadzi droga na szczyty...” 
J.Tomkiewicz - trener V-MAXu.

Całą niedzielną imprezę patronatem ho-
norowym objął Wójt Gminy Mińsk Ma-
zowiecki - Janusz Antoni Piechoski, 
a gościny kolarzom udzielił Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji. 

Jacek Tomkiewicz, fot. z aerch. KK V-Max

21 maja w mazurskiej miejscowości Bar-
czewo odbył się turniej sztuk walk pod 
hasłem „Otwarte Mistrzostwa Warmii  
i Mazur” pod patronem federacji WKSF.  
 
 Podczas turnieju rozegrano kon-
kurencje dla najmłodszych – kalaki (walka 

na pałki makaronowe) oraz walki przery-
wane semi-contact oraz walk ciągłych 
light-contact (walka w stójce na ciosy  
i kopnięcia powyżej pasa) i Kick-light (wal-
ka w stócje na ciosy i kopnięca z low-kic-
kiem). Podczas turnieju uczestniczyło 150 
zawodników z 16 klubów.

Mazurskie medale dla Walhalli
 
 Na turniej w 11 osobowym skła-
dzie wybrała się reprezentacja klubu Wal-
halla Fight Club z Mińska Mazowieckiego. 
Zawodnicy trenujący na co dzień pod 
okiem trenera Kamila Chłopika zdobyli 
następujące lokaty:
Sara Rokicka (dzieci 7-9 -125 cm)
 2 m-ce kalaki 
Oliwier Błaszczak (przedszkolaki -125 cm)
1 m-ce kalaki
3 m-ce semi-contact
Mateusz Bielicki (junior -80kg)
2 m-ce semi-contact
1 m-ce light-contact 
1 m-ce Kick-light
3 m-ce OPEN light contact
Adrian Cencora (junior -62kg)
3 m-ce  light contact
3 m-ce Kick light 
Piotr Bielak (junior -75 kg)
1 m-ce  kick light 
1 m-ce light contact
Piotr Mirosz (junior +80 kg)
1 m-ce light contact 
3 m-ce kick light
Marcin Błażejczyk (senior +80 kg)
2 m-ce kick light.
 Jak dodaje trener - Turniej był 
dobrym testem dla debiutujących zawod-
ników oraz świetnym przygotowaniem do 
Mistrzostw Polski UFR, który odbędzie się 
już 11 czerwca 2016 roku w Suszu.

Kamil Chłopik, fot. z arch. klubu
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Z PRAC RADY MIASTA

Przewodniczący Rady Miasta 
oraz Wiceprzewodniczący

pełnią dyżury w Urzędzie Miasta 
w pokoju nr 116

w każdy poniedziałek 
w godz. 13.00-14.00,

natomiast radni pełnią dyżury,
w każdą środę w godz. 15.00-17.00. 

Uprzejmie informujemy, 
że korespondencję

do Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
można kierować na adres
ul. Konstytucji 3 Maja 1

05-300 Mińsk Mazowiecki 
oraz na adres e-mail:

radamiasta@umminskmaz.pl  

W sprawach dotyczących Rady Miasta
można kontaktować się pod nr. tel.: 

25 758 33 35, 759 53 39, 
(w czasie dyżurów radnych 759 53 72).

REZOLUCJA
RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z dnia 29 maja 2016 r.
z okazji 595 rocznicy nadania praw miejskich 

 Radni Rady Miasta Mińsk Mazowiecki zgromadzeni na uroczystej sesji, reprezentując wspólnotę 
samorządową Miasta Mińsk Mazowiecki, niniejszą rezolucją pragną upamiętnić jubileusz 595 rocznicy nadania  
Miastu Mińsk Mazowiecki praw miejskich. 
 Korzystając z tej szczególnej okazji, spoglądamy z szacunkiem i pogłębioną refleksją w przeszłość,  
czerpiąc z niej inspirację do dalszych działań na rzecz naszej Małej Ojczyzny. Dumni z historycznej tożsamości i bogatsi 
o doświadczenia minionych pokoleń  pragniemy w tym miejscu docenić wszystko, co przez te lata wypracowali nasi 
przodkowie i poprzednicy.
 Wyrażamy wdzięczność przedstawicielom naszej wspólnoty lokalnej, których aktywność i praca, patriotyzm  
i oddanie dobru wspólnemu przyczyniły się do rozwoju miasta.
 Każda rocznica powinna stanowić impuls dla tworzenia nowych treści i form współdziałania naszego  
społeczeństwa, kształtowania się postaw obywatelskich, kreowania nowych perspektyw i budowania jeszcze lepszej 
rzeczywistości naszej lokalnej ojczyzny – Miasta Mińsk Mazowiecki.
 Jesteśmy dumni i cieszymy się z możliwości świętowania tej podniosłej rocznicy.
 Wyrażamy przekonanie, że niezaprzeczalne atuty Miasta Mińsk Mazowiecki, dzięki wspólnej pracy i zaangażo-
waniu wielu środowisk, uda się w pełni wykorzystać do dalszego, trwałego rozwoju Naszego Miasta.

Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
/-/ Tomasz Płochocki

URZĄD MIASTA INFORMUJE

„Przesiądź się na autobusa”
 Tym przewrotnym, bo niegramatycznym, ale przykuwającym uwagę hasłem chcemy zachęcić zmotoryzowanych mińsz-
czan do pozostawienia własnych samochodów w garażach na rzecz komunikacji miejskiej. Ogłoszone zostają konsultacje spo-
łeczne dotyczące wprowadzenia komunikacji miejskiej oraz strefy płatnego parkowania (SPP). Poza trasami autobusów wspólnie  
z mieszkańcami chcemy omówić również warianty opłat, które przygotowaliśmy. Począwszy od bezpłatnej komunikacji miejskiej dla 
mieszkańców Mińska Mazowieckiego, ale droższych biletach w strefie płatnego parkowania po wariant tańszej SPP, ale droższego 
biletu na komunikację zarówno dla mieszkańców, jak i przyjezdnych. Wszystkie zagadnienia możemy wspólnie przedyskutować na 
spotkaniu, które odbędzie się 22 czerwca (środa) o godz.19.00 w Miejskiej Bibliotece Publicznej. Burmistrz zaprasza mieszkańców 
oraz przedstawicieli instytucji zainteresowanych tym zagadnieniem. Na stronie internetowej miasta można znaleźć zakładkę dedy-
kowaną wspomnianym konsultacjom, gdzie znajdują się wszelkie informacje, mapki oraz ankiety. Zakończenie procesu konsultacji 
społecznych burmistrz przewiduje na koniec września br. (red.)

Obszar obowiązywania 
strefy płatnego parko-
wania jest to  obszar 
zamykający się pomię-
dzy ulicami: 

Kopernika,  Warszaw-
ska, Kazikowskiego, 
rondo Sybiraków, Da-
szyńskiego, Piłsudskie-
go, Plac Dworcowy, 
1-go Maja, Licealna, 
Piękna
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M1 – lokalizacja przystanków:
- Chrobrego - Kościelna - Budowlana - Jasna - Małaszczyckiej - Boczna - Bagnista - Litewska - 11 Listopada - 
- Pl. Dworcowy - Kazikowskiego - Warszawska - Chrobrego

M2 - lokalizacja przystanków:
- Siennicka -Dąbrówki 1 - Dąbrówki 2  - Grzeszaka - Klonowa/Siennicka - Mireckiego - Konstytucji 3 Maja -  
- Pl. Dworcowy - Spółdzielcza - 1 PLM Warszawa - Szpital/1 PLM Warszawa - Dąbrówki 2 - Grzeszaka - Klonowa/ 
Siennicka  - Siennicka

M3 - lokalizacja przystanków:
- Chróścielewskiego/Osiedlowa - Sosnkowskiego/Chochołowska - Sosnkowskiego/Muzeum - 7 Pułku Ułanów Lubelskich -  
- Mrozowska - pl. Dworcowy - Kazikowskiego - Wyszyńskiego /Grzybowa - Orzeszkowej - Stanisławowska - 11 Listopada - Mro-
zowska - Sosnkowskiego/Muzeum 7 Pułku Ułanów Lubelskich  - Sosnkowskiego/Chochołowska - Chróścielewskiego/Osiedlowa

PLANOWANE LINIE AUTOBUSOWE
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MKRPA INFORMUJE

Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25

boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl
www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

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

Burmistrz Miasta lub Zastępca  
Burmistrza przyjmują interesantów:
-  w środy od godz. 12.00 do 17.00, 
- w każdą pierwszą środę miesią-
ca przyjmowani są interesanci  
w sprawach związanych z gospodarką 
mieszkaniową.

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

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Szanowni Państwo.

