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Szanowni Państwo.
  W piątek, 2 września, oddałem w ręce Pana  
Dyrektora Wenantego Domagały i całej szkolnej społecz-
ności piękny, nowoczesny budynek Miejskiej Szkoły Arty-
stycznej. Nasza młodzież będzie od tej pory rozwijać swoje 
muzyczne, czy plastyczne talenty w przestronnych, profe-
sjonalnie przygotowanych salach dydaktycznych. Kilka dni 
wcześniej podpisałem umowę z wykonawcą wyposażenia 
sali koncertowej. Na jej podstawie, już na koniec tego roku, 
zyskamy jedną z najnowocześniejszych w Polsce sal, gdzie 
poza spektaklami teatralnymi, koncertami, występami  
kabaretów, będziemy mogli oglądać również filmy, nawet 
w wersji 3D.
  Na początku sierpnia ruszyła przebudowa skrzy-
żowania ul. Szpitalnej i Siennickiej, polegająca na zmianie 

przebiegu jezdni, budowie zatoki autobusowej, chodników i ciągu pieszo-rowerowego.  
Przede wszystkim jednak zostanie zbudowanych kilkadziesiąt miejsc parkingowych, 
dzięki którym rodzice uczniów ZSM nr 2 będą spokojni o bezpieczeństwo swoich dzie-
ci odwożonych samochodami do szkoły. 
 W całym mieście można zauważyć wielki bum inwestycyjny. Trwają zleco-
ne przez miasto prace na ulicach Kościuszki, Kaszubskiej, Pomorskiej, Nowy Świat, 
przebudowywana jest kuchnia i stołówka w Gimnazjum Miejskim nr 2. Prowadzone od 
początku września oczyszczanie parkowego stawu, budowa wodnego progu i nowych 
mostów to prace zmierzające do zmiany wizerunku parku miejskiego.  Mazowiecki 
Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych od kilku tygodni prowadzi roboty związane  
z budową nowego jazu. Powiat miński przystąpił do wyczekiwanych przez mieszkań-
ców prac drogowych w ulicach Kościelnej i Przemysłowej. Obie te inwestycje realizo-
wane są z udziałem środków z budżetu miasta Mińsk Mazowiecki. Wzmożona ilość 
inwestycji powoduje niestety utrudnienia w komunikacji, za co wszystkich Państwa 
serdecznie przepraszam i proszę o cierpliwość i wyrozumiałość. 
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We wtorek, 6 września, dokonano ofi-
cjalnego „przecięcia wstęgi” będącego 
symbolicznym przekazaniem w użytko-
wanie nowej drogi dojazdowej do Przed-
szkola Miejskiego nr 6. 
 Koszt inwestycji wyniósł ok. 
330 tys. zł. Wybudowano ok. 170 mb 
drogi łącznie z sięgaczami dojazdowy-
mi do garaży, 33 miejsca parkingowe,  
w tym jedno dla osoby niepełnosprawnej.  
Autorem projektu i wykonawcą był Za-
rząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. w Mińsku 
Mazowieckim. 

red., fot. z arch. UM MM

Otwarcie nowej drogi przy Przedszkolu Miejskim nr 6

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski
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TEMAT NUMERU TEMAT NUMERU

Rok 2016 to dla Miejskiej Szkoły Arty-
stycznej I stopnia im. Konstantego Ry-
szarda Domagały to rok szczególny. 
Szkoła obchodzi jubileusz 40-lecia zało-
żenia placówki przez patrona szkoły oraz 
otrzymuje od Miasta Mińsk Mazowiec-
ki prezent w postaci nowej, nowocze-
snej placówki. Od pierwszego września  
w siedemnastu salach lekcyjnych, plus 
patio rozpocznie edukację 223 uczniów. 
W dniu 2 września miało miejsce uroczy-
ste otwarcie części dydaktycznej Miej-
skiej Szkoły Artystycznej i przekazanie 
nowego sztandaru uczniom szkoły.  
 Dzięki rozbudowie części dy-
daktycznej powierzchnia użytkowa wzro-
sła z 810m kw. do 2646m kw. W obiekcie 
zadbano o stronę akustyczną pomiesz-
czeń w celu wyeliminowania przenikania 
dźwięku do sąsiadujących sal lekcyjnych, 
zastosowano akustyczne drzwi zewnętrz-
ne oraz stolarkę okienną. Sale lekcyjne 
zostały przystosowane do kierunków 
programowych (nauczanie indywidualne 
gry na instrumentach, zajęcia teoretycz-
ne- grupowe, plastyka, kameralistyka wo-
kalna, chór, szkolna orkiestra kameralna). 
Powstało nowoczesne zaplecze higie-
niczno - sanitarne, w skład którego wcho-
dzi 9 niezależnych łazienek i sanitariatów,  
w salach lekcyjnych pojawiły się umywal-
ki. Powstała szatnia dla uczniów, zaple-
cze socjalne dla pracowników. Obiekt jest 
monitorowany przez 36 kamer, każda sala 
posiada łącze telefoniczne i internetowe. 
 Elementem , który budzi szcze-
gólne zainteresowanie osób odwiedzają-
cych obiekt jest przeszklone patio, któ-
re pełni rolę łącznika skrzydeł budynku 
rozbudowanego, sali koncertowej oraz 

nowej części dydaktycznej, fuaie dla wi-
downi sali koncertowej, galerii oraz sali 
kameralnej. Ze względu na dużo po-
wierzchni przeszklonych nad jakością  
i temperaturą powietrza czuwa specjalna 
centrala wentylacyjna, a w okresie zimy 
temperaturę zabezpieczają trzy syste-
my ogrzewania (ogrzewanie podłogowe, 
grzejniki podłogowe dające ciepło na 
szklaną ścianę od strony wschodniej oraz 
nawiew ciepłego powietrza przez 6 napo-
wietrzaczy). 
 W obiekcie nad jakością powie-
trza poza systemem dla patia czuwają 
oddzielne centrale wentylacyjne dla po-
mieszczeń pod salą koncertową, sceny 
oraz widowni. Do oświetlenia obiektu 
wewnątrz oraz na zewnątrz zastosowano 
energooszczędne źródła światła. 

31 sierpnia, została podpisana umowa na 
wyposażenie sali koncertowej w Miejskiej 
Szkole Artystycznej. Miasto reprezentował 
burmistrz Marcin Jakubowski, a wykonaw-
cę, firmę Awaco Sp. z o.o., prezes Wojciech 
Gardocki. Na miejsce złożenia podpisów 
dyrektor Wenanty Maciej Domagała wybrał 
przestronne patio w MSA. Przewidywany ter-
min zakończenia prac to koniec 2016 roku. 
Wartość umowy to ok. 6,5 mln zł.
 Sala koncertowa została zapro-
jektowana, aby służyć zarówno Szkole  
Artystycznej jak i szerokorozumianej spo-
łeczności lokalnej. Wyposażenie akustyczne 
i technologiczne będzie umożliwiało, oprócz 
prowadzenia zajęć typowych dla szkoły mu-
zycznej, realizowanie wielu imprez różnego 
typu, takich jak:
− solowe i grupowe akustyczne występy 
uczniów szkoły artystycznej bez wykorzystania 
nagłośnienia,
− akustyczne koncerty orkiestry symfonicznej, 
chóralne bez wykorzystania nagłośnienia,
− projekcje filmowe z wykorzystaniem nagło-
śnienia kinowego,
− imprezy słowno – muzyczne z wykorzysta-
niem nagłośnienia,
− koncerty rozrywkowe z wykorzystaniem na-
głośnienia,
− występy teatralne,
− konferencje, prelekcje, spotkania szkoleniowe,
− festiwale okręgowe, przeglądy piosenki.
 Zrealizowanie w jednej sali imprez  
o tak odmiennych wymaganiach akustycznych 
będzie możliwe dzięki zainstalowaniu specjal-
nych rozwiązań umożliwiających przestrajanie 
akustyki na potrzeby poszczególnych wyda-
rzeń. Przykładowo:
- na potrzeby codziennych ćwiczeń uczniów 
Szkoły Artystycznej ustawiany będzie czas 
pogłosu typowy dla kameralnych sal koncer-
towych (RT=1,3 s ), 
- na potrzeby seansów filmowych lub koncer-
tów z wykorzystaniem nagłośnienia czas po-
głosu będzie skracany (do ok. RT=0,9 s),
- na potrzeby koncertów akustycznych więk-
szych składów orkiestrowych będzie moż-
liwość wydłużenia czasu pogłosu nawet do 
wartości typowych dla małych sal filharmo-
nicznych (RT=1,6 s). 
 Aby osiągnąć tak wysokie parame-
try akustyczne oraz duże możliwości funkcjo-
nalne, przeprowadzono szczegółowe projek-
towanie akustyczne, do którego wykorzystano 
komputerowy model akustyczny 3D. Na pod-
stawie danych z modelowania komputerowe-
go dobrano precyzyjnie okładziny akustyczne, 
konstrukcję podłogi estrady, fotele na widowni 
oraz pozostałe elementy wpływające na finalne 
parametry akustyczne. Realizacja będzie prze-
biegać pod stałą kontrolą akustyków, którzy 
w ramach procedury strojenia akustycznego 
będą kilkukrotnie wykonywać pomiary aku-
styczne po kolejnych etapach wyposażania 
sali, aby mieć pewność, że finalny efekt nie 
będzie odbiegał od założonego w projekcie.

Sala zostanie wyposażona w cyfrowy system 
projekcji filmowej zgodny ze standardem DCI, 
dzięki czemu możliwe będzie organizowanie 
projekcji filmowych, w tym premierowych. 
Zgodnie z najnowszymi trendami obiekt bę-
dzie mógł wyświetlać filmy również w wersji 3D  
w trybie polaryzacyjnym. Dźwięk będzie zgodny 
ze standardem Dolby Surround 7.1. Sala swo-
imi parametrami nie będzie odbiegać od możli-
wości typowych sal kinowych znajdujących się  
w kompleksach typu multipleks.
 System nagłośnienia koncertowego 
będzie wykorzystywał standardowe współcze-
sne komponenty elektroakustyczne tj. konso-
letę cyfrową, cyfrowe przesyłanie sygnałów 
fonicznych pomiędzy urządzeniami, mikro-
fony bezprzewodowe z transmisją cyfrową, 
zestawy głośnikowe typu line array. Dzięki 
temu wyposażeniu możliwa będzie obsługa 
dźwiękowa wszystkich koncertów wykonaw-
ców jazzowych, rozrywkowych, klasycznych  
i wszelakich innych, których występy wymaga-
ją zastosowania systemu nagłaśniania.
 Podstawowe oświetlenie estradowe 
sali dobrano w pierwszej kolejności zgodnie  
z potrzebami występów uczniów szko-
ły. Dodatkowe oprawy oświetleniowe będą 
umożliwiały również realizację oświetlenia 
estradowego podczas koncertów artystów 
przyjeżdżających na zaproszenie. Wśród za-
instalowanych opraw oświetleniowych znaj-
dą się klasyczne konstrukcje typowe dla sal 
koncertowych i teatralnych, energooszczędne 
oprawy wykorzystujące technologię LED oraz 
inteligentne oprawy umożliwiające realizatoro-
wi oświetlenia obsługującemu cyfrową konso-
letę oświetleniową, oprócz oczywistej zmiany 
natężenia światła, m.in. zmianę lokalizacji pla-
my świetlnej, koloru światła, czy też wyświetla-
nego wzoru.
 Wyposażenie technologiczne sali 
(m.in. oświetlenie estradowe, ekran kinowy, 
głośniki koncertowe i zaekranowe, kurty-
na, kulisy, dekoracje, …) zostanie podwie-
szone pod sufitem akustycznym sali przy 
pomocy sztankietów głośnikowych, oświe-

tleniowych, ekranowego, kurtynowego  
i dekoracyjnych. Całość systemu mechaniki 
scenicznej wraz ze spójnym systemem stero-
wania będzie umożliwiała obsłudze sali pełne 
przezbrojenie wnętrza z trybu realizacji zajęć 
szkolnych do trybu koncertowego lub kinowe-
go w ciągu około godziny.
 Sumarycznie do zrealizowania 
systemów technologii widowiskowej w sali 
koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej  
w Mińsku Mazowieckim zostanie wykorzysta-
ne m.in.:
• 26 km różnego rodzaju kabli,
• 920 m2 ustrojów akustycznych,
• 150 opraw oświetleniowych,
• 94 głośniki,
• 64 mikrofony,
•dziesiątki wzmacniaczy, procesorów, prze-
tworników, anten, ….
• 314,50 m2 powierzchni sali koncertowej 
wraz ze sceną,
•417 foteli na widowni
 Dzięki przyjętym rozwiązaniom  
w zakresie akustyki i technologii estradowej 
organizowanie popołudniowych/wieczor-
nych koncertów i projekcji dla mieszkań-
ców miasta i okolic nie będzie kolidowało  
z codziennymi zajęciami szkoły. Co najważ-
niejsze, parametry akustyczne sali oraz jej 
wyposażenie technologiczne będą pozwalały 
na zrealizowanie całkowicie różnych wydarzeń 
kulturalnych i społecznych, które z uwagi na 
odmienne wymagania i potrzeby zazwyczaj 
są realizowane w różnych budynkach. W sali 
koncertowej Miejskiej Szkoły Artystycznej  
w Mińsku Mazowieckim zostanie uzyskana 
rzeczywista wielofunkcyjność w pełnym tego 
słowa znaczeniu. Finalnie Mińsk Mazowiecki 
dzięki tej realizacji uzyska salę wielofunkcyjną 
umożliwiającą realizację imprez oraz edukacji 
muzycznej na poziomie dobrych sal widowi-
skowych istniejących w polskich miastach po-
wiatowych i wojewódzkich.

