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Szanowni Państwo, 
  za nami wielkie wydarzenie muzyczne, ja-
kim był jubileuszowy 5. Festiwal 4M Mińsk Mazowiecki 
Miasto Muzyki. Przez cztery dni naszym miastem za-
władnęła muzyka, która była słyszalna nie tylko w pa-
łacowym amfiteatrze, czy na scenie przed Pałacem 
Dernałowiczów, ale też w dwóch mińskich kościołach, 
gdzie z ogromnym rozmachem zrealizowano wspania-
łe wykonania Requiem Mozarta. Festiwal wprowadził 
nas w wakacyjny nastrój oraz tropikalne upały. Miej-
skim antidotum na wysokie temperatury może być za-
pewne „pijka” na ul. Bulwarnej, kurtyny wodne na  
Pl. Stary Rynek, fontanna przed Pałacem i przy rondzie 
Hallera oraz  leżaki w parku. 
  W wakacyjne weekendy MDK przygotował  

dla mieszkańców cykl Muzyka Dancing Kino. W każdy piątek film z Louisem  
de Funes, co sobota potańcówka w amfiteatrze, a w niedziele koncerty muzyki róż-
nej. W ciągu dnia można zaś odpocząć w parku na leżaku, czytając „wypożyczoną”  
z „parkowej czytelni” książkę. 
 Sprzyjająca pogoda pozwoliła nam zakończyć kilka kluczowych inwesty-
cji drogowych. Mieszkańcy już mogą cieszyć się z nowo wybudowanej ulicy Grze-
szaka, która wraz z ulicą Kolberga i zlokalizowanymi tam urządzeniami retencyj-
nymi znacznie poprawi komfort życia w tej części miasta. Ukończono też prace  
w parczku przy dworcu PKS. Zbudowano tam nowe alejki oraz kilkadziesiąt miejsc 
parkingowych. Można śmiało powiedzieć, że kolejne miejsce w naszym mieście zo-
stało zrewitalizowane. Czekamy na pozwolenia budowlane ulic Narutowicza, We-
sołej i Rodziny Łubieńskich. Trwają przebudowy ulic Sportowej i Batorego. Roz-
poczęła się budowa pięknego obiektu sportowego przy ul. Budowlanej. Boisko  
z bieżnią i urządzeniami lekkoatletycznymi, oświetleniem i trybunami na ponad 
300 kibiców zostanie ukończone już na początku przyszłego roku. Zaś jeszcze  
w tym roku jest szansa na ukończenie hali sportowej przy GM nr 2. Ten wspaniały 
obiekt będzie nie tylko areną sportową, ale i teatralną z uwagi na usytuowanie  
w nim pokaźnej sceny z garderobami. Pełną parą ruszyła też budowa Miejskiej Szko-
ły Artystycznej. Wewnątrz zakończono już montaż instalacji elektrycznych i wen-
tylacyjnych, czekamy na budowę dachu oraz montaż okien, rozpoczyna już pracę 
ekipa tynkarzy. Mam wielką nadzieję, że budowa szkoły wraz z salą koncertową 
(choć jeszcze bez wyposażenia) zakończy się jeszcze w tym roku. W imponują-
cym tempie przebiega budowa nowej stacji uzdatniania wody przy ul. Mireckiego.  
Po zakończeniu tej inwestycji to właśnie tam mieścić się będzie nowa siedziba spół-
ki miejskiej PWiK. 
 Wszystkim wybierającym się na urlop życzę udanego wypoczynku.          

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Budowa stadionu przy ul. Budowlanej
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Ostatnie dni czerwca upłynęły mieszkań-
com miasta bardzo muzycznie za przy-
czyną Festiwalu 4M – Mińsk Mazowiecki 
Miasto Muzyki. W tym roku odbyła się 
jego piąta, jubileuszowa edycja, czte-
rodniowe święto muzyczne zostało zor-
ganizowane przez mińskie stowarzysze-
nia: Niezależną Inicjatywę Kulturalną, 
Stowarzyszenie Kulturalno-Oświatowe 
„Ścieżki Nieskończoności” oraz Mińskie 
Towarzystwo Muzyczne we współpracy  
z Miejskim Domem Kultury. 

 Odsłona Festiwalu miała miejsce 
w amfiteatrze Miejskiego Domu Kultury  
w czwartek, 25 czerwca, a więc dzień 
wcześniej niż podczas poprzednich edycji. 
Festiwal zainaugurował liryczny występ 
mińskiej grupy „Poema”. 
 Drugi dzień Festiwalu wypełni-
ło spokojne i klimatyczne granie, choć 
magnetyzujące i wzbudzające aprobatę 
publiczności. Koncerty rozpoczął występ 
mińskiego zespołu CostaNova z Elżbietą 
Sieradzińską – liderką zespołu, zaprasza-
jąc publiczność do wspólnej muzycznej 
podróży. Następnie na scenie zainstalował 
się zespół Rafała Nosala „Bohema”, za-
czarowując publiczność swoimi kawałkami 
łączącymi niebanalne teksty z zabawą róż-
nymi stylami muzycznymi od british rocka, 
przez folk, po jazz. 
 Zespół zagrał piosenki z ostatnie-
go krążka, a także kilka nowych utworów. 

Gwiazdą wieczoru była Anita Lipnicka, któ-
rej koncert na długo pozostanie w pamięci 
wielu mińszczan. Wokalistka zaśpiewała 
swoje najnowsze piosenki pochodzące  
z płyty „Vena Amoris”, a także dobrze zna-
ne przeboje grupy Varius Manx, z którą za-
czynała muzyczną karierę. 
 Po klimatycznych brzmieniach 
pierwszych dwóch dni festiwalu, sobota 
upłynęła pod znakiem mocniejszego gra-
nia, a festiwal przeniósł się na dużą scenę 
przed pałacem Dernałowiczów. To na niej 
zaprezentowało się pięć zespołów, które 
wzięły udział w IX edycji „Rock In Mińsk 
Fest”, do której zgłosiło się ponad 300 grup 
z całej Polski. 
 Kiedy jury w składzie: Małgorzata 
Kaczmarek, Olaf Deriglasoff oraz Ula Ka-
czyńska udało się na obrady, na scenie wy-
stąpiła grupa Farben Lehre. Na koniec fani 
mocnego metalowego grania mogli na-
sycić się brzmieniem „dobrze naoliwio-
nej i rozpędzonej maszyny”, czyli Acid 
Drinkers pod wodzą charyzmatycznego 
Titusa. Pod sceną było tłoczno i głośno, 
ale przecież był to zdecydowanie najbar-
dziej rockowy dzień festiwalu.
 Sobotni wieczór to również 
pierwszy z dwóch koncertów „Mozart Re-
quiem KV 626”, który mińszczanie mo-
gli wysłuchać dwukrotnie, pierwszy raz  
w sobotę w Kościele pw. św. Antoniego 
z Padwy, a drugi w niedzielę w Kościele 
NNMP. Utwór wykonał Chór Kameralny 