Zgodnie z uchwałą Nr X.109.2015 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia  
26 października 2015 r. w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uisz-
czania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Maz.  
z 2015 r., poz. 9027) - od 1 stycznia 2016 r. -  właściciele nieruchomości, na któ-
rych zamieszkują mieszkańcy i właściciele nieruchomości, na których nie zamieszku-
ją mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, zobowiązani są do uiszczania opła-
ty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – bez wezwania - raz na kwartał,  
w każdym roku kalendarzowym, z góry, w następujących terminach:
1) za I kwartał – do 15 dnia marca,
2) za II kwartał – do 15 dnia maja,
3) za III kwartał – do 15 dnia września,
4) za IV kwartał – do 15 dnia listopada.    
              Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
          / - / Marcin Jakubowski 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi 

Lista Partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”

1. Przedszkole Prywatne „KRASNALEK”, ul. Paderewskiego 8
2. Przedszkole Prywatne „MINI RAJ”, ul. Warszawskie Przedmieście 32
3. „Szkoła Pływania Delfin”, ul. Wyszyńskiego 56
4. Gabinet Lekarski, ul. Kazikowskiego 42, 

lek.med. Halina Pajk, lek.med. Anna Pajk, lek.med. Krzysztof Pajk
5. Euro – School Szkoła Języków Obcych, ul. Piękna 7A
6. Przedszkole Prywatne Montessori „DELFINEK”, ul. Świętokrzyska 23
7. Poradnia Stomatologiczna „STOMAX”, ul. Cicha 2 lok. 1
8. Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „FRYZULA”, ul. Gen. Sosnkowskiego 12
9. AKS „SAMIR” Sławomir Ambroszczyk, ul. Warszawska 239
10. Przedszkole Niepubliczne „MICHAŁEK”, ul. Dąbrówki 41A
11. Gabinet Stomatologiczny Stanisława Miłkowska, ul. Florencja 8a
12. PERSS T. Zybała, E. Drabarek Sp. J., ul. Miodowa 4
13. Przedszkole Niepubliczne KLUB MALUCHA, ul. Nadrzeczna 22
14. Sklep wielobranżowy FOR YOU, B. Kowalik, ul. Warszawska 90
15. KULTURALNY BAR KEBAB, W. Wesołowski, ul. Kościuszki 2 lok. B
16. Restauracja Zwyczajna, ul. Piłsudskiego 32
17. OFFICE 1 ARTYKUŁY BIUROWE I SZKOLNE, ul. Warszawska 163
18. LA BELLA, ul. Piłsudskiego 21
19. KLUB WALKI GRAPPLER, ul. Piłsudskiego 11A
20. BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Warszawska 63A
21. NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA STREFA ROZWOJU, ul. Kościuszki 14 lok. U17
22. AKADEMIA SZTUK WALKI, ZSM nr 2, ul. Siennicka 17
23. MIŃSKIE CENTRUM TAEKWON-DO TRADYCYJNEGO, GM nr 2, ul. Budowlana 2
24. WALHALLA FIGHT CLUB, ul. Warszawska 178
25. AVAILO Sp. z o. o., Jesionka 954, 36-002 Jesionka
26. KRASNAL Kraina ubranek dla dzieci, ul. Warszawska 114B
27. Sklep chemiczny EXTRACHEMIA, ul. Plac Jana Kilińskiego 5
28. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Rehabilitacji KINESION, ul. Kościuszki 25A/29
29. TOY PLANET „GALERIA AMINIS”, ul. Konstytucji 3 Maja 8/U2
30. Sklep spożywczo – warzywniczy Lidia Gójska OWOCARNIA, ul. Dąbrówki 12/1
31. Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Mińsku Mazowieckim S. A., ul. Warszawska 222
32. Yamaha Szkoła Muzyczna, ul. Dąbrówki 8
33. Miński Klub Sportowy „TAEKWON-DO”, ul. Dąbrówki 28/1
34. P.H.U. „Maylo” G. Ślusarczyk, P. Łukaszewski s.c., ul. Warszawska 86
35. HOTEL PARTNER RESTAURACJA I KRĘGIELNIA PLANETA P.H.U. „Partner” sp. j. 