Tekst opracowany na podstawie materiałów 
 dr. Piotra Kozłowskiego

Podpisanie umowy na wyposażenie sali koncertowej  
Miejskiej Szkoły Artystycznej

Uroczyste otwarcie
części dydaktycznej MSA

 Oddanie do użytkowania tak 
nowoczesnego i przestrzennego obiektu 
tworzącego jeden kompleks edukacyjno-
kulturalny powoduje, że dzieci nie będą 
musiały przemieszczać się do różnych 
budynków na terenie miasta, rodzice nie 
będą przewozić dzieci na zajęcia z budyn-
ku do budynku. Dzieci mają w tym obiek-
cie zapewnioną opiekę pedagogiczną 
oraz bezpieczeństwo. 
 Warto było czekać na oddanie 
tak nowoczesnego obiektu szkoły, któ-
ry w trakcie realizacji przechodził wiele 
udoskonaleń techniczno-projektowych,  
a wszystko to by radość z muzykowania 
w murach tej szkoły uprzyjemniała nam 
życie codzienne. 

Sławomir Tkacz 
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Trwają roboty 
budowlane 
związane 
z rozbudową 
ulicy Szpitalnej

 W ramach w/w inwesty-
cji przebudowane zostanie skrzyżo-
wanie ulicy Siennickiej z ulicą Szpi-
talną oraz z ulicą Limanowskiego.
W ramach rozbudowy powstanie nowy 
odcinek jezdni bitumicznej o szerokości 6 
m i długości 79,6 m, obustronne chodniki  
i ciągi pieszo-rowerowe, zato-
ka autobusowa  oraz zatoki parkin-
gowe z 44 miejscami postojowy-
mi dla samochodów osobowych.
 
 Wybudowany zostanie rów-
nież nowy odcinek kanalizacji desz-
czowej odprowadzającej wody opa-
dowe oraz przebudowane zostanie 
oświetlenie uliczne i zjazdy do posesji. 
Rozbudowa skrzyżowania ulic Siennic-
kiej, Szpitalnej i Limanowskiego przy-
czyni się do poprawy bezpieczeństwa 
ruchu drogowego. Poprawi płynność  
ruchu i przepustowość skrzyżowania. 
Powstaną nowe miejsca postojowe, 
których brakowało w tej części miasta.

Wydział Inwestycji, fot. Leszek Siporski
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Z ŻYCIA MIASTA

Co jeszcze nowego w inwestycjach miejskich ?

Z ŻYCIA MIASTA

30 lipca, na tarasie Miejskiego Domu 
Kultury, w ramach trwających prac nad 
opracowaniem Gminnego Programu Re-
witalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki, 
odbył się piknik kulturalno-sportowy, 
którego celem było rozpowszechnienie 
informacji o zrealizowanych i planowa-
nych działaniach oraz wymiana poglą-
dów z osobami zainteresowanymi tema-
tyką rewitalizacji.
 Wydarzenie miało charakter mi-
kro-festynu sąsiedzkiego i zostało zor-
ganizowane na obszarze rewitalizacji dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki, gdyż m.in. na 
terenie parku będzie realizowanych szereg 
przedsięwzięć przyczyniających się do re-

alizacji celów wynikających z obowiązują-
cej Ustawy o rewitalizacji. Poza atrakcja-
mi przygotowanymi przez animatorów, na 
stoisku Miasta wyłożone zostały materiały 
informacyjne dla wszystkich zaintereso-
wanych. Miński Klub Biegacza DREPTAK 
przygotował tor przeszkód, który wyma-
gał nie tylko zachowania spokoju, ale  
i dobrej kondycji fizycznej. Po wielu aktyw-
nościach i zabawach był również czas na 
posiłek, podczas którego była możliwość 
zadawania pytań i konsultowania pomy-
słów na działania, jakie można umieścić  
w opracowywanym dokumencie. Mimo 
niesprzyjającej aury, wydarzenie cieszy-
ło się zainteresowaniem, a tematyka dla 

wielu okazała się zupełnie nowa, chociaż, 
jak sami przyznali - dająca wiele możliwo-
ści naszemu miastu.
 Współorganizatorami wydarze-
nia byli: Miejski Dom Kultury, Miński Klub 
Biegacza DREPTAK oraz Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji, którym bardzo dzięku-
jemy za zaangażowanie i pomoc.
 Zadanie zostało zrealizowane  
w ramach projektu pn. „Opracowanie 
Programu Rewitalizacji dla Miasta Mińsk 
Mazowiecki do roku 2025” współfinanso-
wanego przez Unię Europejską ze środ-
ków Funduszu Spójności w ramach Pro-
gramu Operacyjnego Pomoc Techniczna 
2014-2020.

red., fot. z arch. UM MM

Piknik kulturalno-sportowy promujący Gminny Program 
Rewitalizacji dla Miasta Mińsk Mazowiecki

Obchody 96. Rocznicy Bitwy Warszawskiej 
W dniu 15 sierpnia  2016 roku obchodzi-
liśmy 96. rocznicę Bitwy Warszawskiej. 
O 11:00 w Kościele NNMP została od-
prawiona Msza Święta w intencji Ojczy-
zny. Następnie uroczystości przeniosły 
się pod Pomnik Niepodległości. 
 W uroczystościach pod Pomni-
kiem Niepodległości uczestniczyli osobiście: 
poseł Daniel Milewski i sędzia Trybunału Sta-
nu Andrzej Kojro. Panią Poseł Teresę War-
godzką i Wicemarszałek Senatu Marię Koc 
reprezentowali ich asystenci. Na uroczysto-
ściach obecni byli także: Zastępca Burmi-
strza Miasta Mińsk Mazowiecki – Krzysztof 
Michalik, Wicestarosta Miński – Krzysztof 
Płochocki, radni, przedstawiciele organizacji 
kombatanckich, służby mundurowe, harce-
rze, przedstawiciele mińskich szkół, miej-
skich i powiatowych jednostek organizacyj-
nych oraz mieszkańcy miasta. 
 Po okolicznościowych przemówie-
niach odczytano apel poległych, a następnie 
delegacje złożyły kwiaty pod pomnikiem. Jak 
zwykle oprawę muzyczną uroczystości za-
pewniła Miejska Orkiestra Dęta Miasta Mińsk 
Mazowiecki pod batutą Marcina Ślązaka. red., fot. z arch. UM MM
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VIII Letni Festiwal Orkiestr Dętych  
w naszym mieście za nami. 28 sierpnia, 
w upalną niedzielę, zgromadził licznych 
miłośników muzyki i barwnego widowi-
ska. Od godz. 16.30 przemaszerowały 
paradnie ulicami miasta oraz hucznie 
wmaszerowały na dziedziniec Miejskiego 
Domu Kultury cztery zespoły. Przed miń-
ską publicznością zaprezentowały się:  

Dziewczęca Orkiestra Dęta z Młodzieżo-
wego Domu Kultury w Rzeszowie, po-
wstała w 1975 roku. 
 Jest to zespół szkolno – stu-
dencki, złożony z samych dziewcząt. Jest 
jedyną tego typu orkiestrą dętą w regio-
nie. Nauka gry na instrumentach odbywa 
się od podstaw, gdyż jest to orkiestra 
amatorska. Obecnie liczba orkiestran-
tek wynosi około 60 dziewcząt. Przez 40 
lat działalności zespół wykształcił około 
1500 dziewcząt, rozwijając ich zdolności 
muzyczne i artystyczne, dając poczucie 
wspólnoty. Poza zgłębianiem tajników 
muzyki młodzież ma również możliwość 
poznawania innych krajów, ich języka  
i kultury. Część dziewcząt po skończe-
niu kariery w orkiestrze kontynuuje dalej 
swoje muzyczne zainteresowania, nie-
które podejmują nawet studia muzyczne. 
Repertuar zespołu stanowią: marsze po-
chodowe, dixielandowe, wiązanki popu-
larnych melodii, utwory estradowe oraz 
musztry paradne. Od samego początku 
swojego istnienia uświetniała ona swoimi 
występami uroczystości o charakterze 
patriotycznym, rozrywkowym, obchody 
świąt lokalnych, okolicznościowych, pa-
rady. 
 W ciągu 40 lat działalności Or-
kiestra uczestniczyła w wielu koncertach 
zagranicznych. Jej unikatowy charakter 
zwrócił uwagę organizatorów festiwali  
z zagranicy, dzięki czemu jest ona za-
praszana między innymi do Belgii, Fran-
cji, Hiszpanii, Włoch, Rumunii czy na 

Słowację. Uczestniczy tam w świętach 
lokalnych takich jak Święto Mimozy  
w Montbeliard we Francji, Światowy Dzień 
Dziecka w Murcii w Hiszpanii, czy festi-
walach międzynarodowych jak Festiwal 
Kwiatów w San Remo we Włoszech, Mię-
dzynarodowy Festiwal Orkiestr Dętych  
w Bukareszcie w Rumunii. Opiekę nad 
zespołem sprawują Ewa Krupa, Ewelina  
Dubaj i Konrad Pasch, którzy swoim za-
angażowaniem i pracą uczą dziewczęta 
nie tylko gry na instrumentach, ale rów-
nież kształtują w nich odpowiednie posta-
wy i wartości życiowe;

Miejska Orkiestra MODREATO z Warki – 
powstała w 1910 r. 
 Od 2007 r. prowadzi ją Artur 
Gębski - absolwent Akademii Świętokrzy-
skiej w Kielcach i Akademii Muzycznej  
w Poznaniu – dyrygent, trębacz, pedagog. 
Pod jego batutą orkiestra gra wiele kon-
certów w kraju i za granicą. Występowała 

m.in. w Niemczech, Bułgarii, na Słowacji, 
na Ukrainie i wielu międzynarodowych fe-
stiwalach, gdzie zdobywała liczne nagrody 
i wyróżnienia. W 2012 r. Orkiestra Modera-
to wystąpiła na wspólnym koncercie z Or-
kiestrą Sił Powietrznych USA, przez którą 
została odznaczona Medalem Glenna Mil-
lera, za bardzo wysoki poziom artystycz-
ny. Moderato ma w swoim repertuarze po-
nad 100 światowych standardów muzyki 
popowej i jazzowej. Wykonuje również 
niezwykle efektowną musztrę paradną  
(1. miejsce w kategorii musztry paradnej 
na Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr 
Dętych w Kozach 2014 r.). Zdobyła rów-
nież 1. miejsce w kategorii musztry pa-
radnej i Grand Prix 43. Ogólnopolskiego  
Festiwalu Młodzieżowych Orkiestr Dętych 
w Inowrocławiu. Podczas Bałkan Folk Fe-
stival w Bułgarii w 2015 r. otrzymali nagro-
dę „The best of the best” dla najlepszej 
orkiestry festiwalu. Podczas Mistrzostw 
Europy Orkiestr w Rastede w Niemczech 

2016 r., zdobyli dwa srebrne medale w ka-
tegorii musztry paradnej i koncertu estra-
dowego. Miejska Orkiestra MODERATO  
z Warki nagrała dwie płyty - pierwszą w 
2010 r. w studiu Polskiego Radia w Kielcach  
pt. „Swing w grodzie piwa i historii”, drugą 
w 2013 r. pt. „Vivat Warka”. W nadchodzą-
cym roku planują nagranie trzeciej płyty  
i tournee po Europie;

Orkiestra Wojskowa z Siedlec – powsta-
ła w 1947 r. w Sanoku. 
 Do roku 1976 jej siedzibą był 
Jarosław. W 1977 r. Orkiestra została 
przeniesiona do Siedlec, gdzie tradycje 
muzyki wojskowej sięgają okresu mię-
dzywojennego. W 1996 roku, orkiestra 
garnizonowa zostaje przeformowana  
w Orkiestrę 1 Warszawskiej Dywizji Zme-
chanizowanej, stając się jej pododdziałem 
reprezentacyjnym. Od 2002 roku po reor-
ganizacji Orkiestr następuje jej powrót do 
struktur garnizonowych. Obecnie swoją 
działalnością obejmuje całe województwo 
mazowieckie i podlaskie. Występuje dla 
wojska i społeczeństwa podczas uroczy-
stości państwowych, wojskowych, miej-
skich i na uroczystościach rekreacyjno 
- rozrywkowych. Prezentuje muzykę pa-
triotyczno - historyczną, religijną, poważ-
ną i rozrywkową. W szyku marszowym 
wykonuje efektowną musztrę paradną. 
Koncertuje w kościołach oraz na gościn-
nych scenach innych miast z bogatym 
repertuarem muzyki polskiej i światowej. 
Współpracuje z instytucjami kulturalnymi 
miasta Siedlce: Miejskim Ośrodkiem Kul-
tury, Centrum Kultury i Sztuki oraz chóra-
mi: Katedralnym i Chórem Miasta Siedlce. 
Orkiestra pełni także funkcje reprezenta-
cyjne, biorąc udział w powitaniach mężów 
stanu i dowódców wojskowych: w Pała-
cu Prezydenckim, Sztabie Generalnym 
Wojska Polskiego oraz w Dowództwie 
Garnizonu Warszawa. W 2002 z okazji 
jubileuszu 55 - lecie powstania, orkiestra 
została uhonorowana dyplomem Ministra 
Kultury i Sztuki. W roku 2003 na Kon-

„Jest w orkiestrach dętych jakaś siła...” kursie Orkiestr Garnizonowych Wojska 
Polskiego w Świeradowie Zdroju zajęła 
I miejsce prezentując najlepszy program 
koncertowy, za co została wyróżniona 
dyplomami i pucharami Ministra Obrony 
Narodowej. Ma na swoim koncie wystę-
py zagraniczne m.in.:  Austrii, Niemczech, 
Holandii, Słowacji i Łotwie. Od 01.01.2011 
r. orkiestra występuje pod nazwą „Orkie-
stra Wojskowa w Siedlcach”. W 2013 r. 
orkiestra wzięła udział w 48 Konkursie Or-
kiestr Wojska Polskiego w Świeradowie-
Zdroju, gdzie zdobyła tytuł laureata kon-
kursu w kategorii koncertu estradowego. 
Obecnie dowódcą - kapelmistrzem jest 
kpt. Dariusz Kaczmarski;

Orkiestra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki 
– powstała w 1991 roku. 
 Od 2008 roku kapelmistrzem jej 
jest Marcin Ślązak, absolwent Akademii 
Muzycznej w Poznaniu  i Gdańsku na wy-
działach dyrygentury Orkiestr Dętych i Dy-
rygentury Chóralnej. Na co dzień dyrygent 
Reprezentacyjnego Zespołu Artystyczne-
go Wojska Polskiego. 