Mińskiego Towarzystwa Muzycznego, Chór 
Cantate Domino, Chór Kameralny Miasta 
Sulejówek, Oktet Wokalny Manufaktura 
Dźwięku, za przygotowanie chórów odpo-
wiadał Tomasz Zalewski, Unplugged Orche-
stra pod dyrekcją Michała Śmigielskiego 
oraz soliści – Aleksandra Klimczak, Anna Fi-
jałkowska, Emil Ławecki oraz Artur Janda.
 Ostatni dzień Festiwalu 4M rozpo-
czął koncert laureata sobotniego RiMFest, 
czyli formacji Rootzmans z Włodowic, na-
stępnie na scenie pojawił się warszawski 
zespół MetKa, grający połączone rytmy 
ska, metalu, reggae i rocka. Z kolei Or-
kiestra Dni Naszych z Iwoną Kobylińską na 
czele, zaserwowała publiczności rytmy fol-
k&roll. Natomiast Mikromusic zaprezento-
wał bardzo ciekawą fuzję jazzu, trip-hopu 
oraz rocka z ludowymi wstawkami. 
 Prawdziwą euforię wśród licznie 
zgromadzonej na dziedzińcu MDK publicz-
ności wywołało pojawienie się na scenie 
zespołu Wilki i jego frontmana Roberta 
Gawlińskiego. Na przebojowym koncercie 
padł frekwencyjny rekord w historii do-
tychczasowych Festiwali 4M. Grupa zagra-
ła swoje największe przeboje, których, jak 
się okazało, przez ponad 20 lat scenicznej 
kariery uzbierało się bardzo dużo.

Oprac.: Małgorzata Zakrzewska 
na podstawie relacji Dariusza Mola, 

fot. Tomasz Wojciechowski  (FOTOLIZARD.PL)

FESTIWAL 4M 
MIŃSK MAZOWIECKI MIASTO MUZYKI
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Z ŻYCIA MIASTA

13 czerwca odbył się I Miński Rajd Ro-
werowy Ulicami Miasta. Licznie przybyli 
mieszkańcy Mińska Mazowieckiego zo-
stali powitani przez burmistrza Marci-
na Jakubowskiego, by, po wysłuchaniu 
krótkiej historii Pałacu Dernałowiczów 
opowiedzianej przez Mariusza Dzienio, 
wyruszyć w ok. 4 km rowerową prze-
jażdżkę. 

Metą także był plac przed MDK, na którym 
zostały rozegrane konkurencje sportowe 
dla wszystkich zgromadzonych. Nagro-
dy trafiły zarówno dla najmłodszych jak  
i tych trochę starszych mińszczan – je-
dynym warunkiem udziału w zmaganiach 
było posiadanie roweru i umiejętność jego 
wykorzystania w jak najkrótszym czasie. 
Wszyscy uczestnicy rajdu otrzymali opa-
ski odblaskowe oraz rękawy rowerowe.  
Przy organizacji imprezy wspierali nas: 
Mińska Grupa Rowerowa oraz Klub Kolar-
ski V-MAX, KPP w Mińsku Mazowieckim, 
Straż Miejska, MDK oraz MOSiR.

Rajd rowerowy jest jednym z elemen-
tów realizowanego przez Miasto Mińsk 
Mazowiecki projektu pt. „Poprawa atrak-
cyjności Mińska Mazowieckiego poprzez 
tworzenie kompleksowej oferty tury-
styczno-rekreacyjnej”  w ramach kon-
kursu RPOWM/6.2/1/2014 Priorytet VI 
„Wykorzystanie walorów naturalnych  
i kulturowych dla rozwoju turystyki i re-
kreacji” dla Działania 6.2 „Turystyka” Re-
gionalnego Programu Operacyjnego Woje-
wództwa Mazowieckiego 2007-2013.

                 (red.), fot. z arch. UM MM

Miński Rajd Rowerowy Ulicami Miasta
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24 czerwca obchodziliśmy Dzień Patro-
na Miasta. Koncelebrowaną mszą świętą 
w intencji mińszczan, parafian i zmar-
łych z naszego miasta rozpoczęto uro-
czystości w kościele Św. Jana Chrzci-
ciela. Oprawę muzyczną zapewnił Chór 
Mińskiego Towarzystwa Muzycznego 
pod dyrekcją Tomasza Zalewskiego. We 
mszy uczestniczyły poczty sztandaro-
we Miasta Mińsk Mazowiecki, 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich im. gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego, OSP Kędzierak, Powia-
towego Cechu Rzemiosł Różnych, Szko-
ły Podstawowej nr 6 im. Henrka Sien-
kiewicza, Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 2 im. Powstańców Warszawy. Po 
duchowej uczcie na terenie parafii pro-
wadzonej przez ks. Mariana Sobieszka 
odbyła się część artystyczna. Przybyli 
goście mogli wysłuchać koncertu Miej-
skiej Orkiestry Dętej, obejrzeć wystę-
py Szkolnego Zespołu „Duet” ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki, grup 
tanecznych ze Studia Tańca „La Flaca” 
Jakuba Chocholskiego. Po godzinie 20 
na scenę wkroczył zespół „Diament”, 
który przy zapachach grillowanych kieł-
basek i domowych ciast umilał zgroma-
dzonym czas do późnych godzin wie-
czornych.          (red.), fot. z arch. UM MM

OBCHODY DNIA PATRONA MIASTA 
ŚW. JANA CHRZCICIELA

Z ŻYCIA MIASTA

W czwartek, 2 lipca w godzinach popo-
łudniowych mińscy strażnicy miejscy, 
po pierwszej odprawie do tego typu 
służby, wyruszyli w rejon miasta… na 
rowerach. 
 Rowerowe patrole Straży Miej-
skiej  pojawią się w parkach, na uliczkach 
osiedlowych, czyli tam, gdzie trudniej 
dotrzeć radiowozem. Mundurowi będą 
nie tylko oddziaływać prewencyjnie swo-
ją obecnością, ale podejmować również  
liczne interwencje wobec osób łamiących 
przepisy. 
 Ta nowa forma pełnienia służby 
nie tylko ułatwi poruszanie się stróżom 
prawa w odległych terenach, czy trud-
nych warunkach, ale i pozwoli na lepszy 
kontakt ze społeczeństwem. Pomysł peł-
nienia służby przez strażników miejskich  
na rowerach związany jest z wdrażaniem  
pilotażowego programu nowej koncepcji 
pracy mińskich strażników miejskich.                                       

 W uzgodnieniu z burmistrzem 
miasta komendant Straży Miejskiej Ja-
nusz Wiaterek podjął decyzję o zakupie 
jednośladów i po okresie niezbędnych 
przygotowań, w tym między innymi za-
kupu dodatkowego wyposażenia i umun-
durowania, strażnicy ruszyli w rejon na 
jednośladach.  W planach m.in. wspólne 
akcje z Mińską Grupą Rowerową promu-
jące bezpieczeństwo, w trakcie których 
zwrócona zostanie municypalnym uwaga 
na problemy nękające rowerzystów, takie 
jak nieprzejezdne ścieżki rowerowe, czy 
brak właściwego oznakowania ścieżek. 
Strażnicy będą pouczać tych cyklistów, 
którzy nie stosują się do przepisów „ko-
deksu drogowego” i stwarzają zagrożenie 
innym użytkownikom dróg.
 Ta nowa forma działań o charak-
terze prewencyjno–interwencyjnym bę-
dzie obecna w  naszym mieście aż do 30 
września.            (red.), fot. z arch. UM MM