Adam i Grażyna Wiącek, ul. Konstytucji 3 Maja 7
36. OSTEOMEDICA Gabinet Rehabilitacji, ul. Topolowa 4 lok. U4
37. DDD Dobre Dla Domu Mińsk Mazowiecki, ul. Warszawska 34A
38. PUNKU PRZEDSZKOLNY „PRZY PARKU”, ul. Jasna 7
39. STUDIO TAŃCA LA FLACA, ul. Budowlana 18
40. KANCELARIA GEODEZYJNA, Mikanów 21A
41. Sklep papierniczy „POGOTOWIE GRAFICZNE”, ul. Kazikowskiego 16
42. Pracownia Projektowa „ArchiProject”, ul. Kościuszki 13 lok. 48
43. MYDLARNIA U FRANCISZKA, ul. Warszawska 163/7
44. PUCUŚ  SUPER – SKLEP, ul. Piłsudskiego 16
45. ProService Dariusz Hajne, ul. Warszawska 70
46. Optyk Irmina Chłopecka, ul. Konstytucji 3 Maja 2 lok. 4
47. Przedszkole Niepubliczne „Kredka”, ul. Boczna 12

Informacje o programie

„Uprzejmie informujemy, że informacje dotyczące Programu „Rodzinny Mińsk”  
znajdują się na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl w zakładce:
Sprawy społeczne/Program Rodzinny Mińsk 
(http://www.minsk-maz.pl/308,program-rodzinny-minsk.html).

W zakładce tej zamieszczone są również: katalog ulg oferowanych przez Miasto Mińsk 
Mazowiecki oraz aktualna lista partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”.
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INFORMACJA
 Zawiadamiam, że w dniu  19 maja 2016 roku ustaliłem, a  20 maja 2016 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz 
obejmujący działkę gruntu  Nr 2416/56 o powierzchni  75 m2 położoną w Mińsku Mazowieckim w rejonie ulic Sędomierskiej i War-
szawskiej, stanowiącą  własność  Miasta  Mińsk  Mazowiecki, przeznaczoną  do  sprzedaży w trybie bezprzetargowym na  poprawę 
warunków zagospodarowania przyległej nieruchomości Nr  2416/23.
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1  
od dnia  20 maja  2016 r. do  9 czerwca  2016 roku.

Burmistrz	Miasta	Mińsk	Mazowiecki

INFORMACJA
 Zawiadamiam, że w dniu  12 maja 2016 r. ustaliłem, a  w dniu 17 maja 2016 r.  podałem do publicznej wiadomości wykaz obejmujący 
miejskie działki gruntu:
-   Nr Nr 5322/11 i 5324/26 o łącznej powierzchni 3191 m2  położone w Mińsku Mazowieckim przy ul. dr. Jana Huberta,
-   Nr Nr 5322/12 i 5324/27 o łącznej powierzchni 1100 m2  położone w Mińsku Mazowieckim przy ul. dr. Jana Huberta,
przeznaczone do sprzedaży na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych.
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1  na okres od 
dnia  17 maja  2016 r. do dnia  6 czerwca  2016 r.

Burmistrz	Miasta	Mińsk	Mazowiecki			

INFORMACJA
 Zawiadamiam, że w dniu 12 maja 2016 r. ustaliłem, a w dniu 17 maja 2016 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz 
obejmujący nieruchomości, stanowiące własność Miasta Mińsk Mazowiecki, położone w Mińsku Mazowieckim przy ul. Warszaw-
skiej:
Nr Nr 3933/16 i 3933/17 o powierzchni łącznej 104 m2, objęte księgą wieczystą Nr SI1M/00019162/4,
Nr Nr 3933/18 i 3933/19 o powierzchni łącznej 106 m2, objęte księgą wieczystą Nr SI1M/00019163/1,
Nr Nr 3933/20 i 3933/21 o powierzchni łącznej 106 m2, objęte księgą wieczystą Nr SI1M/00015624/3,
przewidziane do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowych użytkowników wieczystych.
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy  
Konstytucji 3 Maja 1 od dnia 17 maja 2016 r. do dnia 6 czerwca 2016 r.

Burmistrz	Miasta	Mińsk	Mazowiecki

INFORMACJA
 Zawiadamiam, że w dniu 12 maja 2016 r. ustaliłem, a w dniu 17 maja 2016 r. podałem do publicznej wiadomości wykaz 
obejmujący działkę gruntu oznaczoną numerem 3933/54, położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Nadrzecznej 10, stanowiącą 
własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przewidzianą do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowych użytkow-
ników wieczystych.
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy  
Konstytucji 3 Maja 1 od dnia 17 maja 2016 r. do dnia 6 czerwca 2016 r.