 Zespołowi towarzyszyła solistka 
Anna Grabowska-Nadwodna w utworach: 
Już nie zapomnisz mnie…, Napisz Maciek 
że mnie kochasz…– jako ukłon w kierun-
ku żołnierzy stacjonujących w Mińsku 
Mazowieckim oraz w utworze z musicalu  
„Grease”.
 Dyrektor artystyczny Festiwalu 
Marcin Ślązak po raz kolejny opracował 
artystyczną wizję imprezy i zaprosił do-
skonałe orkiestry, grające różnorodny re-
pertuar – utwory tradycyjne, ludowe, po-
przez klasykę, rock, pop, jazz, po muzykę 
filmową. Każdy z koncertów czterech or-
kiestr zaprezentował najwyższych lotów 
umiejętności muzyków, co doceniła pu-
bliczność i nagradzała wykonawców rzę-
sistymi oklaskami. Pomiędzy koncertami 
zatańczył doskonale zespół tańca  nowo-
czesnego „Mada Dance” z Ciechanowa, 
przygotowany przez Panią Magdalenę  
Łobacz.
 Na zakończenie wszystkie or-
kiestry (około 180 muzyków) wystąpiły 
wspólnie w trzech utworach. Gromko za-
brzmiały: Highlan Catedral oraz Carnival 
de Paris. Po nich burmistrz miasta Marcin 
Jakubowski oraz przedstawiciele organi-
zatorów: Emil Ławecki - prezes Mińskiego 
Towarzystwa Muzycznego oraz Barbara 
Sosnowska-Dzienio w imieniu dyrekto-
ra Miejskiego Domu Kultury Piotra Siły 
wręczyli kapelmistrzom okolicznościowe 
oraz promocyjne upominki. Podziękowa-
nia otrzymał też konferansjer, Pan Andrzej 
Krusiewicz, którego charakterystyczny 
głos jest nieodłącznie związany z mińskim 
festiwalem. W rytm marsza Szlakiem Brdy 
cztery orkiestry pożegnały mińską pu-
bliczność nagradzane gorącymi brawami. 
Do zobaczenia za rok!
 Organizatorem Festiwalu było 
Mińskie Towarzystwo Muzyczne we 
współpracy z Miejskim Domem Kultury 
oraz Orkiestrą Dętą Miasta Mińsk Mazo-
wiecki ze środków budżetu miasta Mińsk 
Mazowiecki. Honorowy patronat nad wy-
darzeniem sprawował burmistrz miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski.

MTM, fot. Leszek Siporski, minskmaz.com
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W sobotę, 9 lipca, w ośrodku Ekwos w 
Grębiszewie odbyła się XXIX Klubowa 
Wystawa Dogów Niemieckich 2016 pod 
Honorowym Patronatem Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jaku-
bowskiego. 

W słonecznej aurze, na moment prze-
rwanej ulewą i gradem, do konkurowania 
o tytuły najlepszych stanęło ponad 100 
pięknych dogów niemieckich z Polski  
i zagranicy. 

 Skrupulatnej i merytorycznej 
oceny ich pokroju podjęli się sędziowie 
kynologiczni: Andras Korozs (Węgry), 
Manuel Martinez (Hiszpania) oraz Gerard 
Mignot (Francja). Puchar w konkurencji 
Best in Show ufundował burmistrz Mar-
cin Jakubowski, a wręczyła go Alicja Ci-
choń właścicielowi doga niemieckiego 
pręgowanego CORAL Koloru Bursztynu 
- Krzysztofowi Zagórskiemu. 
 Organizatorzy zapowiedzieli, że 
jubileuszowa wystawa za rok odbędzie 
się w tym samym miejscu, więc już dzisiaj 
serdecznie na nią wszystkich zapraszają.

Wyniki wystawy zamieszczone sa na stro-
nie internetowej:
www.klubdoga.pl/pl/2016klub.html

Alicja Cichoń
fot. www.klubdoga.pl

XXIX Klubowa Wystawa Dogów Niemieckich 2016

Czy matematyka może być fascynująca? 
Gdzie ukrywa się moc i siła matematyki? 
Jak czerpać przyjemność z uczenia się? 
Jak zainteresować matematyką wyko-
rzystując potencjał uczniów i nowocze-
sne technologie? Czy w polskiej szkole 
można nauczać matematyki w sposób 
nowoczesny i efektywny? 

 Na te i wiele innych pytań bę-
dziemy mogli poszukać odpowiedzi już 
1 października 2016r. podczas Mińskie-
go Festiwalu „Pociąg do Matematyki”  
w Szkole Podstawowej Nr 5 im. Józefa 
Wybickiego w Mińsku Mazowieckim.
 Partnerami organizującymi to 
wyjątkowe wydarzenie są Fundacja Edu-
kacja na NOWO, Miasto Mińsk Mazowiec-
ki i Szkoła Podstawowa Nr 5.
 Celem festiwalu jest  promowa-
nie edukacji matematycznej w atrakcyjnej 
i nowatorskiej formie, zachęcanie uczniów 
szkół podstawowych do bawienia się ma-
tematyką, a nie traktowania jej tylko jako 
przedmiot szkolny. Organizatorom zależy, 
by zademonstrować i zachęcić do do-
świadczania w jaki sposób matematyka 
może przewijać się przez wszystkie ob-
szary tematyczne, ucząc logicznego i kre-
atywnego myślenia, a jednocześnie być 
znakomitą, angażującą wszystkie zmysły 
zabawą rozwijającą matematyczne umie-
jętności i zainteresowania. Pomóc w tym  
mają technologie i ciekawe zasoby edu-
kacyjne, których uczniowie jeszcze nie 
mieli okazji poznać. 
 Organizatorzy festiwalu zapra-
szają uczniów i nauczycieli oraz rodzi-
ców  z dziećmi do odwiedzenia dziesięciu 
stacji matematycznych w Szkole Pod-
stawowej Nr 5 przy ul. Małopolskiej 11,  

w godzinach:
10:00 - 13:00 (nauczyciele i grupy 
uczniów)
14:00 - 17:00 (rodzice z dziećmi).
 Podczas wizyty będzie można 
doświadczyć  nowatorskich metod  na-
uczania i  uczenia się matematyki w opar-
ciu o nowe technologie.

 Więcej informacji na stronie 
www.edukacjananowo.edu.pl

 Wydarzenie zostało objęte Ho-
norowym Patronatem: Minister Edukacji 
Narodowej i Ośrodka Rozwoju Edukacji

Partnerzy festiwalu:
Intel, Wydział Pedagogiczny Uniwersyte-
tu Warszawskiego, Poznańskie Centrum 

Superkomputerowo-Sieciowe (PCSS) 
PAN, Ośrodek Edukacji Informatycznej  
i Zastosowań Komputerów w Warszawie, 
Fundacja Edukacja dla  przyszłości, Sto-
warzyszenie Rodzice w Edukacji, Lang 
Language Training Centre (Lang LTC), 
Centrum Fizyki Teoretycznej PAN, akces 
edukacja, EduSense Sp. .z.o.o., Funda-
cja Katalyst Engineering, Stowarzyszenie 
Krzewienia Edukacji Finansowej 

Patronat medialny: Sygnał magazyn wy-
chowawcy
Wsparcie finansowe: Fundacja mBank
                                                                                                        

 Organizatorzy festiwalu
Fot. Edukacja na NOWO, 

Pomorski Festiwal „Pociąg do matematyki”

Miński Festiwal „Pociąg do Matematyki”

Z ŻYCIA MIASTA

Sierpniowe rajdy Magnetu
Kilkunastoosobowa grupa motocyklistów 
z mińskiego Magnetu, wzięła udział w IV 
Motozłazie  Lubartowskim. Rajd orga-
nizowany przez Federację Zmotoryzo-
wanych w dniach 12 – 15 sierpnia 2016 
r., był jednocześnie IV rundą Mistrzostw 
Polski Pojazdów Zabytkowych. Baza 
rajdu zlokalizowana została nad jeziorem  
w Firleju. Trasa rajdu liczyła ponad 120 km 
pierwszego dnia i ok. 40 km dnia drugie-
go. W czasie rajdu odbywał się Konkurs 
Elegancji, w którym reprezentanci K.D.M. 
Magnet Tomasz i Renata Budzyńscy, zdo-
byli pierwsze miejsce w klasie POST 55.  
 W ostatni wieczór pobytu od-
był się Bal Komandorski, podczas któ-
rego członkowie mińskiego klubu zostali 
uhonorowani dyplomami i pucharami za 
II miejsce w klasie POST 55 – Tomasz 
Budzyński i V miejsce w tej samej klasie 
– Jarosław Duda. Pozostali reprezentanci 
Magnetu zajęli miejsca w pierwszej dzie-
siątce w swoich klasach. Po czterech run-
dach eliminacyjnych klub Magnet zajmuje 
piąte miejsce w klasyfikacji drużynowej 
Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych.

Kolejny rajd, w którym uczestniczyli mo-
tocykliści z Magnetu odbył się 20 sierp-
nia na lotnisku warszawskiego Bemowa. 
Rajd WUK 2016 był rundą eliminacyjną 
Mistrzostw Okręgu Warszawskiego Po-
jazdów Zabytkowych PZM. Miński klub 
reprezentowali Maciej Cichocki i Piotr 
Wojdyga, umacniając się na prowadze-
niu w klasyfikacji generalnej mistrzostw 
okręgu, w klasach PRE 1955 i PRE 1970.  

W klasyfikacji klubowej Mistrzostw Okręgu 
Warszawskiego PZM, Klub Dawnych Mo-
tocykli Magnet zajmuje trzecie miejsce.
 Po klubowych wyjazdach nad-
chodzi pora na imprezę organizowaną 
przez Magnet w Mińsku Mazowieckim. 
Już 11 września zapraszamy miłośni-
ków zabytkowej motoryzacji na VI Miński 
Zlot Pojazdów Zabytkowych „WARKOT 
2016”. Zlot odbędzie się tradycyjnie już 
przed Urzędem Miasta, w godzinach 9.00 
– 13.00 i jest objęty Honorowym Patro-
natem przez Burmistrza Miasta Marcina 
Jakubowskiego. Do udziału zapraszamy 
posiadaczy pojazdów (aut, motocykli i in-
nych pojazdów) wyprodukowanych do 31 

Od września ruszył program „Bezpiecz-
na droga do szkoły”. Realizowany jest 
przez patrol szkolny w składzie strażnik 
i policjant oraz przez strażników rejono-
wych, którzy patrolują rejony placówek 
oświatowych ze szczególnym uwzględ-
nieniem dróg dojścia do nich.
 Celem programu profilaktyczne-
go jest zwrócenie uwagi na:
- ład i porządek wokół placówek szkolnych 
(obiekty sportowe, place zabaw, urządze-
nia sanitarne itp.),
- bezpieczne dojście dzieci i młodzieży do 
szkoły,
- osoby zachowujące się podejrzanie (dile-
rzy, pedofile itp.),
- zwierzęta wałęsające się bez nadzoru 
(bezpańskie psy itp.),
- zjawiska niepożądane mające charakter  
przemocy i agresji (ustawki, bójki itp.),
- stan oświetlenia i stan urządzeń elektrycz-
nych, przeciwpożarowych itp.,
- dzieci do lat siedmiu poruszające się bez 
opieki osób dorosłych,
- stosowanie się przez osoby dowożące 
dzieci do szkoły do znaków drogowych,
- grupowanie się uczniów na przerwach  
i w czasie wolnym od nauki.

Straż Miejska, fot. z arch. UM MM

grudnia 1985 r. Pojazdy polskiej produk-
cji wjeżdżają oczywiście bez limitu wie-
ku. Zlot będzie miał charakter spotkania 
rodzinnego, ale na chętnych tradycyjnie 
będą czekały próby sprawnościowe. Prze-
widujemy wiele nagród dla uczestników 
m.in. za najstarszy samochód i motocykl 
Zlotu, najładniejszy motocykl i samochód 
Zlotu, najciekawszy pojazd amerykański, 
brytyjski, polski, niemiecki itd. Rozegrany 
zostanie konkurs wolnej jazdy motocyklem 
i Konkurs Elegancji (mile widziane stroje  
z epoki pojazdu). Muzycznie impreza bę-
dzie oprawiona przez MM Big Band.