Strażnicy miejscy na rowerach
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Klub MAGNET wyjazdowo
Wykorzystując słoneczną pogodę,  
w niedzielę 31 maja, motocykliści  
z Klubu Dawnych Motocykli MAGNET 
udali się na otwarcie „Orlika” do miej-
scowości Zamienie. W wyjeździe wzięło 
udział kilkunastu mińskich motocykli-
stów. Na miejscu odbyły się przejażdżki 
z dziećmi z miejscowej szkoły.
 Kolejny wyjazd, tym razem do 
Mrozów odbył się 7 czerwca, tam wzięli-
śmy udział w akcji „Motoserce”, organizo-
wanej przez miejscowy klub Wild Dogs FG.
W upalną sobotę 13 czerwca motocykliści  
z mińskiego MAGNET-u, udali się na piknik 
rodzinny, organizowany przez zaprzyjaźnio-
ne przedszkole „Chatka Puchatka” w Sien-
nicy. Jak zwykle nasze motocykle były oble-
gane przez dzieci... i nie tylko. W ramach 
imprezy odbywały się tradycyjne przejażdż-
ki motocyklami z dziećmi. Po kilkugodzin-
nym pobycie w Siennicy powróciliśmy do 
Mińska, przygotowując się do następnego 
wyjazdu, Który miał miejsce w niedzielę 14 
czerwca, kiedy to udaliśmy się na VI Zlot 
Pojazdów Zabytkowych „Mrowisko” do Sie-
dlec. Zlot przyciągnął ponad 200 zabytko-
wych pojazdów.
 Kolejny wyjazd, do Ramsowa za 
Olsztynem odbył się w dniach 18-21 czerw-
ca. Reprezentacja klubu MAGNET udała się 
na 39 Rotor Rajd, aby wziąć udział w rundzie 
eliminacyjnej Mistrzostw Polski Pojazdów 
Zabytkowych. Ponad 130 kilometrowa tra-
sa rajdu w piątek i dwudziestokilometrowa  
w sobotę, przebiegała przez malownicze 
okolice Reszla i Biskupca. Z rajdu wrócili-
śmy z nagrodami: Tomek Budzuński zajął  
I miejsce w Konkursie Elegancji i II miejsce 
w klasie post 55 w rundzie eliminacji Mi-
strzostw Polski Pojazdów Zabytkowych.
 Obecnie Klub Dawnych Motocykli 
MAGNET zajmuje 5. miejsce w klasyfikacji 
klubowej Mistrzostw Polski Pojazdów Zabyt-
kowych 2015.

Piotr Wojdyga , fot. z arch. KDM MAGNET

Goście z Ukrainy
Od 29 czerwca do 9 lipca 2015 r. mia-
sto Mińsk Mazowiecki gości młodzież 
z miasta partnerskiego Borodianka na 
Ukrainie. W ramach 11-dniowego poby-
tu podejmowane są przedsięwzięcia da-
jące możliwość wzajemnego poznania 
historii i kultury miast partnerskich. 

Grupa 20 młodych osób z dwoma opiekuna-
mi uczestniczyła już w zajęciach w Mińsku 
Mazowieckim w warsztatach przeprowa-
dzonych przez Fundację EBU w Gimna-
zjum nr 2, spotkaniu w MBP, zajęciach na 
mińskim Aquaparku, odbyła wycieczkę do 
rezerwatu przyrody w Mieni. Pobyt przewi-
duje także m.in. 3-dniowy wyjazd do Kra-
kowa i Wieliczki oraz wyjazd na lotnisko  
w Janowie.          (red.), fot. z arch. UM MM
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Gimnazjaliści z GM 1 Wicemistrzami Polski Coca-Cola Cup 2015!

Na boisku ulokowanym na Targu Węglowym 
w Gdańsku drużyna chłopców z Gimnazjum 
Miejskiego nr 1 wywalczyła srebro w krajo-
wym finale piłkarskiego turnieju „Coca-Co-
la Cup 2015”. 
 Tysiące gdańszczan oraz turystów 
wraz z liczną grupą z naszego miasta wspól-
nie kibicowało młodym piłkarzom. Celem 
turnieju była rywalizacja gimnazjalistów  
z całej Polski o mistrzowski tytuł i wyjazd do 
Madrytu na obóz treningowy. W wielkim fina-
le krajowym zagrało 16 drużyn chłopięcych  
i 16 dziewczęcych. Warto przypomnieć, że 
o udział w krajowym finale walczyło 408 ze-
społów z województwa mazowieckiego. Nasi 
mińszczanie reprezentowali Mazowsze.
 Przez cały piątek 19 czerwca za-
wodnicy rywalizowali o wejście do wielkiego 
finału, jednak decydujące mecze rozegrano 
w sobotę. Puchar i srebrne medale wywalczy-
ła mińska drużyna w składzie: Adrian Abelski 
(3a), Alan Gańko (3a), Konrad Biesiada (3a), 
Szymon Staska (3a), Mateusz Góras (3a), 
Mateusz Grudziński (2a), Marcin Kacprowicz 
(2a), Jakub Teodorski (2a), Michał Prasuła 
(1a), Czarek Gańko (1a). Na podium drużynę 
poprowadził trener Robert Stelmach.
 Wśród zgromadzonej widowni nie 
zabrakło Roberta Korzeniowskiego i Roberta 
Lewandowskiego – ambasadorów Coca–Cola 
Cup. Nie zabrakło także przeżyć artystycz-
nych – rozgrywki uświetniła swoim występem 
Margaret, która jedną z piosenek zaśpiewa-
ła z mińszczaninem Piotrem Parobczykiem.  
A ponadto, każdy entuzjasta sportu mógł od-
wiedzić Strefę Aktywnego Życia i dowiedzieć 
się, jak żyć zdrowo i aktywnie na co dzień, 
sprawdzić umiejętność utrzymania równowa-
gi na równoważni, czy spróbować swoich sił 
w różnych zabawach i dyscyplinach sporto-
wych.
 Wicemistrzom – bardzo serdecznie 
gratulujemy sukcesu. Zaś kibicom, którzy  
w Gdańsku głośno dopingowali naszą drużynę 
oraz tym, którzy w domach oglądali relację 
na żywo – dziękujemy.

Zakończyliśmy I etap projektu „Umiem Pływać”
 Zakończyliśmy pierwszą z dwóch zaplanowanych na 2015 rok edycji projektu 
powszechnej nauki pływania „Umiem Pływać”. Łącznie projektem zostało objętych 90 
dzieci uczęszczających do mińskich szkół podstawowych (klasy I-III). Każdy z uczestników 
otrzymał okularki do pływania oraz czepek, które zostały zakupione ze środków pocho-
dzących z miejskiego budżetu. Zadanie było możliwe do zrealizowania dzięki podpisa-
nemu porozumieniu z Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza, która działa na 
zlecenie Ministerstwa Sportu i Turystyki jako Operator Wojewódzki projektu.