Burmistrz	Miasta	Mińsk	Mazowiecki

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM. Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Redaktor naczelny: Diana Rokicka. 
Adres Gazety: 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  25 759  53 31, fax 25 758 40 25, 
e-mail: info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. Fot. Andrzej Ryszawa, z archiwum Urzędu Miasta,  
fot. na okładce qmphotostudio. 

Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych tekstach.
Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów,  tel. 22  760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.
http://www.minsk-maz.pl/72,mim-gazeta-samorzadowa.html
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Informacja o dyżurach 
Przedszkoli Miejskich 

w okresie wakacji 2016

1 – 15 lipca 2016r. 
– Przedszkole Miejskie Nr 1 ul. Kościuszki 
22
– Przedszkole Miejskie Nr 4 ul. Tuwima 2
Do PM Nr 1 w pierwszej kolejności przyj-
mowane będą dzieci uczęszczające do PM  
Nr: 1, 3 i 5, a do PM Nr 4 – uczęszczające do 
PM Nr 2, 4 i 6.

18 – 29 lipca 2016r.
– Przedszkole Miejskie Nr 2 ul. Rodziny  
Nalazków 3
– Przedszkole  Miejskie Nr 5 ul. Konstytucji 
3 Maja 11
Do PM Nr 2 w pierwszej kolejności przyjmo-
wane będą dzieci uczęszczające do PM Nr 
2, 4 i 6, a do PM Nr 5 – uczęszczające do 
PM Nr: 1, 3, 5.

1 – 12 sierpnia 2016r. 
– Przedszkole Miejskie Nr 3 ul. Konstytucji  
3 Maja 10
– Przedszkole Miejskie Nr 6 ul. Warszawska 
250/81
Do PM Nr 3 w pierwszej kolejności przyjmo-
wane będą dzieci uczęszczające do PM Nr 
1, 3 i 5, a do PM Nr 6 – uczęszczające do 
PM Nr: 2, 4 i 6.

Zainteresowani rodzice dzieci uczęszcza-
jących w roku szkolnym 2015/2016 do 
Przedszkoli Miejskich wszelkie formalności 
dotyczące zapisu dziecka załatwiają bezpo-
średnio w dyżurującej placówce.

Zapraszam do skorzystania z oferowanych 
przez przedszkola usług opiekuńczo – wy-
chowawczych w okresie wakacyjnym. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
 /-/ Marcin Jakubowski

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej 
w Mińsku Mazowieckim 

wraz z Caritas Diecezji Warszawsko-Praskiej  
zaprasza do udziału w zbiórce publicznej 
na rzecz poszkodowanych w pożarach  

mieszkańców naszego miasta. 
 

Liczy się każda złotówka !!!
 Chętnych prosimy o dokonywanie wpłat na konto 

w banku :
PKO S.A.: 93 1240 6074 1111 0000 4992 4664 

z dopiskiem „Dar Serca”

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że wprowadzony został SMS-owy system informowania 
zobowiązanych o terminie płatności lub powstaniu zaległości z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rol-
nego, podatku leśnego i opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 Każda osoba, która podała - w informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych lub deklaracji  
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – numer telefonu kontaktowego (komórkowe-
go), będzie otrzymywać krótkie wiadomości tekstowe (SMS-y) przypominające o terminie płatności 

(nie wcześniej niż 7 dni przed upływem terminu), bądź informujące o wystąpieniu zaległości (w terminie nie później niż 21 dni  
po upływie terminu płatności). 
 W przypadku gdy zobowiązany ureguluje zaległość w terminie 7 dni od daty otrzymania wiadomości tekstowej (SMS-a), 
uniknie kosztów upomnienia.
 W związku z powyższym, o kontakt proszeni są wszyscy zainteresowani, którzy dotychczas nie podali numeru telefonu 
kontaktowego, a chcą otrzymywać stosowne powiadomienia oraz ci, którzy  podali swój numer telefonu, a nie chcą korzystać z takiej 
formy powiadomień.
 Kontaktować należy się poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki (pokój Nr 1 lub Nr 2) stosownego pisma, 
bądź przesłanie informacji na adres skrzynki poczty elektronicznej: podatki@umminskmaz.pl, bądź telefonicznie.
Numery telefonów kontaktowych:    
25 759-53-44,   25 759-53-70,   25 759-53-61

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

SMS-y do podatników
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