Tekst i zdjęcia: K.D.M. Magnet

„Bezpieczna droga do szkoły”
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Delegacja miasta Mińsk Mazowiecki z wizytą w Telszach na Litwie
Postanowieniem Komitetu Urządzające-
go Królestwa Polskiego z 10 lipca 1868 
roku nasze miasto zaczęto nazywać No-
wo-Mińsk (Nowomińsk). Prawie pół wie-
ku później, 11 lipca 1916 roku, Naczelnik 
Powiatu Książę Loewenstein opubli-
kował w Gazecie Urzędowej Powiatu 
Mińsko-Mazowieckiego (z dnia 19 lipca 
1916 r., Nr 17) Obwieszczenie mówiące 
o tym, że „Pan Generał-Gubernator, na 
doręczone Mu podanie, pozwolił, aby 
powiatowy związek komunalny (Powiat)  
i miasto Nowo-Mińsk nosiły w przyszło-
ści nazwę Mińsk-Mazowiecki”.

11 lipca 2016 roku, minęło 100 lat od-
kąd urzędowa nazwa naszego miasta 
brzmi Mińsk Mazowiecki. Z tej okazji,  
z pomysłu Piotra Wojdygi i Alicji Cichoń, 
Muzeum Ziemi Mińskiej przy współ-
pracy z Wydziałem Promocji, Kultury  
i Sportu Urzędu Miasta wyszło do miesz-
kańców z happeningiem. Młodzież  
w okolicznościowych koszulkach roz-
dawała bezpłatne pocztówki z fragmen-
tem wspomnianej Gazety Urzędowej  
i informacją o przypadającej dzisiaj rocz-
nicy. Część pocztówek trafiła też m.in. 
do Miejskiej Biblioteki Publicznej,  Mu-
zeum Ziemi Mińskiej, Urzędu Miasta  
i do Aquaparku. Jednocześnie na miej-
skich słupach ogłoszeniowych pojawiły 
się happeningowe plakaty.

Tekst i fot. MZM

W dniach 21 - 24 lipca 5-osobowa 
delegacja z Mińska Mazowieckiego 
uczestniczyła w uroczystych obcho-
dach w Telsiai na Litwie - mieście, które  
w 2016 roku jest Litewską Stolicą  
Kultury. 

Wraz z władzami Telsiai, przedsta-
wicielami litewskiego rządu i zna-
mienitymi gośćmi braliśmy udział  
w uroczystej mszy świętej, odsłonięciu po-
mnika upamiętniającego bitwę pod Durben  
w 1260 roku, koncercie lokalnych artystów.  
Niezapomniane wrażenia wywarła na 
nas wycieczka po Telsiai, w trakcie któ-
rej zapoznaliśmy się z historią Żmudzi   
i obiektów małej architektury, licznie ulo-
kowanych w całym mieście. Spotkanie 
było okazją do poznania przedstawicieli 
miast partnerskich naszego litewskiego 
przyjaciela, którzy przybyli z Niemiec, 
Austrii, Łotwy, Estonii. Ponadto swo-
ją obecnością zaszczyciła uroczystości 
grupa z czeskiego Krnov, którą mieliśmy 
okazję gościć w naszym mieście podczas 
595-lecia nadania praw miejskich.  

W imieniu Burmistrza Miasta Mińsk Mazo-
wiecki Pana Marcina Jakubowskiego pra-
gnę na ręce burmistrza Telsze Pana Pe-
tras Kuizinas złożyć gratulację dla władz  
i mieszkańców miasta  Telsze za za-
szczytny tytuł  „Telsze Kulturalna Stolica 
Litwy 2016 roku”.  - powiedział na uroczy-
stościach radny Jerzy Gryz - To ogrom-

100. rocznica zmiany nazwy miasta na Mińsk Mazowiecki

ne wyróżnienie dla miasta, jego historii  
i  mieszkańców. To był zaszczyt dla de-
legacji z Mińska Mazowieckiego uczest-
niczyć w dzisiejszych uroczystościach 
razem z mieszkańcami miasta Telsze i de-
legacjami z miast partnerskich. Złożyliśmy 
kwiaty pod pomnikiem upamiętniającym 
litewskich bohaterów, wspólnie uczestni-
czyliśmy we mszy świętej za pokój na świe-
cie w  Katedrze Św. Antoniego z Padwy 
oraz w uroczystości odsłonięcia pomni-
ka upamiętniającego bitwę pod Durben   

z udziałem najwyższych władz Litwy,  
w tym  premiera Litwy Pana Algirdas 
Butkevičius. To wszystko pokazuje, że 
dbamy o te same ważne wartości jak sza-
cunek dla  bohaterów i pamięć o historii. 
Stanowi to fundament, na którym może-
my budować  przyjazne relacje pomiędzy 
naszymi  miastami partnerskimi. Te war-
tości leżą też u podstaw dalszego, dyna-
micznego  rozwoju naszych miast.

D.Rokicka, fot. z arch. UM MM

Nauczycielskie mianowania
16 nauczycieli odebrało akty nadania stopnia awansu zawo-
dowego na nauczyciela mianowanego. Uroczystość odbyła 
się 29 sierpnia w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki.
Warunkiem nadania stopnia nauczyciela mianowanego na-
uczycielowi kontraktowemu jest posiadanie odpowiednich 
kwalifikacji, odbycie stażu zakończonego pozytywną oceną 
dorobku zawodowego oraz zdanie egzaminu przed komisją 
egzaminacyjną. 
 Akty nadania nauczyciele otrzymali z rąk Pana Marcina 
Jakubowskiego Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Przy 
nadawaniu stopnia nauczyciela mianowanego nauczyciele 
składali ślubowanie, potwierdzając je podpisem, według na-
stępującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność na-
uczyciela wychowawcy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni 
rozwoju osobowości ucznia i własnej, kształcić i wychowywać 
młode pokolenie w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji naro-
dowych, poszanowania Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. 
Tak mi dopomóż Bóg”.
 W tym roku awans zawodowy na nauczyciela mianowa-
nego otrzymało ogółem 16 nauczycieli z mińskich placówek: 
Katarzyna Julita Błaszczak i Natalia Pielasa z ZSM nr 1; Kinga 
Renata Jurkowska z ZSM nr 2;  Katarzyna Anna Gańko z SP nr 
2; Barbara Nowicka z SP nr 5; Emilia Padzik, Sylwia Gugała, 
Paulina Anna Białoskurska i Sebastian Reczek z SP6; Dorota 
Danuta Karczmarczyk, Marzena Anna Borucka, Iwona Sylwia 
Szulawska, Magdalena Wojciechowska – Rysiawa i Nina Kata-
rzyna Ostrowska z GM2; Anna Kowalczyk z PM6; Edyta Ufnal  
z PM4.

Zespół Oświaty UM MM



14 MIM lipiec/sierpień 2016www.minsk-maz.pl 15MIM lipiec/sierpień 2016 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
Z ŻYCIA MIASTA

 74. rocznica likwidacji getta w Mińsku Mazowieckim

21 sierpnia, na mińskim cmentarzu 
żydowskim upamiętniono 74. roczni-
cę likwidacji getta w Mińsku Mazo-
wieckim. Po krótkim wprowadzeniu 
przez prezesa Towarzystwa Przyjaciół 
Mińska Mazowieckiego Damiana Sit-
kiewicza głos zabrał burmistrz Mar-
cin Jakubowski, który powiedział 
- Zebraliśmy się w tym miejscu, aby 
upamiętnić najtragiczniejszy dzień  
w historii naszego miasta. Dzień, któ-
ry pochłonął życie wielu mieszkań-
ców. Dzień, który zapisał się w naszej 
historii w bardzo tragiczny sposób.  
Musimy o nim pamiętać.

 Bo więcej słów w obliczu takiego 
dramatu nie potrzeba. Tragedia i zachowa-
nie w pamięci – słowa klucze, które zostają  
w nas coraz głębiej rok po roku, rocznica 
po rocznicy.
 Jan Jagielski – przedstawiciel 
Żydowskiego Instytutu Historycznego, 
przybliżył zebranym dzieje społeczności 
żydowskiej żyjącej niegdyś w naszym 
mieście. Wzruszającym był fakt, że na 
cmentarzu pojawili się synowie mińskiego 
Żyda, który jako jedyny z rodziny, będąc 
maleńkim dzieckiem, przeżył wojnę i wy-
jechał do Rosji. Kilka słów do zebranych 
wygłosił jeden z braci - Aaron Losz.

 Nieodzownym elementem ob-
chodów są wspólnie odmówione mo-
dlitwy. W niedzielę, za sprawą rabina 
Mosze Blooma, zabrzmiał wśród nas po 
hebrajsku jeden z Psalmów. Zaś z udzia-
łem księży Wojciecha Lemańskiego i Eu-
geniusza Lewandowskiego odczytano po 
polsku modlitwy łączące zebranych z po-
mordowanymi kilkoma tysiącami miesz-
kańców naszego miasta. Mieszkali po 
sąsiedzku z naszymi dziadkami, chodzili 
po tych samych ulicach, po tym samym 
bruku. Śmiech ich dzieci mieszał się ze 
śmiechem dzieci naszych dziadków i pra-
dziadków. Do czasu….
 Dlatego tak ważna jest pamięć 
o ludziach, którzy współtworzyli historię 
naszego miasta, współtworzyli jego toż-
samość. Ważna jest pamięć o okrucień-
stwie, które ludzie zadali ludziom, aby ni-
gdy więcej się nie powtórzyło, o czym na 
cmentarzu mówili m.in. burmistrz Marcin 
Jakubowski oraz Aaron Losz.
 Dopełnieniem uroczystości było 
wieczorne spotkanie z Naczelnym Rabi-
nem Polski Michaelem Schudrichem. Sala  
w Miejskim Domu Kultury była pełna,  
a pytania padały różne: o koszerność, 
rozwody, zasady zachowania w synago-
dze, czy kobiety mogą być rabinami i wie-
le innych. Spotkanie to odbyło się dzięki 
Gminie Wyznaniowej Żydowskiej w War-
szawie.
 

red., fot. Leszek Siporski, minskmaz.com 

W niedzielę, 4 września, na Pikniku Spor-
towo-Rekreacyjnym na stadionie przy  
ul. Sportowej miało miejsce oficjalnie ogło-
szono wyniki konkursu „Zostań Ogrod-
nikiem Roku” na najpiękniej ukwiecony 
balkon i ogródek przydomowy. Konkurs 
odbył się pod patronatem Burmistrza Mia-
sta Marcina Jakubowskiego, a sponsorem 
nagród był sklep Castorama.
 Zdobywcy miejsc od I do III 
otrzymali karty zakupowe do sklepu Ca-
storama o wartości odpowiednio 600 
zł (I m.), 400 zł (II m.) oraz 200 zł (III m.).  
W każdej kategorii przyznano po jednym 
wyróżnieniu w postaci karty zakupowej  
o wartości 50 zł. Nagrody na pikniku wrę-
czali burmistrz Marcin Jakubowski oraz 
dyrektor sklepu Castorama Marcin Wnuk  
z asystentką Agnieszką Zalewską. 
 Konkurs „Zostań Ogrodnikiem 
Roku” ma na celu aktywizację mińszczan 
do wspólnego dbania o przestrzeń miejską, 
jej upiększania i eksponowania. Jakże miło 
spoglądać na ukwiecone balkony, czy fan-
tazyjnie komponowane ogrody. Za rok kolej-
na edycja, więc już teraz zachęcamy miesz-
kańców miasta do przygotowań na wiosnę 
2017, kiedy to po raz kolejny ogłosimy kon-
kurs, a nagrody będą równie atrakcyjne.

Wyniki:
OGRODY
I miejsce – Emila Kowalczyk
II miejsce – Krystyna Kluczyńska
III miejsce – Anna Rosłoniec
wyróżnienie – Agata Zagańczyk

BALKONY
I miejsce – Joanna Węglińska
II miejsce- Monika Sikora

III miejsce – Agnieszka Mielcarz
wyróżnienie – Olga i Mariusz Wójcik
 Wszystkim uczestnikom kon-
kursu serdecznie gratulujemy. Każdego, 
komu nie udało się w tym razem zgłosić, 
zachęcamy do przygotowania balkonu 
czy ogródka na przyszły rok.