 Druga edycja projektu rozpocznie się w październiku, a rekrutację rozpocznie-
my pod koniec sierpnia. Wszystkie informacje dostępne będą na stronie internetowej 
Miasta: www.minsk-maz.pl.

Projekt dofinansowany ze środków Funduszu zajęć Sportowych dla Uczniów w ramach dotacji Ministerstwa Sportu i Turystyki. 

Przeżyjmy to jeszcze raz  https://www.cocacolacup.pl/Home/Live
oprac. Iwona Dróżdż ZSM nr1, fot. z arch. szkoły
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Prawie cały dzień, 16 czerwca spędził 
w Mińsku Mazowieckim Luis Gomez 
Urdaneta Ambasador Boliwariańskiej 
Republiki Wenezueli. W spotkaniach  
z dyrektorami miejskich placówek to-
warzyszyli Ambasadorowi małżonka Na-
talia Simon oraz Pierwszy Sekretarz Di-
mas Alvarenga Guerra. Przewodnikiem 
po mieście był tego dnia burmistrz Mar-
cin Jakubowski, a wsparcia w tłumacze-
niu udzieliła Eliza Bujalska z Fundacji 
EBU z pomocą mieszkającego w Mińsku 
Wenezuelczyka Efraula Jose Gonzalesa 
Reyesa.

Wizytę Ambasadora rozpoczęto zwie-
dzaniem Muzeum Ziemi Mińskiej przy  
ul. Sosnkowskiego, gdzie dyrektor Leszek 
Celej  przedstawił barwną historię 7. Pułk 
Ułanów Lubelskich oraz zaprezentował 
imponującą kolekcję pamiątek po tej for-
macji.

Z mińską oświatą burmistrz Marcin Jaku-
bowski zapoznał Ambasadora, zaprasza-
jąc do Gimnazjum Miejskiego Nr 2. Dy-
rektor Grzegorz Wyszogrodzki spotkanie 
z Ambasadorem  rozpoczął od zaprezen-
towania zmierzającej ku końcowi budowy 
sali gimnastycznej, na którą otrzymano 
dofinansowanie z Ministerstwa Sportu  
i Turystyki w kwocie 1 910 000 zł.  Nato-
miast dla młodzieży gimnazjalnej wizyta 
Ambasadora stała się okazją do poszerze-
nia wiedzy o Wenezueli. W szkole prze-
prowadzony został Quiz oraz konkurs na 
prezentację multimedialną o tym kraju. 
Z rąk gościa owocowe nagrody za zwy-
cięstwo odebrali uczniowie: Jakub Hoang  
z kl. Ib, Izabela Rosiecka z kl. IIa oraz Ra-
dosław Kuźma z kl. IIIf. Uczestnicy spo-
tkania obejrzeli wspólnie prezentację 
multimedialną, w której autorka, uczen-
nica kl. Ie - Marta Gańko, zestawiła cieka-
wostki na temat Wenezueli i Polski. Dru-
gie miejsce w konkursie na najciekawszą 
prezentację zajęła Julia Patoka z kl. IIa, 
a trzecie jej koleżanka z klasy – Kamila 

Serafińska. Dziennikarki z gazetki szkol-
nej „NA MARGINESIE” (Martyna Kłocze-
wiak i Kinga Wojciechowska z IIIf) zadały 
Ambasadorowi kilka pytań, dzięki cze-
mu uczniowie „papieskiego” gimnazjum  
o Wenezueli wiedzą już znacznie więcej. 
Na koniec spotkania wszyscy goście otrzy-
mali specjalnie wydaną jednodniówkę 
przygotowaną z okazji wizyty Ambasado-
ra w gimnazjum.

W Miejskiej Bibliotece Publicznej gości 
powitała dyrektor Elżbieta Sieradzińska, 
która dzięki znajomości kreolskiego mo-
gła swobodnie rozmawiać z Ambasado-
rem o działalności placówki. Dyrektor 
Sieradzińska zaprezentowała wszystkie 
sale będące do dyspozycji mieszkańców: 
czytelnię, bibliotekę, oddział dla dzieci 
oraz, jak to żartobliwie ujęła – taki duży 

Ambasador Wenezueli z wizytą w Mińsku
pendrive, czyli imponujące archiwum 
przechowywane w specjalnie zaprojek-
towanym pomieszczeniu. Wrażenie na 
gościach zrobiła sala z Regionaliami, lo-
kalnymi perełkami z różnych zakątków 
Polski, świata, a przede wszystkim naszy-
mi mińskimi publikacjami.

Swoją wizytę w Mińsku Mazowieckim Am-
basador Luis Gomez Urdaneta zakończył 
w Miejskim Domu Kultury. Krótkim wstę-
pem do spaceru po Pałacu Dernałowiczów 
było przybliżenie historii tego miejsca 
zaprezentowane przez dyrektora Piotra 
Siłę. W trakcie spotkania wspomniano 
również o trwającej od początku czerw-
ca wymianie stolarki okiennej i drzwio-
wej w pałacu. Prace te realizowane są  
w ramach projektu, który decyzją Za-
rządu Województwa Mazowieckiego 
otrzymał unijne dofinansowanie. Projekt 
obejmuje również zlikwidowanie barier 
architektonicznych, chociażby poprzez 
montaż schodołazu.

Wtorkowa wizyta Ambasadora w Mińsku 
Mazowieckim otworzyła drzwi do kolej-
nych możliwości na poszerzanie oferty 
kulturalnej miejskich jednostek. Am-
basador Luis Gomez Urdaneta zapewnił  
o swoim wsparciu przy planowanych wy-
darzeniach związanych z propagowaniem 
kultury wenezuelskiej w naszym mieście, 
co przełożyć się może na skalę krajową. 
A, jak sam powiedział uczniom GM nr 2, 
woli poszukiwać podobieństw między na-
szymi krajami, niż różnic.

(red.), fot. z arch. UM MM
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Dnia 23 czerwca br. w ramach reali-
zacji Miejskiego Programu Profilaktyki  
i Rozwiązywania Problemów Alkoholo-
wych oraz Przeciwdziałania Narkomanii 
Miasta Mińsk Mazowiecki na 2015 rok 
zostało przeprowadzone szkolenie dla 
sprzedawców napojów alkoholowych  
z terenu miasta Mińsk Mazowiecki. 
Szkolenie takie jest organizowane 
przez Miejską Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Mińsku Ma-
zowieckim corocznie w okresie poprze-
dzającym wakacje.

Zainteresowanie mińskich przedsiębior-
ców korzystających z zezwolenia na 
sprzedaż napojów alkoholowych było 
duże. Łącznie w tym szkoleniu wzięło 
udział 70 osób.

Szkolenie obejmowało następujące za-
gadnienia: 
- przepisy regulujące sprzedaż alkoholu  
w Polsce,
- zasady spożywania i sprzedaży alkoho-
lu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi,
- rozpoznawanie wieku na podstawie wy-
glądu,
- mechanizmy psychologiczne, leżące  
u podstaw przepisów regulujących sprze-
daż alkoholu w Polsce: 
- picie ryzykowne, picie szkodliwe, zespół 
uzależnienia od alkoholu - picie alkoholu 
wśród młodzieży - FAS – alkoholowy ze-
spół płodowy, 
- asertywna odmowa - radzenie sobie  
w sytuacjach trudnych,
- agresja: agresywny klient, a własna 
złość,
- jak rozmawiać z agresywnym klientem,
- jak radzić sobie z własnymi emocjami,
- reklama napojów alkoholowych,
- regulamin sklepu: jak wypracować  
i przestrzegać w sklepie zasad bezpiecz-
nej sprzedaży alkoholu, 
- kontrola punktów sprzedaży.

Szkolenie prowadził psycholog trener 
specjalista Pani Jolanta Flaga. Uczestnicy 
szkolenia otrzymali materiały z tego za-
kresu rekomendowane przez Państwową 
Agencję Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Warszawie pt. „Dlaczego nie 
sprzedawać alkoholu nieletnim?”. 

MKRPA, fot. z arch. UM MM

Szkolenie sprzedawców napojów alkoholowych
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Koncert uczniów YAMACHY
21 czerwca uczniowie Yamaha Szkoły 
Muzycznej w Mińsku Mazowieckim wy-
stępowali na koncercie podsumowują-
cym miniony rok szkolny 2014/2015.  
W Miejskiej Bibliotece Publicznej sala 
koncertowa aż trzykrotnie była wypeł-
niona po brzegi.
 W pierwszej części na scenie 
swoje talenty prezentowali najmłodsi 
uczniowie przygotowani przez panie Mag-
dalenę Jakubowską i Małgorzatę Lewan-
dowską. Dzięki wsparciu rodziców i wspól-
nej muzycznej zabawie dzieci i dorosłych 
udało się wyczarować przesympatyczną 
atmosferę. Dzieci śpiewały, tańczyły i ba-
wiły się instrumentami, a widzowie każdy 
występ nagradzali gromkimi brawami. 
 Druga część koncertu była za-
rezerwowana dla uczniów klas instru-
mentalnych. Widzowie wysłuchali wielu 
utworów wykonanych na keyboardach za-
równo przez dzieci z Jounior Music Course  
(4-5 latki), jak i przez uczniów programu 
Fun Key Kids. Wielkie brawa zebrały rów-
nież skrzypaczki pani Doroty Czerwińskiej,  
a dodatkowym walorem tej części kon-
certu była prezentacja możliwości grupy 
wokalnej prowadzonej przez panią Magda-
lenę Jakubowską. 
 W ostatniej turze po wspólnym 
występie kolejnej grupy wokalnej i nauczy-
cieli na scenie pojawili się uczniowie pana 
Wojciecha Kożuchowskiego - gitarzyści 

klasyczni, którzy zagrali utwory w różnych 
stylach muzycznych. Widzowie wysłuchali 
zarówno występów grup uczniowskich jak 
i solistów. Po raz kolejny swoją grą na sak-
sofonie zachwycił Mateusz Waligóra, a na 
koniec zostały mocniejsze uderzenia, czyli 
koncert gitarzystów elektrycznych przy-
gotowanych przez pana Jarosława Gryza. 
Warto podkreślić, że wiele utworów w tej 
części koncertu zostało wykonanych przy 
akompaniamencie grającego na perku-
sji pana Krzysztofa Kazikowskiego, który  
w szkole jest nauczycielem gry na perkusji. 

Podczas niedzielnego popołudnia dla 
wszystkich gości zagrali i zaśpiewali rów-
nież nauczyciele, którzy zapowiedzieli, 
że w tym roku szkolnym to jeszcze nie 
koniec muzycznych atrakcji dla uczniów 
Yamaha Szkoły Muzycznej. Wszyscy chęt-
ni zostali zaproszeni do wzięcia udziału  
w pierwszym muzycznym biwaku pod ha-
słem „Bawmy się muzyką!”, który odbę-
dzie się w pierwszych dniach wakacji.

Wojciech Kożuchowski (dyrektor)
fot. z arch. szkoły

11 czerwca w Zespole Szkół Zawodowych 
nr 2 odbyły się uroczystości związane  
z 20 rocznicą nadania imienia szkole 
„Powstańców Warszawy”. 
 Pomysł nadania imienia szkole 
narodził się podczas obchodów jubileuszu 
50-lecia naszego Zespołu, a inicjatorem 
był obecny wicedyrektor Jerzy Gańko. Po-
mysł spotkał się z zainteresowaniem szkol-
nej społeczności. Mało kto już pamięta, 
iż były to pierwsze lata suwerenności od 
sowieckich wpływów, kiedy to Powstanie 
Warszawskie i wszystko, co z nim związane 
było napiętnowane.  
 Uroczystości związane z rocznicą 
nadania imienia podobnie jak 20 lat temu 
odbyły się przy pięknej, słonecznej pogo-
dzie. O godzinie 10.00 na zewnątrz przy 
„Kamieniu pamięci” zgromadzili się licz-
nie uczestnicy naszego święta. Na uroczy-
stość przybyli m.in.: Wicestarosta Powiatu 
Mińskiego Krzysztof Płochocki, Naczelnik 
Wydziału Oświaty i Promocji Powiatu Miń-
skiego Pani Emilia Piotrkowicz, Dyrektor 
Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej, Pro-
boszcz parafii pod wezwaniem św. Jana 
Chrzciciela Marian Sobieszek. Zarówno 
przed jaki w trakcie części oficjalnej przy-
gotowanej przez klasę 2 Tim pod opieką 
wychowawczyni pani Elżbiety Zelwowiec 
znalazł się czas na wspomnienia. W ciągu 

tych 20 lat szkoła rozwinęła się, zmieniła 
swój wygląd i nadal pozostała wierna szkol-
nictwu zawodowemu. Zdarzyły się również 
przykre chwile, gdy z naszej społeczności 
szkolnej odeszli uczestnicy Powstania War-
szawskiego: Stanisław Sieradzki ps. Świst  
z Batalionu „Zośka” i Jadwiga Podrygał-
ło ps. Isia z  Oddziału „Dysk”. Po uroczy-
stościach oficjalnych, złożeniu kwiatów 
i zapaleniu zniczy rozpoczęła się część 
sportowa naszego święta. Młodzież miała 

możliwość uczestniczenia w biegu sztafe-
towym o Puchar Dyrektora Szkoły, konkur-
sie rowerowym, meczach w piłkę nożna 
i siatkową z nauczycielami. Najbardziej 
widowiskową konkurencje bieg o Puchar 
Dyrektora Szkoły wgrała klasa 1 Tem. Na 
zakończenie zmagań sportowych odbyło 
się wręczenie nagród oraz loteria fantowa. 