Alicja Cichoń, fot. z arch. UM MM

„Zostań Ogrodnikiem Roku” - finał konkursu

Informacje o programie

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

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

Lista Partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”

1.  Przedszkole Prywatne „KRASNALEK” ul. Paderewskiego 8
2.  Przedszkole Prywatne „MINI RAJ” ul. Warszawskie Przedmieście 32
3. „Szkoła Pływania Delfin” ul. Wyszyńskiego 56
4. Gabinet Lekarski ul. Kazikowskiego 42,
    lek.med. Halina Pajk, lek.med. Anna Pajk, lek.med. Krzysztof Pajk
5. Euro – School Szkoła Języków Obcych, ul. Piękna 7A
6. Przedszkole Prywatne Montessori „DELFINEK” ul. Świętokrzyska 23
7. Poradnia Stomatologiczna „STOMAX” ul. Cicha 2 lok. 1
8. Salon Fryzjersko-Kosmetyczny „FRYZULA” ul. Gen. Sosnkowskiego 12
9. AKS „SAMIR” Sławomir Ambroszczyk ul. Warszawska 239
10. Przedszkole Niepubliczne „MICHAŁEK” ul. Dąbrówki 41A
11. Gabinet Stomatologiczny Stanisława Miłkowska ul. Florencja 8a
12. PERSS T. Zybała, E. Drabarek Sp. J. ul. Miodowa 4
13. Przedszkole Niepubliczne KLUB MALUCHA, ul. Nadrzeczna 22
14. Sklep wielobranżowy FOR YOU   B. Kowalik, ul. Warszawska 90
15. KULTURALNY BAR KEBAB W. Wesołowski, ul. Kościuszki 2 lok. B
16. Restauracja Zwyczajna, ul. Piłsudskiego 32
17. OFFICE 1 ARTYKUŁY BIUROWE I SZKOLNE, ul. Warszawska 163
18. LA BELLA, ul. Piłsudskiego 21
19. KLUB WALKI GRAPPLER, ul. Piłsudskiego 11A
20. BARTEK SPÓŁKA AKCYJNA, ul. Warszawska 63A
21. NIEPUBLICZNA PORADNIA PSYCHOLOGICZNO PEDAGOGICZNA STREFA ROZWOJU, ul. Kościuszki 14 lok. U17
22. AKADEMIA SZTUK WALKI
23. MIŃSKIE CENTRUM TAEKWON-DO TRADYCYJNEGO
24. 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
48. Centrum Medyczno – Diagnostyczna Sp. z o.o., ul. Niklowa 9. 08-110 Siedlce
49. F.H. EWELINA, Galeria OLIMP ul. Konstytucji 3-go Maja 3.
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

KULTURA

Publicznej
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej

KULTURA

Biblioteka w wakacje

Piknik inny niż wszystkie!
Na otwarcie wakacyjnego sezonu biblio-
teka przygotowała „Piknik Czytelniczy”. 
Warunki pogodowe nie były sprzyjające, 
ale deszcz nam nie straszny! Piknik został 
przeniesiony do budynku biblioteki. I choć 
zamysł wspólnego „czytania na trawie” 
nie został zrealizowany, to i tak impreza 
była udana. Pokaz kulinarny „Qmam ka-
sze na lato” przygotowany przez Maię 
Sobczak wprowadził wszystkich w do-
bry nastrój. Każdy uczestnik miał możli-
wość spróbowania dań przygotowanych 
z różnych kasz, owoców, ziół i przypraw, 
które być może będą inspiracją do zmian  
w naszych domowych jadłospisach. Pełni 
energii wolontariusze z Fundacji EBU nie 
pozwolili piknikowiczom na błogie leniu-
chowanie, zachęcając do wspólnych, ta-
necznych i wokalnych szaleństw nie tyl-
ko dzieci, ale też dorosłych. Ich animacje 
rozgrzały uczestników jak gorące letnie 
słońce, pozwalając zapomnieć o deszczu 
na zewnątrz. Dla najmłodszych biblioteka 
przygotowała także szczególną atrakcję - 
na Pikniku pojawiła się Dorota Gellner – 
autorka popularnych książek dla dzieci, 
która zabrała dzieci do świata bajek i ko-
cich opowieści.  Podczas imprezy nagro-
dzono najlepszych czytelników Oddziału 
dla Dzieci, Czytelni i Wypożyczalni MBP. 
Były także stoiska bookcrosingowe MBP  
i Filii Biblioteki Pedagogicznej. Można było 
zagrać w gry z bibliotecznej Gralni. Nie za-
brakło stanowiska Taniej Książki „Edyp”, 
antykwariatu internetowego Adriana No-
gaja oraz stoiska z książkami Wydawnic-
twa MUZA, które było jednocześnie pa-
tronem wydarzenia. Punkt Miejskich Palet 
zapewnił czytelnikom koktajle i  bubble 
tea, a PWiK częstował gości Pikniku aro-

matyczną, owocową wodą. Zapraszamy 
na następny „Piknik Czytelniczy”. Słońce 
już nam obiecało swój udział w przyszło-
rocznej imprezie. 
    

Dorota Sumińska – najsławniej-
szy w Polsce weterynarz
Tematem przewodnim tegorocznych wa-
kacji w bibliotece były relacje ludzi ze 
zwierzętami, dlatego 7 lipca odwiedzi-
ła nas Dorota Sumińska – weterynarz, 
psycholog zwierząt, autorka wielu ksią-
żek oraz programów telewizyjnych i ra-
diowych. W rozmowie z prowadzącym 
Dorota Sumińska zwracała uwagę na 
istotne problemy. Opowiadała, że rela-
cje ludzi ze zwierzętami, niestety, często 
przypominają układ człowiek – niewolnik.  
Tymczasem każda istota żywa zasługuje 

na szacunek i wolność. Zachęcała także 
do adopcji psów ze schronisk. Z jej ob-
serwacji wynika, że w krajach postrzega-
nych jako biedniejsze, stosunek ludzi do 
zwierząt jest bliższy i cieplejszy. Sama ma 
wiele psów i kotów we własnym gospo-
darstwie domowym, jednak nie przełamu-
je barier w kontaktach ze zwierzętami na 
siłę. Czasami zdarza się, że między nami, 
a tą drugą istotą po prostu nie ma sympa-
tii i wówczas należy odpuścić. Przyjaźń ze 
zwierzęciem, tak jak i z drugim człowie-
kiem, wymaga czasu i zaangażowania. Na 
koniec autorka podpisywała uczestnikom 
swoje książki, a na najmłodszych cze-
kał poczęstunek w postaci smakołyków  
w kształcie zwierzątek. Dodatkową atrak-
cją spotkania była umieszczona w sali 
tablica ze zdjęciami pupili przysłanymi 
do biblioteki przez naszych czytelników. 
Najciekawsze zdjęcie zostało wyróżnione 
i nagrodzone książką autorki. 

Wakacje w świecie zwierząt
Lato to dla najmłodszych wspaniały czas, 
w którym znikają z horyzontu szkolne 
obowiązki, a ich miejsce zajmuje beztro-
ska i zabawa. Aby jeszcze bardziej umi-
lić dzieciom wakacyjne miesiące, biblio-
teka przygotowała cały zestaw atrakcji. 
Ciekawe spotkania, zajęcia plastyczne  
i teatrzyki - to tylko niektóre z możliwości 
spędzania wolnego czasu, jakie zapro-
ponował w tym roku Oddział dla Dzieci. 
Pod hasłem „Doktor Dolittle, zwierzęta  
i ja, czyli o przyjaźni ludzi i zwierząt” mło-
dzi urlopowicze zdobywali wiedzę o świe-
cie naszych „braci mniejszych”, świetnie 
się przy tym bawiąc. 

W wakacyjne wtorki, aby przybliżyć dzie-
ciom sylwetki osób, które na temat rela-
cji ludzi ze zwierzętami wiedzą najwięcej,  
biblioteka zaprosiła pracowników sklepu 
zoologicznego,  lekarza weterynarii, węd-
karza oraz sokolnika. Mali czytelnicy mieli 
także okazję uczestniczyć w warsztatach 
poprowadzonych na podstawie książki 
„Doktor Dolittle i jego zwierzęta”. Let-
nie środy upłynęły głównie na rozwijaniu 
umiejętności artystycznych i plastycznych 
dzieci. „Tlen dla mebli” i „Designerskie po-
dróże z Aleną” udowodniły, że prace wy-
konane własnoręcznie cieszą najbardziej  
i przynoszą najwięcej satysfakcji. W środy 
dwukrotnie odwiedził bibliotekę także Te-
atr ECHO, prezentując wspaniałe spekta-
kle: „Biegun” i  „Skrzaty”. Tradycyjnie już 
w wakacje nie mogło zabraknąć Kinoteki. 
W czwartki dzieci w sali konferencyjnej 
biblioteki oglądały bajki i filmy nawiązu-
jące do tematu przewodniego tegorocz-
nych wakacji, czyli niezwykłego świata 
zwierząt. Ale na tym nie koniec wakacyj-
nych szaleństw. W jednym z ostatnich 
dni wakacji, podczas „Balu na farmie”, 
mali przebierańcy bawili się przy muzyce,  
a po tanecznych szaleństwach z apetytem 
zajadali śmietankowo – truskawkowy tort. 
Zdając sobie sprawę, jak ważne jest bez-
pieczeństwo dzieci podczas wakacyjnego 
wypoczynku, biblioteka zorganizowała 
także lekcję ekologiczną o nazwie „Odpo-
wiedzialni za wodę” poprowadzoną przez 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji w Mińsku Mazowieckim oraz spotka-
nie na temat bezpiecznych wakacji, które 
poprowadził funkcjonariusz Komendy Po-
wiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim.   

Gitarowy Power
29 lipca w bibliotece rozbrzmiewały jaz-
zowo – blusowe nuty. Znakomici muzycy: 
Krzysztof Woliński, Mirosław Wiśniewski 
i Grzegorz Grzyb, tworzący grupę Power 
Trio, poprowadzili muzyczne warsztaty 
pod nazwą „GITAROWY POWER”. Pod 
okiem profesjonalistów uczestnicy mieli 
okazję doskonalić swoje umiejętności gry 
na gitarze, perkusji oraz basie. Wspólne 
jamowanie zakończył koncert utworzo-
nego podczas zajęć zespołu. Warsztaty 
okazały się wspaniałą okazją do muzycz-
nych improwizacji i znakomitej zabawy. 
Organizatorem wydarzenia był gitarzysta 
basowy mińskiego zespołu Costanova – 
Jerzy Gryz.

Zapowiedzi:
• 8 września o godz. 18:30 w ramach cy-
klu „Biblioteka podróży” Marcin Jacoby,  
autor książki „Chiny bez makijażu”, opowie 
o chińskiej kulturze i współczesności. 
• 21 września o godz. 10:00 zapraszamy 
na spotkanie z autorem książek dla dzieci  
i młodzieży Marcinem Pałaszem. 
• 21 września o godz. 18:30 gościem  
biblioteki będzie Ilona Łepkowska, z którą 
porozmawiamy o jej książce „Pani mnie  
z kimś pomyliła”. 
• 4 października o godz. 18:30 o burzli-
wych losach malarki – Zofii Stryjeńskiej, 
opowie Angelika Kuźniak, autorka biografii 
„Stryjeńska. Diabli nadali”. 
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Imieniny Piotra S. 
 Z okazji imienin Piotra Skrzy-
neckiego na skwerze kamieni (w parku 
miejskim, przy tarasie MDK) odbył się 
niezwykły happening, podczas którego 
wystąpili artyści Piwnicy pod Baranami. 
 Chwilę później goście wydarze-
nia przenieśli się do siedziby kabaretu,  
z tym że nie do Krakowa, ale do… Piw-
nicy w Pałacu. W specjalnie zaadapto-

wanym pomieszczeniu odtworzony zo-
stał klimat pomieszczeń, które znajdują 
się przy krakowskim Rynku Głównym.  
W naszym Pokoju Piotra S. otwarta zo-
stała stała ekspozycja związana z posta-
cią Piotra Skrzyneckiego oraz Piwnicą 
pod Baranami. Wydarzeniu towarzyszył 
koncert Rafała Jędrzejczyka z udziałem 
piwnicznych artystów.

Plenerowy MDK, 
czasem deszczowy
 Tegoroczne wakacje w Miejskim 
Domu Kultury upłynęły pod znakiem zna-
nego i lubianego cyklu Muzyka Dancing 
Kino. 
 W letnim kinie publiczność spo-
tykała się co tydzień z Marianem Dzię-
dzielem. Podczas piątkowych seansów 
wyświetliliśmy filmy „Moje córki krowy”, 
„Piąta pora roku”, „Mocna kawa wcale 
nie jest taka zła”, „Pod Mocnym Anio-
łem”, „Wino truskawkowe”, „Kret”, „Wy-
myk”, „Pani z przedszkola” oraz „Party 
przy świecach”. Ostatni seans swoją 
obecnością zaszczycił bohater letniego 
kina – Marian Dziędziel, który spotkał się 
z publicznością. 
 Sobotnie dancingi - taneczne 
wieczorki w amfiteatrze, przy blasku ża-
rówek i w rytmie różnych muzycznych 
gatunków przyciągały tysiące młodszych 
i starszych mińszczan, którzy bawili się  
z lokalnymi zespołami muzycznym. 
 W wakacje nie zapomnieliśmy  
o dzieciach, dla których przygotowaliśmy 
bajkowe niedziele. Przed młodą publicz-
nością wystąpili artyści Teatru Wariacja 
oraz gawędziarz Jarosław Kaczmarek. 
Teatr Wariacja to „marka” znana i przez 
dzieci bardzo lubiana. A to za sprawą 
fantastycznego kontaktu, jaki aktorzy 
nawiązują podczas spektakli z publicz-
nością. W ich wykonaniu obejrzeliśmy 
przedstawienia „Trzej muszkieterowie”, 
„Wyprawa Odysa”, „Dlaczego słońce  
i księżyc świecą na niebie” oraz „Indianin”. 
Z kolei Jarosław Kaczmarek związany  
z grupą opowiadaczy Studnia O. przed-
stawił legendy irlandzkie pt. „Eonin  
w krainie syren”, baśnie słowiańskie „Za-
gadkowa księżniczka” oraz interaktywną 
„Czarodziejską piłkę”. 
 Niedzielne koncerty w amfite-
atrze MDK stały się już wakacyjną trady-
cją. W tegoroczne wakacje z powodu ka-
pryśnej pogody koncerty czasem musiały 
odbywać się w Pałacu, ale zawsze była 
to prawdziwa uczta dla uszu. Melomani 
słuchali koncertów piosenek jidysz w wy-
konaniu Beaty Czerneckiej z zespołem 
muzyków Piwnicy pod Baranami, Doro-
ty Ślęzak z zespołem muzyków Piwnicy 
pod Baranami – „Szpan i luz”, Wojciecha 
Gogolewskieco Trio – „Medytacje wiej-
skiego listonosza jazzowego”, Tria Gut/
Machowska/Kopietz – „Nowa muzyka 
żydowska”, Danuty Stankiewicz „War-
szawo ma”, Artura Gotza  „Mężczyzna 
prawie idealny”, zespołu Piramidy „Rok 
wojny” oaz Magdaleny Smalary „Kobieta 
do zjedzenia”.