Tomasz Płochocki, fot. z arch. ZSZ nr 2
 

Obchody 20-lecia nadania imienia Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 
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Trwa remont ul. Batorego
 Finalnie wymienione zostaną wszystkie krawężniki, wybudowany zostanie chodnik po stronie wschodniej, dwa ostatnie sięga-
cze zostaną wyremontowane i dostaną nową nawierzchnię z kostki brukowej betonowej. Dodatkowo wyremontowany zostanie również 
krótki odcinek ul. Wigury na odcinku od skrzyżowania z ul. Batorego do ul. Chrobrego. Na koniec nawierzchnię jezdni pokryje nowy 
dywanik z mas bitumicznych. Prace zakończą się na przełomie lipca i sierpnia 2015 roku.

Rusza remont ul. Sportowej
 Prowadzone są prace remontowe na ul. Sportowej wraz z budową odcinka kanalizacji deszczowej. Starą nawierzchnię 
zastąpi nowa z kostki brukowej betonowej bezfazowej, wydzielone zostaną chodniki, jezdnia i zatoki parkingowe. Przewidywany 
koniec prac to początek września 2015 roku.

Z MIEJSKICH INWESTYCJI
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Przebudowa ul. Oskara Kolberga
 Pod koniec maja zakończono przebudowę ul. Oskara Kolberga. Wykonawcą inwestycji była firma P.W. ARTIMEX ARTUR 
GNIADO, ul. Szpitalna 62, 05-300 Mińsk Mazowiecki. Inwestycję rozpoczęto w listopadzie 2014 r. 
W ramach inwestycji wykonano:
- drogę o nawierzchni tłuczniowej wraz ze zjazdami,
- przebudowę rowu poprzez zakrycie rurociągiem DN 1400 oraz budową rowu przydrożnego, 
- zbiornik retencyjny wraz z ogrodzeniem, 
- kanalizację deszczową DN 400mm, 
- zastawkę na zbiorniku retencyjnym, 
- separator wraz z osadnikiem, 
- odcinek kanalizacji DN 1200 połączony z kanalizacją wykonaną w ul. Grzeszaka,
- 2 odejścia kanalizacji DN 315 w ul. Stanisława Mińskiego,
- odcinki przydrożnych rowów,
- przepust rurowy pod ul. Kolberga. 

Skwer przy PKS i ul. Kazikowskiego
 Przy małym parku na tyłach PKS wyremontowany został ostatni odcinek starego chodnika w ciągu ul. Kazikowskiego.  
Wybudowane zostały również zatoki parkingowe, parkingi wraz z oświetleniem ulicznym i nowe utwardzenia terenu. Zniknęły sta-
re, będące w bardzo złym stanie technicznym, alejki o nawierzchni bitumicznej, a chodnik wzdłuż ogrodzenia Szkół Salezjańskich 
otrzymał nową nawierzchnię z kostki brukowej.
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ul. Grzeszaka oficjalnie otwarta
 We wtorek, 16 czerwca burmistrz Marcin Jakubowski zaprosił na oficjalne otwarcie ul. Juliana Grzeszaka. Po prawie 
30 latach oczekiwań mieszkańcy doczekali się nowej nawierzchni z wieloma dodatkowymi udogodnieniami. Roboty rozpoczęto  
w sierpniu 2014 roku, a zakończono w maju 2015 b.r. Wykonawcą była Firma Handlowo Usługowa „BRUK-BUD” Piotr Skoczek.
 W oficjalnym otwarciu rozbudowanej ul. Juliana Grzeszaka udział wzięli starosta miński Antoni J. Tarczyński (powiat 
miński był partnerem finansowym przy tej inwestycji), Przewodniczący Rady Miasta Marian Makowski, Wiceprzewodniczący Rady 
Miasta Dariusz Kulma i Tomasz Płochocki, Przewodniczący Komisji Komunalnej i Ochrony Środowiska Kazimierz Markowski, Radna  
z okręgu ul. Grzeszaka Barbara Reda oraz Radni Robert Gałązka, Jerzy Gryz, Piotr Wojdyga i Dariusz Gąsior, Andrzej Ferdek prezes 
PEC – partnera projektu, Krystyna Kluczyńska ze społecznego komitetu zrzeszającego mieszkańców ul. Grzeszaka i sąsiednich, 
przedstawiciele wykonawcy Piotr Skoczek i Zdzisław Jachuła oraz inspektorzy nadzoru: Antoni Tułodziecki (dyrektor ZDM), Kazi-
mierz Wąsowski, Jerzy Gałązka.
W ramach inwestycji wykonano m.in.:
- nawierzchnię jezdni z mieszanki mineralno-bitumicznej w o szer. 6,0 m;
- przebudowę geometrii skrzyżowania z ul. Dąbrówki na rondo o  R=11m;
- budowę obustronnych chodników z betonowej kostki;
- przebudowę i  budowę zjazdów publicznych i indywidualnych;
- zatoki postojowe z 47 miejscami postojowymi;
- ścieżkę rowerową z betonowej kostki brukowej o szerokości 2,0m;
- 2 zatoki autobusowe;
- sieć kanalizacji deszczowej, odcinki sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej;
- przepust z rury stalowej spiralnej w miejscu istniejącego przepustu z prefabrykatów żelbetowych;
- oznakowanie poziome i pionowe.                                                                                                         (red.), fot. z arch. UM MM

Długość projektowanego odcinka wynosi 497,70m. Wartość inwestycji łącznie z nadzorami ok.: 3 530 000,00zł
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W środę 10 czerwca 2015 roku w Szko-
łach Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim  
odbyły się miejskie zawody szkolnych 
drużyn ratowniczych w udzielaniu pierw-
szej pomocy.

 Rywalizacja rozpoczęła się tuż  
po godzinie 10.00. W turnieju wzięło udział 
8 szkół z terenu naszego miasta. Każdą pla-
cówkę reprezentowała pięcioosobowa dru-
żyna ratowników. Pierwszą konkurencją było 
rozwiązanie testu z wiedzy teoretycznej 
przez przedstawiciela drużyny. Następnie 
uczniowie rywalizowali, udzielając pierw-
szej pomocy. Sędzią głównym zawodów był 
pan doktor Andrzej Jagiełło -  specjalista   
z zakresu  anestezjologii, intensywnej te-
rapii, medycyny ratunkowej oraz  medycy-
ny  transportu. Funkcję sędziów  pomocni-
czych pełniły panie pielęgniarki z medycyny 
szkolnej oraz strażacy - ratownicy. Jedna 
pielęgniarka i jeden strażak razem tworzyli 
zespół sędziowski na stanowisku. Uczniowie 
mieli do wykonania dwa zadania. Jedno po-
legało na resuscytacji krążeniowo - odde-
chowej w różnych konfiguracjach, drugie na 
udzieleniu pomocy przy urazach.”Podgry-
wającymi” tzw. pozorantami  byli uczniowie 
klasy IV salezjańskiej podstawówki, którzy 
tydzień temu uzyskali podczas egzaminu 
swoje pierwsze prawo jazdy (kartę rowe-
rową). Celem zawodów organizowanych po 
raz drugi jest propagowanie umiejętności 
udzielania pierwszej pomocy przedmedycz-
nej, popularyzacja idei niesienia pomocy 
oraz nabywanie wiedzy z zakresu ratow-
nictwa medycznego, promowanie symula-
cji jako najlepszej formy edukacji, inte-
gracja środowisk szkolnych naszego miasta 
oraz kształtowanie pozytywnych zachowań 
uczniów i promowanie pracy zespołowej.  

 Wszyscy czujemy się wygranymi, 
bo przecież  nabyte umiejętności każdej  
z drużyn zostaną na zawsze. Jednak rywa-
lizacja ma za zadanie wyłonić zwycięzców. 
W kategorii szkół gimnazjalnych czwarte 
miejsce zajęła drużyna z Salezjańskie-
go Gimnazjum w składzie: Maciej Dawid, 
Weronika Parol, Emilia Niemyjska, Olga 
Oleksińska, Klara Mazurek. Miejsce trzecie 
przypadło Gimnazjum im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej: Aleksandra Sabak, Rafał Klimek, 
Sylwia Stupnicka, Maria Kuca, Mikołaj Kuca. 
Miejsce drugie zdobyli uczniowie z Gimna-
zjum Miejskiego nr 3 w składzie: Karol Po-
lak, Jagoda Apanasewicz, Mateusz Zgódka, 
Dagmara Oleś, Ewelina Kostelnik. Drugi raz 
z rzędu najlepsze było Gimnazjum Miejskie 
nr 2 reprezentowane przez: Kamilę Kar-
wowską, Zuzannę Raciborską, Maję Ryfkę, 
Agatę Kaczmarczyk, Emila Bartnickiego pod 
opieką pani Iwony  Ciesielskiej. Fundatorem 

nagród dla zawodników i szkół gimnazjal-
nych był Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
Pan Marcin Jakubowski.
 Równie zacięta rywalizacja odby-
ła się na poziomie szkół ponadgimnazjal-
nych. Czwarte miejsce przypadło w udziale 
Zespołowi Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy w składzie: Bogumiła 
Chybicka, Przemysław Jackowski, Konrad 
Rek, Grzegorz Mikos, Krzysztof Miszczak. 
Trzecie miejsce zajęła drużyna z Zespołu 
Szkół nr 1 im. Kazimierza Wielkiego w skła-
dzie: Karol Łuniewski, Jakub Pawłowski, Do-
minika Sędek, Łukasz Pyrzanowski, Mateusz 
Radomski. Warto podkreślić, iż zawodnikom 
do drugiego miejsca zabrakło pół punktu na 
78 możliwych do uzyskania. Drugie miejsce 
w tej kategorii zdobyli uczniowie Liceum 
Ogólnokształcące im. Polskiej Macierzy 
Szkolnej, którego reprezentantami byli: 
Jan Szponar, Michał Kozłowski, Cezary Ryż-
ko, Rafał Jurek, Klaudia Glińska. Najwyższe 
umiejętności w tym roku zaprezentowali 
zawodnicy z Salezjańskiego Liceum Ogólno-
kształcącego im. Ks. Augusta Czartoryskie-
go: Artur Kłosiński, Łukasz Stosio, Honorata 
Bogusz, Maja Wachnicka, Maciej Małetka 
przygotowani przez p. Piotra Bartosiaka.
 Fundatorem nagród dla zawodni-
ków i szkół ponadgimnazjalnych była Rada 
Rodziców Szkół Salezjańskich oraz prywatny 
sponsor. Całość turnieju objął patronatem 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Pan Mar-
cin Jakubowski oraz ks. Dyrektor Szkół Sale-
zjańskich Ryszard Woźniak. Zawody wspie-
rały dwie instytucje -  Grupa PZU i Fundacja  
Orange, które  obdarowały uczestników róż-
norodnymi gadżetami. Dodatkowo pracow-
nicy grupy PZU (jednocześnie wolontariusze 
i ratownicy medyczni) bacznie przyglądali 
się całemu turniejowi, obserwowali prace 
drużyn ratowniczych i przyznali nagrody 
specjalne.
 Wszystkim zawodnikom gratuluje-
my umiejętności i charakteru w dążeniu do 
celu. Życzymy sukcesów i zapraszamy szkol-
ne drużyny ratowników za rok.

Piotr Bartosiak, fot. z arch. Szkół Salezjańskich

Ratownicy na medal!
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19 czerwca Gimnazjum Miejskie nr 2 im. 
Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim pod-
pisało kolejną umowę o współpracy z Uni-
wersytetem Przyrodniczo-Humanistycz-
nym. Od września 2015 roku w placówce 
kierowanej przez dyrektora Grzegorza 
Wyszogrodzkiego zostanie utworzona 
klasa I przyrodniczo-laboratoryjna pod 
patronatem Wydziału Nauk Ścisłych UPH. 

 W spotkaniu inaugurującym 
współpracę w zakresie nauk przyrodniczych 
uczestniczyli przedstawiciele UPH - dzie-
kan Wydziału Nauk Ścisłych prof. dr hab. 
Wiesława Barszczewska, z-ca dyrektora 
Instytutu Chemii ds. dydaktycznych dr Da-
nuta  Kroczewska, z-ca dyrektora Instytutu 
Matematyki i Fizyki dr Mirosław Jakubiak,  
prodziekan ds. studenckich dr Agnieszka 
Gill-Świderska i koordynator projektu ze 
strony UPH dr Marek Siłuszyk. Gimnazjum 
Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II było repre-
zentowane przez dyrektora Wyszogrodzkie-
go i nauczycielkę fizyki oraz chemii – panią 
Dorotę Sugier. 
 Innowacja realizowana we współ-
pracy z Wydziałem Nauk Ścisłych UPH od 
września 2015 roku w klasie I będzie do-
tyczyła wiedzy i umiejętności z zakresu 
przedmiotów przyrodniczych. W pierwszym 
roku uczniowie mają skupić się na zdoby-
waniu wiadomości z geografii i biologii,  
w kolejnych dwóch latach rozszerzenie bę-
dzie dotyczyło chemii i fizyki. Dzięki pod-
pisanej 19 czerwca umowie o współpracy  
z UPH uczniowie przez wszystkie 3 lata na-
uki w gimnazjum będą 2 razy w semestrze 

wyjeżdżać na uczelnię na różnego rodzaju 
zajęcia o charakterze akademickim. Umo-
wa zakłada udział uczniów w zajęciach la-
boratoryjnych na Wydziale Nauk Ścisłych – 
młodzież będzie wykonywała samodzielnie 
doświadczenia z fizyki i chemii wykraczają-
ce poza podstawę programową, ma również 
uczestniczyć w wykładach akademickich.  
W ramach współpracy uczniowie gimnazjum 
papieskiego będą uczestniczyli w wielu 
przedsięwzięciach naukowych organizowa-
nych przez Wydział Nauk Ścisłych, takich 
jak Festiwal Nauki czy pierwszy dzień wio-
sny z Wydziałem. Do gimnazjum będą także 
przyjeżdżali studenci tego wydziału, którzy 
mają się dzielić swoją wiedzą z młodszymi 
kolegami i koleżankami.