 

Giersz zadomowił się 
w Pałacu
 Od trzech lat MDK stara się  
realizować ideę przywracania pamięci  
o postaciach historycznych, które bywa-
ły w Mińsku Mazowieckim, mają związek 
z miastem. Są to znane osoby ze świata 
sztuki, polityki, literatury. Uznaliśmy, że 
nie możemy przejść obojętnie obok wy-
bitnego mińskiego malarza - Rajmunda 
Giersza.
 Artysta urodził się w roku 1937 
w Mińsku Mazowieckim. Współpracując  
i wymieniając doświadczenia z profe-
sorami wyższych szkół artystycznych 
w Polsce i innymi artystami na świecie, 
rozwijał swój talent malarski. Za pomocą 
symbolicznych postaci ludzkich, którymi 
posługuje się w swoim charakterystycz-
nym malarstwie, wyraża zauroczenia, lęki, 
obsesje i skojarzenia, przekłada to na 
dokonania w sztuce. Malarstwo Giersza 
otwiera nowe, inne możliwości postrzega-
nia naszego życia. Dokonania tego artysty 
zostawiają w nas piętno, zmieniają, dają 
początek prądom, które do tej pory w nas 
nie istniały.
 Zapraszamy do zwiedzania sta-
łej ekspozycji prac artysty. 

Mleko i „Kwiatek”
 Co prawda tegoroczne Mlecz-
ne Skrzaty trzykrotnie zmieszane były 
z deszczem, ale i tak humor dopisywał 
wszystkim uczestnikom naszej plenero-
wej zabawy. Rodzinny Piknik Kulturalny 
Mleczne Skrzaty zorganizowany przez 
Miejski Dom Kultury we współpracy  
z Miejską Komisją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych i Miastem Mińsk Ma-
zowiecki odbył się w tym roku 15 sierpnia 
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Muzeum Ziemi Mińskiej

2 lipca 2016 r. na terenie ogrodu i we-
wnątrz Muzeum Ziemi Mińskiej Dział  
7 Pułku Ułanów Lubelskich miały miejsce 
aż trzy wyjątkowe wydarzenia:
 Uroczyste odsłonięcie obelisku 
– granitowa kolumna zatytułowana „Krwi 
ofiarnej cześć” dedykowana jest obywa-
telom urodzonym w powiecie mińskim, 
którzy służąc Ojczyźnie złożyli daninę krwi 
na różnych frontach wojennych w XX w.: 
członkowie Polskiej Organizacji Wojskowej, 
Legionów Polskich, Polskich Sił Zbrojnych 
na Zachodzie oraz walczących na fron-
cie wschodnim. Obelisk został odsłonię-
ty przy asyście członków stowarzyszeń  
rycerskich, które reprezentowały czasy  
Bolesława Chrobrego i Polskie średniowie-
cze przełomu XIV i XV w. Spoiwem łączącym 
z dwudziestowiecznym wysiłkiem zbrojnym 
była asysta członków Towarzystwa Pamięci  
7 Pułku Ułanów Lubelskich. Odsłonięcia do-
konał z-ca Burmistrza Miasta Mińsk Mazo-
wiecki Krzysztof Michalik; okolicznościowy 
sygnał odegrał pan Sławomir Tkacz, a na 
cześć poległych została oddana salwa z ha-
kownicy. Delegacja pracowników Muzeum 
złożyła kwiaty. Odsłonięcie nastąpiło z oka-
zji 1050-lecia powstania Państwa Polskiego 
postrzeganego z perspektywy zbrojnych 
batalii tworzących zręby Polski i bronią-
cych jej granic i niepodległości. Na trzech 
ścianach obelisku zawisło 70 imiennych 
tabliczek z następującymi informacjami: na-
zwisko i imię poległego, stopień wojskowy, 
data i miejsce urodzenia i śmierci, nazwa 
macierzystej jednostki wojskowej. Muzeum 
zbiera informacje o kolejnych poległych  
i prawdopodobnie w listopadzie zawiesi 
ok. 40 następnych imiennych tabliczek.  
W przyszłości na czwartej ścianie obelisku 
będą umieszczane tabliczki poświęcone 
bohaterom XIX-wiecznych powstań naro-
dowych.
 VI Turniej Rycerski Jana z Go-
ściańczyc organizowany przez Bractwo 
Rycerskie Ziemi Mińskiej przy współudzia-
le MZM, na którym rywalizowały ze sobą: 
Bractwo Rycerskie Komturii Nidzickiej, 
Chorągiew Zaciężna Trzy Miecze, Grupa 
Rekonstrukcji Historycznej Terror Mundi, 
Bractwo Rycerskie Ziemi Ciechanowskiej, 
Grupa Rekonstrukcji Historycznej Ferrea 
Corda, Chorągiew Rycerstwa Ziemi Cie-
chanowskiej, OSBR „Malleus Malefica-
rum”, Płocka Grupa Rekonstrukcyjna, Wil-
cza Rota pana Jaskra, Sokólskie Bractwo 
Rycerskie oraz wiele osób niezrzeszonych. 
Całodzienny turniej tradycyjnie zakończył 
się wieczornym Turniejem Firedance i efek-
townym teatrem ognia.
 Otwarcie wystawy „Drzewory-
ty” autorstwa Jerzego Domino. Artysta ur. 
30.08.1957 r. w Rzeszowie, absolwent miń-
skiej Szkoły Reklamy (w Zespole Szkół Eko-

demii Pomorskiej w Słupsku. Artystycznie 
związany z Elblągiem; tworzy prace w tech-
nice drzeworytniczej, linorycie, akwaforcie, 
monotypii, ilustracje książkowe i rysunki.

MZM, fot. z arch. MZM

Rycerze, obelisk i drzeworyty

nomicznych) a następnie Historii Sztuki na 
uniwersytecie Warszawskim oraz wydziału 
Konserwacji Dzieł Sztuki Akademii Sztuk 
Pięknych w Warszawie. W 2009 uzyskał ty-
tuł doktora nauk humanistycznych na Aka-
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Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK

i połączony był z 3. Mińskim Dniem Ro-
dziny. Oprócz bogatego programu arty-
stycznego dodatkowymi atrakcjami były 
sportowe zmagania rodzin. Celem pikniku 
jest promocja zdrowego trybu życia, prze-
ciwdziałanie patologiom społecznym oraz 
wpajanie odpowiednich nawyków dzie-
ciom i młodzieży. 
 Piknik rozpoczęła plenerowa 
zabawa dla dzieci „Spotkanie z piratami”  
w wykonaniu Teatru Edukacji i Profilakty-
ki Maska. Jednocześnie na scenie swo-
je umiejętności zaprezentował Walhalla  
Fight Club. Nie był to tego dnia jedyny po-
kaz sztuk walki. Rzuty, ciosy i chwyty pre-
zentowali uczniowie Klubu Walki Grappler 
oraz Akademii Sztuk Walki Mińskiego 
Centrum Taekwon-do Tradycyjnego. 
 Jednym z założeń pikniku jest 
promocja zdrowego trybu życia. Stąd po-
mysł na spektakl „Franio Niejadek”, któ-
ry pokazał do czego mogą doprowadzić 
złe nawyki żywieniowe. Aktorzy zachęcali 
dzieci do sportu i zdrowego odżywiania. 
Drugi z przygotowanych spektakli rów-
nież wpajał młodym widzom odpowiednie 
wzorce. Tym razem dotyczyły one bez-
piecznego spędzania czasu wolnego. 
 Tymczasem w plenerze rozpo-
częły się rodzinne zmagania. Przy ozna-
czonych stanowiskach instruktorzy MDK  
i MOSiR przeprowadzili 6 sportowych 
konkurencji. Drużyny, które zaliczyły 
wszystkie konkurencje otrzymały upomi-
nek od Rodzinnego Mińska. Do konku-
rencji zgłosiło się ponad 70 drużyn rodzin-
nych. Spośród tych, którzy złożyli swoje 
karty potwierdzające zaliczenie wszyst-
kich konkurencji w dwóch losowaniach 
wyłoniono 35 zespołów, których aktyw-
ność została nagrodzona bardzo atrakcyj-

nymi nagrodami rzeczowymi (były to m.in. 
plenerowe gry sportowe, drobny sprzęt 
AGD, artykuły plastyczne, zabawki, sprzęt 
sportowy), które również zostały ufundo-
wane przez Miasto Mińsk Mazowiecki. 
Dodatkowo losowane były upominki od 
partnerów Programu Rodzinny Mińsk. 
Były wśród nich karnety do klubów spor-
towych, kupony prezentowe, zabawki.
 Tegoroczny piknik miał wyjąt-
kowo bogaty program. Zdarzało się, że  
w wielu miejscach jednocześnie trwały 
różne zabawy i atrakcje dla uczestników. 
Z pewnością wszystkie rodziny były usa-
tysfakcjonowane. 
 Teatr Maska zorganizował jesz-
cze zabawy sportowe pod tytułem „Aka-
demia Pana Plamy” oraz dyskotekę na 
zakończenie części skierowanej do naj-
młodszych uczestników pikniku. 

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

e-mail: mdk@mdkmm.pl

WWW.MDKMM.PL

 Partnerem pikniku była Fundacja 
Rozwoju Międzykulturowego EBU. Przez 
cały piknikowy dzień wolontariusze orga-
nizowali dla najmłodszych uczestników 
wiele konkursów i zabaw. W tym dniu dzie-
ci mogły bezpłatnie korzystać ze wszyst-
kich atrakcji plenerowych, w tym m.in.  
z dmuchanych zamków i zjeżdżali, kul 
zor i waterball, bungee, przejażdżek ku-
cykami oraz malowania twarzy. W czasie 
pikniku odbyła się premiera drugiej czę-
ści komiksu historycznego „Kmieć Grze-
gorz - miasto” autorstwa Artura Grzendy 
i Wojciecha Cichonia. W tym dniu komiks 
można było nabyć z autografami autorów. 
 Finałem pikniku był koncert 
Dawida Kwiatkowskiego. Młody wokali-
sta przyciągnął na pałacowy dziedziniec 
rzesze fanów. Najwytrwalsi czekali na 
koncert od wczesnych godzin rannych. 
Publiczność fantastycznie bawiła się przy 
największych hitach piosenkarza.
 Przez cały dzień piknikowi towa-
rzyszył kiermasz. Liczni wystawcy ofero-
wali zabawki, balony, wyroby rękodziel-
nicze, słodycze, przekąski oraz napoje. 
Udział Mińskiego Targu Śniadaniowego 
gwarantował zdrowe przekąski i liczne 
wyroby rękodzielnicze. 
  Sponsorami pikniku Mleczne 
Skrzaty byli Okręgowa Spółdzielnia Mle-
czarska Garwolin oraz CartPoland, pa-
tronat honorowy nad wydarzeniem objął 
Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski. 
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31 lipca w ogrodzie muzealnym przy  
ul. gen. K. Sosnkowskiego 4 odbyła się 
doroczna uroczystość związana z Miń-
skim Dniem Wolności oraz rocznicą 
wybuchu Powstania Warszawskiego.  
W ramach projektu „Mińszczanie śpiewa-
ją (nie)zakazane piosenki” uczestnicy uro-
czystości śpiewali piosenki powstańcze 
przy akompaniamencie zespołu „Ars Mu-
sica”. Muzeum Powstania Warszawskie-
go dostarczyło okolicznościowe śpiew-
niki, które w sposób znaczący pomogły 
we wspólnym śpiewaniu. Muzeum Ziemi 
Mińskiej przygotowało okolicznościo-
wą ulotkę, która informowała o udziale  
w Powstaniu Warszawskim Dywizjonu 
„Jeleń” 7 Pułku Ułanów Lubelskich oraz  

Mińszczanie śpiewali
 (nie)zakazane piosenki 

o przebiegu akcji „Burza”, która przynio-
sła Mińskowi Mazowieckiemu kilkudnio-
wą wolność dramatycznie przerwaną 
przez okupację sowiecką. 

Jednocześnie po drugiej stronie budynku 
odbywała się kolejna edycja Miejskiego 
Targu Śniadaniowego z wieloma kulinar-
nymi smakołykami, wyrobami rękodziel-
niczymi. Odbywała się również zbiórka 
pieniędzy na rzecz Karinki Wieczorek 
mińszczanki chorej na genetyczną nie-
uleczalną chorobę metaboliczną – Hiper-
amonemia typu II (deficyt OTC).

MZM, fot z arch. MZM

Obecnie zapraszamy Państwa do zwie-
dzania wystawy pt. „150-lecie budowy 
kolei żelaznej Warszawa-Terespol 1866-
2016”. W trzech salach wystawowych pre-
zentowane są eksponaty materialne oraz 
zdjęcia ukazujące budowę trasy kolejowej 
oraz jej funkcjonowanie na przełomie XIX/
XX w. Wystawa została zorganizowana 
przez Muzeum Regionalne w Siedlcach ze 
zbiorów Jerzego Garbaczewskiego, Klu-
bu Miłośników Historii i Fortyfikacji w Te-
respolu, Sławomira Kordaczuka, Adama 
Krzeskiego, Danuty Michalec, Bogusława 
Mitury, Muzeum Południowego Podlasia 
w Białej Podlaskiej, Muzeum Regionalne-
go w Siedlcach, Narodowego Archiwum 
Cyfrowego w Warszawie, Tomasza Na-
siłowskiego, Bernarda Nowakowskiego, 
Artura Soszyńskiego, Szkoły Podstawo-
wej w Białkach, Zbigniewa Todorskiego, 
Andrzeja Wróbla i Muzeum Ziemi Mińskiej 
w Mińsku Mazowieckim. Podczas werni-
sażu miał miejsce odczyt i pokaz multime-
dialny kolekcjonera Artura Soszyńskiego, 
który w barwny sposób przedstawił po-
stacie: Leopolda Kronenberga, Jana Go-
tliba Blocha i namiestnika Fiodora Berga, 
które zdecydowały o budowie „naszej” 
kolei (trzeciej w kolejności w Królestwie 
Polskim po Kolei Wiedeńskiej i Peters-
burskiej). Każdy uczestnik wernisażu 
otrzymał „słodkiego kolejowego lizaka”. 
Wystawę można oglądać do 18 września 
(zapracowanych mińszczan zapraszamy 
na finisaż w dniu 15 września na godzinę 
19.00)

Równolegle z tą wystawą Muzeum Zie-
mi Mińskiej w porozumieniu z Biblioteką 
Główną Województwa Mazowieckiego 
(Biblioteka Publiczna m.st. Warszawy) 
prezentuje wystawę plenerową (Stary Ry-
nek), która przedstawia zdjęcia z albumu 
fotograficznego Tadeusza Chrzanowskie-
go, budowniczego i dyrektora kolei War-
szawsko-Terespolskiej. Wystawę można 
oglądać do końca września.

Muzeum Ziemi Mińskiej
ul. Stefana Okrzei 16

05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 752 25 81, 500 186 482

www.muzeum-minskmaz.home.pl

Finisaż wystawy 
Franciszka 
Starowieyskiego
Wieczorem 21 lipca w Muzeum Ziemi 
Mińskiej przy ul. Okrzei 16 odbył się fini-
saż wystawy Franciszka Starowieyskiego 
„Przyjaźnie paryskie 1683 – 93. Kolekcja 
A i N Avila.”

Wernisaż wystawy 
„150-lecie budowy 
kolei żelaznej War-
szawa - Terespol”
Z okazji 595-lecia lokacji naszego miasta 
Muzeum Ziemi Mińskiej prezentuje cykl 
wystaw jubileuszowych. Do tej pory mo-
gli Państwo oglądać dzieła sztuki (rzeźba 
w brązie, malarstwo) ze zbiorów mińskich 
mecenasów kultury Marzeny i Pawła Wą-
sowskich, malarstwo (akwarela) Marka 
Chabrowskiego w 40-lecie jego twórczej 
pracy oraz wystawę prac Franciszka Sta-
rowieyskiego należących do tzw. kolekcji 
paryskiej A. i N. Avila.

MZM, fot z arch. MZM

Śniadanie 
na targu
Z kolei 17 lipca w tym samym ogrodzie 
MZM (Dział 7PUL) odbyła się III już edycja 
Miejskiego Targu Śniadaniowego, na który 
przybyło blisko 500 gości. To bogate we 
wszelkiego rodzaju łakocie, zdrową żyw-
ność i inne artykuły „targowisko” przyciąga 
zwykle całe rodziny i jest wyjątkową alter-
natywą dla niedzielnych wycieczek po gale-
riach handlowych.

Finisaż (zakończenie wystawy) jest to 
nowy projekt muzealny skierowany do 
licznej grupy mieszkańców miasta, którzy 

wracają późno z pracy lub nie mają cza-
su na odwiedzenie muzeum w ciągu dnia, 
aby w luźnej atmosferze przy ciastku, ka-
wie, herbacie i czymś jeszcze...  spotkać 
się z wielką sztuką lub obejrzeć ciekawą 
wystawę. Jak zawsze i tym razem, mimo 
okresu wakacyjnego, mińszczanie i oso-
by odwiedzające nasze miasto nie zawie-
dli i licznie przybyli na wystawę.  Finisaż 
planowano w godzinach 19.00-21.00,  
a ostatni zwiedzający opuścili muzeum po 
22.00. 

W ciągu tych kilku godzin muzealne mury 
odwiedziło ok. 100 osób w różnym prze-
dziale wiekowym, od 8 miesięcznego 
dziecka na rękach mamy do bardzo doj-
rzałych koneserów sztuki, co niezmiernie 
ucieszyło Leszka Celeja dyrektora mu-
zeum, który zapowiedział kontynuowanie  
wieczornych spotkań z okazji zakończe-
nia wystaw czasowych prezentowanych 
w muzeum. Chętni mogli sprawdzić swoją 
wiedzę nt. naszego miasta i Muzeum Zie-
mi Mińskiej rozwiązując muzealną krzy-
żówkę.

KULTURAKULTURA
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Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji pod-
czas okresu wakacyjnego zaproponował 
mieszkańcom miasta mnóstwo nieod-
płatnych atrakcji, które realizowane były 
w ramach akcji Wakacje z MOSiR 2016. 

 Aktywności proponowane przez 
MOSiR miały charakter dwutygodniowych 
jedno lub dwugodzinnych cyklów zajęć  
o charakterze naborowym. Nabór do ak-
tywności był prowadzony od 22 czerwca 
do wyczerpania miejsc w danej grupie. 
Nadmieniamy, iż otrzymaliśmy ponad 320 
zgłoszeń, czyli ok. 40 osób na jedną gru-
pę. W tym roku zaproponowaliśmy miesz-
kańcom miasta następujące grupy:
• Grupa 1 – dzieci z klas 4-6 SP – „rakieta 
oraz doskonalenie pływania” 
– 25.07-5.08
• Grupa 2 – dzieci z klas 1-3 SP – „rolki 
oraz nauka pływania” – 8-20.08
• Grupa 3 – dzieci z klas 4-6 SP – „zumba 
girls oraz cross trening” 
– 16-26.08
• Grupa 4 – dzieci z klas 4-6 SP – „brazylij-
skie jiu jitsu oraz tenis stołowy” – 1-12.08
• Grupa 6 – dzieci 5-6 SP oraz szkół gim-
nazjalnych - „podstawy lekkoatletyczne 
oraz pierwsza pomoc/samoobrona” – 
1-12.08
• Grupa 7 – maluszki 5-6 lat – „nauka pły-
wania” – 8-20.08

• Grupa 8 – maluszki 5-6 lat –„ tygryski 
taekwon-do” – 16-26.08
 Rokrocznie staramy się zapro-
ponować mieszkańcom miasta coraz to 
inne aktywności na wszystkich admini-
strowanych przez nas obiektach, dlatego 
też w tym roku w naszej propozycji waka-
cyjnej znalazły się nowe zajęcia, tj. cross 
trening, nauka i doskonalenie jazdy na 
rolkach, podstawy lekkoatletyczne oraz 
pierwsza pomoc. Zwieńczeniem okresu 
wakacji jest Piknik Sportowo-Rekreacyj-

Wakacje 2016 z MOSiR

ny, który zwykle odbywa się we wrześniu 
na Stadionie Miejskim przy ul. Sportowej 1  
w Mińsku Mazowieckim. 
 MOSiR był również organiza-
torem rozgrywek z cyklu grand prix. Ko-
szykówka uliczna oraz siatkówka plażowa 
to oferta skierowana do uczniów szkół 
gimnazjalnych oraz dla wszystkich de-
klarujących start w kategorii open. W tym 
roku odpowiadając na potrzeby samych 
zainteresowanych postanowiliśmy zorga-
nizować dwa oddzielne turnieje (nie jak  
w latach ubiegłych cykl grand prix) – jeden 
w lipcu, drugi w sierpniu.
 Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji składa serdeczne podziękowa-
nia wszystkim, którzy zaangażowali się  
w naszą wakacyjną ofertę. Podzięko-
wania kierujemy do Dyrektorów Szkół 
Miejskich Pana Tomasza Płochockiego 
oraz Grzegorza Wyszogrodzkiego, którzy 
nieodpłatnie udostępnili swoje obiekty, 
natomiast odbiorcom akcji za wszystkie 
pozytywne komentarze, które tak licznie 
pojawiały się na ustach nie tylko uczest-
ników szkółek, ale również rodziców, za-
wodników biorących udział  w Turniejach 
oraz kibiców.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Dzięki uprzejmości Dyrektora ZSZ nr 2 Tomasza Płochockiego na boiskach przy ul. Sosnkowskiego po raz drugi podczas tego-
rocznych wakacji, tj. 20 sierpnia odbył się Turniej Koszykówki Ulicznej dedykowany kat. mężczyzn. Wzięły w nim udział 4 drużyny 
spośród których najlepsza okazała się ekipa Nektar z Banana, wygrywając z KS Mrozy oraz M2 Mińsk Mazowiecki. Zespoły, które 
stanęły na podium otrzymały pamiątkowe medale, nagrody rzeczowe oraz cenne upominki, natomiast triumfatorzy dodatkowo oka-
zale puchary. Dziękujemy za wspaniałe widowisko sportowe i do zobaczenia za rok!

21 sierpnia na stadionie MOSiR w Mińsku Mazowieckim odbył się drugi już Wakacyjny Turniej Siatkówki Plażowej Mężczyzn w 
kategorii open. Tym razem do rywalizacji przystąpiły tylko 4 zespoły. Były to GOSiR Mrozy, Dream Team,Young Boys oraz Żaby na 
liściu. W czterozespołowej grupie znalazły się ekipy, które rozgrywały mecze „każdy z każdym” - 2 sety do 21 punktów i tie break do 
15. Ponad dwugodzinne zmagania wyłoniły zwycięzców, i tak, wszystkie mecze wygrane stosunkiem 2-0 oraz 1 miejsce osiągnęła 
drużyna GOSiR Mrozy, druga lokata to waleczne Żaby na liściu, a najniższy stopień podium dla Dream Team. Tuż poza najlepszą 
trójką turnieju znaleźli się debiutanci, czyli Young Boys. Triumfatorzy zostali nagrodzeni pamiątkowymi medalami oraz nagrodami 
rzeczowymi, a najlepsi również okazałymi pucharami!

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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28 sierpnia odbyło się we Wrocławiu spo-
tkanie Polskiego Zrzeszenia Taekwon-
do ITF i UITF podsumowujące sezon 
2015/2016, jak również został omówiony 
wstępny plan na najbliższy rok. Delega-
tami z Powiatu Mińskiego była Monika 
Wtulich II Dan i Trener Dawid Matwiej VI 
Dan, który został wyróżniony nominacją 
do komisji egzaminacyjnej na stopnie 
mistrzowskie Dan. 
 Tydzień wcześniej spotkanie 
podsumowująco-sprawozdawcze odby-
ło się w Stowarzyszeniu Akademia Sztuk 
Walki Taekwon-do ITF, na którym z dumą 
można było przedstawić rok treningowy. 
W minionym sezonie w ASW udało się 
zorganizować 2 obozy sportowe ( z tego 
po raz pierwszy za granicą naszego kra-

Jak w każde wakacje Miński Klub Spor-
towy Taekwon – Do zorganizował dla 
swoich klubowiczów letni obóz sporto-
wo - żeglarski.
 Było to już drugi tegoroczny wa-
kacyjny wyjazd zorganizowany wspólnie  
z zaprzyjaźnionym Sportowym Klubem 
TAEKWON-DO ITF z Grodziska Mazo-
wieckiego – wcześniej na początku lip-
ca oba kluby zorganizowały tygodniowy 
obóz dla swoich najmłodszych klubowi-
czów „Tygrysków”.
 W dniach 16 - 30 lipca kilku-
dziesięcioro mińskich i grodziskich klu-
bowiczów wraz z mistrzem Jackiem Łu-
niewskim VII DAN i trenerem Dariuszem 
Młynarskim IV DAN oraz opiekunami go-
ścili na Pojezierzu Kaszubskim w ośrodku 
wypoczynkowym Psia Góra w miejsco-
wości Swornegacie koło Chojnic. 
 Celem obozu był aktywny wypo-
czynek, kształtowanie charakteru i spraw-
ności fizycznej oraz podnoszenie umie-

ju), 2 zimowiska, 1 biwak szkoleniowy,  
1 spływ kajakowy, wigilie klubowe, 14 
pokazów sportowych, 4 treningi w ple-
nerze, 3 sesje egzaminacyjne, Turniej 
Mikołajkowy, Mistrzostwa Powiatu, Mi-
strzostwa Mazowsza, bieg z cyklu Polska 
Biega, współpraca przy biegu 600-lecia 
gminy Dębe Wielkie. Uczestniczyliśmy  
w seminarium szkoleniowym z GM Geoff 
Booth, mistrzem Hapkido (IX Dan) oraz w 
niesamowitym seminarium z GM Hwang 
Kwang Sung mistrzem Taekwon-do ITF IX 
Dan (K-9-1). Zorganizowaliśmy Sayonarę 
kończąca sezon, na której zostały rozda-
ne nagrody za frekwencję na zajęciach za 
miniony sezon. Nasi zawodnicy z powo-
dzeniem startowali również w Pucharze 
Polski i Mistrzostwach Polski Taekwon-

W dniach 8-10 lipca przedstawiciele Klu-
bu Walki Grappler przebywali w miejsco-
wości Viesviles na Litwie, gdzie odbywał 
się sportowy obóz MMA i Muay Thai. 
 Grapplerzy zaproszeni przez 
litewską federację MMA oraz miej-

scowy Klub Pantera bardzo aktywnie 
spędzili trzy dni, zdobywając nowe do-
świadczenia.
 Wśród uczestników, oprócz go-
spodarzy, były także ekipy z Łotwy i Rosji 
- w sumie prawie 70 osób.

Grappler na Litwie

Podsumowanie sezonu 2015/16
do ITF oraz w prestiżowej imprezie -   
Mistrzostwach Europy Taekwon-do UITF, 
w których najlepiej zaprezentowali się: 
Monika Wtulich II dan (dwa złota i brąz), 
Aleksandra Piotrkowicz 7 cup (złoto  
i brąz), najmłodsza reprezentantka ASW 
7-letnia Kornelia Naumiuk 9 cup (dwa zło-
ta i srebro), Roksana Naumiuk 7 cup (zło-
to i srebro), Katarzyna Mazurowska 2 cup 
(dwa złota), Jakub Brodzik 3 cup (brąz), 
Armik Badalyan 3 cup (złoto), Natalia Mi-
chalczyk 6 cup (brązowy medal), Kamila 
Chachlińska  6 cup (cenne doświadcze-
nie). Został również podsumowany ran-
king zawodników za ostatni sezon i tak 
wśród seniorów pierwsze miejsce zajęła 
Monika Wtulich, wśród dzieci, kadetów  
i juniorów dziewcząt: 1. Katarzyna Mazu-
rowska, 2. Natalia Michalczyk, 3. Roksa-
na Naumiuk. Wśród chłopców: 1. Armik 
Badalyan, 2. Arkadiusz Miszto, 3. Jakub 
Brodzik.
 Wszystkie zajęcia proponowane 
przez Akademię Sztuk Walki cieszyły się 
bardzo dużym zainteresowaniem wśród 
podopiecznych. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim klubowiczom za miniony se-
zon, ich rodzicom za zaufanie i powierze-
nie pod opiekę dzieci i młodzieży. 
 Jeśli i Ty chcesz rozpocząć 
przygodę z Taekwon-do ITF, uczyć się  
i trenować przepiękną sztukę walki konty-
nuując naukę gen. Choi Hong Hi - twórcy 
Taekwon-do – przyjdź na treningi do Aka-
demii Sztuk Walki.
 Zapisy i więcej info na: www.asw-tkd.pl  
i pod nr tel. 507-145-636. 

Śledź także nasz profil na Facebook’u: 
Akademia Sztuk Walki. Taekwon!

fot. z arch. klubu

jętności sportowych przez zawodników  
|i zawodniczki. 
 Mistrz Jacek Łuniewski oraz tre-
ner Dariusz Młynarski prowadzili bardzo 

urozmaicone jednostki treningowe skła-
dające się z ćwiczeń ogólnorozwojowych, 
siłowych, rozciągających oraz technicz-
nych.  

Obóz sportowo - żeglarski SWORNEGACIE 2016

 Oprócz tego obozowicze bra-
li udział w zajęciach doskonalących ich 
umiejętności w żeglarstwie oraz w wind-
surfingu.
 Dwutygodniowy pobyt na Ka-
szubach urozmaicały także kąpiele  
w jeziorze, wieczorne ogniska, zajęcia  
z tańcem Zumba, dyskoteki, gry i zabawy 
zespołowe w tym nocna „ścieżka stra-
chu”. 

 Dodatkowymi atrakcjami obo-
zu był spływ kajakowy malowniczą trasą 
wiodącą przez kaszubskie akweny wod-
ne, przejażdżki rowerami wodnymi i rej-
sy żaglówkami po okolicznych jeziorach,  
a także wizyta w Aquaparku, Domu Rze-
miosła i wycieczki po najbliższej okolicy. 
Nie zabrakło także tradycyjnego chrztu 
obozowego.

 Duża ilość trakcji sprawiła, że 
dwa tygodnie pobytu w kaszubskiej kra-
inie jezior minęły bardzo szybko i klubo-
wicze z żalem opuszczali ten gościnny 
region Polski.

Następny klubowy obóz - już za rok!

Igor koczyrkiewicz, fot. z arch. MKS Taekwon-do

W dniach 1-3 lipca br. Mińsko Mazowiec-
kie Towarzystwo Tenisowe uczestniczyło 
w wyjazdowym meczu Tenisa Ziemnego 
rozegranym z klubem Impulsas z miasta 
partnerskiego Telsze na Litwie. 
 Walka była niezwykle zacięta  
i po 17 meczach zakończyła się zwycię-
stwem 9-8 dla Mińska Mazowieckiego. 
Nasza drużyna została uhonorowana 
przez gospodarzy pięknym pucharem  
w postaci ręcznie wykonanej ze stali ra-
kiety tenisowej. W ramach podziękowania 
przygotowaliśmy dla gospodarzy spotka-
nia pamiątkowy puchar, ręczniki tenisowe 
z logami klubów oraz torebki z gadżetami 
i informacjami o Mińsku Mazowieckim, 
które otrzymaliśmy od burmistrza Marcina 
Jakubowskiego. 
 W skład drużyny wchodzili: Ma-
ciej Żbikowski, Dariusz Kalinowski, Rafał 
Wiśniewski, Karol Księżopolski, Paweł  
i Joanna Roguscy, Krzysztof Marcin-
kowski, Hubert Chrzanowski oraz Prezes 
MMTT Jacek Żbikowski. Z przyjaciółmi 
z Telsz współpracujemy już od 12 lat, 
corocznie spotykając się na turniejach 
tenisowych organizowanych wymien-

Mińsko Mazowieckie Towarzystwo Tenisowe z wizytą w Telszach

 Pierwszego dnia obozu trener 
Grapplera Marcin Frankiewicz miał przy-
jemność poprowadzić trening MMA dla 
wszystkich uczestników. Kolejny dzień 
był przeznaczony na szlifowanie nowych 
umiejętności oraz wymianę doświadczeń. 
W niedzielę odbył się Międzynarodowy 
Turniej MMA, w którym to nasza drużyna 
z Mińska Mazowieckiego uplasowała się 
na podium, uzyskując trzecią lokatę i pu-
char litewskiej federacji sztuk walk.
 Mimo trwających wakacji, Grap-
plerzy sumiennie trenują i przygotowują 
się do kolejnego sezonu. Cenne doświad-
czenie zdobyte podczas wyjazdu w praw-
dziwie przyjacielskiej atmosferze to na 
pewno dobra inwestycja w przyszłość.
 W sierpniu Klub Walki Grappler 
prowadził dla dzieci i młodzieży w wieku 
5 -14 lat bezpłatne treningi brazylijskiego 
jiiu-jitsu.  Zapraszamy na stronę FB klubu.

KW Grappler, fot. z arch. klubu

nie w Mińsku Mazowieckim i Telszach.  
W przyszłym roku będziemy gospodarza-
mi kolejnego turnieju i będziemy walczyć 
o kolejne zwycięstwo.

Jacek Żbikowski
Prezes MMTT
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OGŁOSZENIE
BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

o  przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego 
środkowo-wschodniej części miasta Mińsk Mazowiecki

 
 Na podstawie  art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym  
(Dz. U. z 2016 r., poz. 778 ze zm.), art. 39 ust. 1 i art. 40 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowi-
sku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r.,  
poz. 353 ze zm.) - zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miasta Mińsk Mazowiecki uchwały Nr XVII.180.2016 z dnia 27 czerwca 2016 r.  
o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego środkowo-wschodniej części miasta Mińsk 
Mazowiecki, obejmującego obszar o łącznej powierzchni ok. 150 ha, w granicach jak na zamieszczonym poniżej rysunku.

  
  
  
  
  
  
     
 

Zainteresowani mogą składać wnioski w formie pisemnej, ustnie do protokołu w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki lub 
za pośrednictwem komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym na ad-
res umminsk@se.onet.pl, kierując je do Burmistrza  Miasta  Mińsk  Mazowiecki na  adres:  Mińsk  Mazowiecki ul. Konstytucji  
3 Maja 1, w terminie do dnia 26 września 2016 r. Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy,  
przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.
 Burmistrz Miasta

/-/ Marcin Jakubowski

I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
 Zawiadamiam, że w dniu 25 sierpnia 2016 r. ustaliłem, a w dniu 26 sierpnia 2016 r. podałem do publicznej wiadomości 
wykaz obejmujący działkę gruntu nr 3394/17 o powierzchni 359 m2 stanowiącą zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00079091/3 
własność Miasta Mińsk Mazowiecki, położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Mleczarskiej, przeznaczoną do sprzedaży na rzecz 
właścicieli nieruchomości przyległej oznaczonej numerem 3394/15, na poprawę warunków zagospodarowania tej nieruchomości. 
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji 3 Maja 
1 od dnia 26 sierpnia 2016 r. do dnia 15 września 2016 r. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

- WYCIĄG -
Z  OGŁOSZENIA  O  SIEDMIU  TRZECICH PRZETARGACH  USTNYCH  NIEOGRANICZONYCH 

NA  SPRZEDAŻ  NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH  W MIŃSKU MAZOWIECKIM PRZY UL. MARII GROCHOWSKIEJ

I. Oznaczenie nieruchomości: 
1. Działka gruntu Nr 8284 o powierzchni 523 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę 
wewnętrzną
Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 100.020,00 zł,
2) wadium: 10.000,00 zł  (płatne w pieniądzu),
2. Działka gruntu Nr 8285 o powierzchni 527 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę 
wewnętrzną
Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 100.020,00 zł,
2) wadium: 10.000,00 zł  (płatne w pieniądzu).),

3. Działka gruntu Nr 8286 o powierzchni 801 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę 
wewnętrzną
Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 150.020,00 zł,
2) wadium: 15.000,00 zł  (płatne w pieniądzu),

4. Działka gruntu Nr 8290 o powierzchni 501 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę 
wewnętrzną
Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 100.020,00 zł, 
2) wadium: 10.000,00 zł  (płatne w pieniądzu),

5. Działka gruntu Nr 8291 o powierzchni 502 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę 
wewnętrzną
Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 100.020,00 zł, 
2) wadium: 10.000,00 zł  (płatne w pieniądzu),

6. Działka gruntu Nr 8292 o powierzchni 501 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę 
wewnętrzną
Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 100.020,00 zł, 
2) wadium: 10.000,00 zł  (płatne w pieniądzu),

7. Działka gruntu Nr 8293 o powierzchni 502 m2 i 1/10 część działki gruntu Nr 8287 o powierzchni 973 m2  stanowiącej drogę 
wewnętrzną
Warunki przetargu:
1) cena wywoławcza: 100.020,00 zł, 
2) wadium: 10.000,00 zł  (płatne w pieniądzu).
Opisane wyżej nieruchomości zgodnie z księgami wieczystymi Nr SI1M/00039778/1 i Nr SI1M/00120385/4 stanowią własność  
Miasta Mińsk Mazowiecki.

II. Termin i miejsce siedmiu trzecich przetargów: 
11 października  2016 roku kolejno według porządku ustalonego w ogłoszeniu,  początek o  godz. 10.00  w  siedzibie Urzędu  Miasta  
Mińsk  Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1.

III. Informacje o miejscu wywieszenia i publikacji ogłoszenia o przetargach: 
Ogłoszenie o siedmiu trzecich przetargach wywieszono na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, na terenie 
miasta w sposób zwyczajowo przyjęty oraz opublikowano na stronie internetowej Urzędu Miasta i w Biuletynie Informacji Publicznej.

IV. Szczegółowe informacje dotyczące siedmiu trzecich przetargów uzyskać można:  w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki ( Mińsk 
Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pokój nr 109); telefonicznie: numery telefonów: 25 7595325 lub 25 7595323 - codziennie  
w godzinach urzędowania do 4 października  2016 r. włącznie. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

MKRPA INFORMUJE

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

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

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

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

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

 W związku z dużym zainteresowaniem wśród rodziców i dzieci projektem powszechnej nauki pływa-
nia „Umiem Pływać” Miasto przystąpiło do realizacji kolejnej edycji tego przedsięwzięcia. Projekt skierowany 
do dzieci z klas II i III szkół podstawowych realizowany będzie w podziale na sześć piętnastoosobowych grup.
 W związku z trwającą przerwą technologiczną na mińskim Aquaparku zajęcia rozpoczną się w paździer-
niku, a zakończą w grudniu. Rekrutację rozpoczniemy w drugiej połowie września 2016 roku.
 Dla każdego uczestnika przewidziano 20 godzin lekcyjnych nauki pływania. Główne cele programu to: 
nabycie przez dzieci podstawowych umiejętności pływania, profilaktyka przeciwdziałania i korygowanie wad po-
stawy, efektywne wykorzystanie infrastruktury sportowej (pływalnie), edukacja w zakresie bezpiecznego korzysta-
nia z akwenów.
 O zakwalifikowaniu uczestników decyduje kolejność zgłoszeń, dzieci które brały już udział w projekcie 

nie mogą brać udziału w jego kolejnej edycji. Aby zapisać dziecko na zajęcia należy złożyć wypełnione „Oświadczenie opiekuna 
prawnego uczestnika bezpłatnych zajęć nauki pływania realizowanych w ramach projektu powszechnej nauki pływania „Umiem 
Pływać” w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki, p. 203 (II piętro). Formularz wraz z harmonogramem będzie dostępny na stronie in-
ternetowej miasta (w drugiej połowie września), ponadto zostanie rozesłany do szkół.

BURMISTRZ MIASTA
/-/ Marcin Jakubowski

Jesienna edycja projektu powszechnej nauki pływania 
„Umiem Pływać” ruszy w październiku
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