 Z pewnością współpraca Gimna-
zjum Miejskiego nr 2 z Uniwersytetem Przy-
rodniczo-Humanistycznym w zakresie nauk 
przyrodniczych i nauk humanistycznych 
sprawi, że uczniowie gimnazjum dostaną 
szansę zdobycia wiedzy i umiejętności wy-
kraczających poza podstawę programową. 
Oferta gimnazjum papieskiego od roku 
szkolnego 2015/2016 staje się jeszcze bar-
dziej atrakcyjna dla uczniów – zarówno dla 
uzdolnionych humanistycznie, jak i w zakre-
sie tzw. przedmiotów ścisłych. Dzięki umo-
wom o współpracy z Wydziałem Nauk Ści-
słych i z Wydziałem Nauk Humanistycznych 
gimnazjaliści będą mogli korzystać z szansy 
osobistego rozwoju intelektualnego. 

Agnieszka Kożuchowska (GM2)

AKADEMICCY PRZYRODNICY

29 maja w Sejmie RP z rąk pani wicemar-
szałkini Wandy Nowickiej papieskie gim-
nazjum otrzymało tytuł Szkoły Równego 
Traktowania. Tym samym stało się jedną  
z 60 szkół w Polsce noszących ten za-
szczytny tytuł.

 W mijającym roku szkolnym gim-
nazjaliści realizowali projekt edukacyjny 
„Różny, ale nie gorszy”, którego koordyna-
torem była p. Lilla Kłos wspierana przez p. 
Marzenę Grzyb. Był on częścią ogólnopol-
skiego projektu Szkoła Równego Traktowa-

nia realizowanego pod patronatem Centrum 
im. Profesora Bronisława Geremka. Główny 
cel działań polegał na propagowaniu postaw 
i zachowań antydyskryminacyjnych zarów-
no w środowisku szkolnym, jak i lokalnym. 
Udało się go osiągnąć dzięki przeprowa-
dzeniu odpowiednio przygotowanych lek-
cji wychowawczych i wykonaniu plakatów. 
Młodzież wzięła udział w warsztatach anty-
dyskryminacyjnych, a nauczyciele w szko-
leniowej Radzie Pedagogicznej o tematyce 
antydyskryminacyjnej. Uczniowie napisali 
też Kodeks Równego Traktowania i wyda-
li okolicznościową Jednodniówkę. Szkoła  
kierowana przez dyrektora Wyszogrodz-
kiego w kwietniu zorganizowała niezwykle 
ważną i potrzebną w środowisku lokalnym 
imprezę, czyli spotkanie integracyjne pod 
hasłem „Wieczór talentów”.
 Jako społeczność gimnazjum je-
steśmy przekonani, że podjęte działania 
wzmocniły w nas wszystkich postawy rów-
ności i poszanowania godności osób niepeł-
nosprawnych oraz uczuliły na problematykę 
dyskryminacji. Właśnie to było dla nas naj-
ważniejsze.

Lilla Kłos, fot. z arch. Gm nr 2

Gimnazjum Miejskie nr 2 - Szkołą Równego Traktowania
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W dniach 6 do 8 czerwca odbyły się ko-
lejne warsztaty teatralne, w których 
tym razem uczestniczyły dzieci należą-
ce do młodszej grupy zespołu teatralne-
go KRYSZTAŁKI. 

Kazimierskie warsztaty grupy młodszej Kryształków
Wybór miejsca był oczywisty, gdyż Kazi-
mierz należy do tych miast, które poza 
walorami architektonicznymi i historycz-
nymi nasycone są atmosferą sztuki. Celem 

warsztatów była integracja grupy oraz roz-
wijanie umiejętności teatralno-aktorskich. 
Program był bardzo napięty. Ćwiczenia 
teatralne, edukacja przyrodniczo-histo-
ryczna i praca nad etiudą teatralno-ta-
neczną całkowicie wypełniły dzieciom czas 
pobytu. Z ogromną radością obserwowa-
łam zaangażowanie dzieciaków podczas 
wszystkich zajęć. Na szczególne słowa 
uznania zasługuje praca dzieci nad nową 
etiudą, gdyż zarówno bardzo ograniczony 
czas, jak i panujące tropikalne warunki 
zmusiły je do naprawdę dużego wysiłku. 
A warto było. Pokaz na kazimierskim ryn-
ku nagrodzony został gromkimi brawami. 
Myliłby się jednak ten, kto kojarzyłby te 
warsztaty tylko z mozolną pozbawioną do-
brego humoru  pracą. Wprost przeciwnie. 
Grupa doskonale się zintegrowała i try-
skała wręcz radością i energią, której nie 
zabrakło do końca, gdyż zaraz po wyjściu  
z autokaru na szkolnym dziedzińcu dzieci 
w pełnej krasie zademonstrowały rodzicom 
swoją etiudę. Po raz kolejny dzieci wystą-
piły dla rodzin ipozostałych widzów w dniu 
13 czerwca przy fontannie przed Miejskim 
Domem Kultury. Tym razem był to wspólny 
występ całego zespołu Kryształki.

M. Szczygielska-Kluska, fot. z arch. SP nr2

Polskie Towarzystwo Turystyczno-Kra-
joznawcze Oddział w Mińsku Mazowiec-
kim po raz kolejny zorganizowało dla 
dzieci i młodzieży „Zlot Turystyczny”. 
20 czerwca odbyła się wycieczka objaz-
dowa po okolicy Mińska z programem 
edukacji regionalnej.

 Uczestnicy Zlotu z Klubu Tury-
stycznego „Mobilek” oraz z różnych szkół 
odwiedzili i poznali ciekawe miejsca za-
równo w stolicy powiatu jak i okolicy. Nie-
którzy uczniowie byli przewodnikami na 
trasie, grupa najpierw odwiedziła Muzeum 
7. Pułku Ułanów Lubelskich przy ul. Sosn-
kowskiego - tu gawędą o wojsku polskim  
i wilii doktora Huberta zachwycił dyrektor 
Muzeum Leszek Celej. Półtorej godziny  
w muzeum minęło koncertowo w przeno-
śni i dosłownie, ponieważ na zabytkowym 
fortepianie zagrał dla uczniów Wojtek 
Nowak z Dębego Wielkiego, także świet-
ny krasomówca, uczestnik ubiegłorocznej 
edycji konkursu. Z muzeum uczestnicy 
spacerkiem przeszli do starej sosny przy 
ul. Stankowizna. Ania Sielska z Zamienia 
opowiadała legendy o rzece Srebrnej,  
a wszyscy podziwiali pomnik przyrody, po-
znając i prawdę i legendy o starej sośnie. 
Następnie grupa  pojechała do Chmiele-
wa, do galerii Krzysztofa Jagodzińskiego, 
gdzie spotkali się z malarzem, obejrzeli 

wystawę obrazów, uczestniczyli w pokazie 
techniki twórczej i oczywiście sami mieli 
możliwość tworzenia sztuki nowoczesnej. 
Michalina Ciechańska z Mińska Mazowiec-
kiego, przygotowując własną, oryginalną 
pracę plastyczną, z dziecięcą szczerością 
oceniła twórczość K. Jagodzińskiego – po-
wiedziała, że była w galerii w Paryżu, ale 
prace pana Krzysztofa i tak bardziej jej 
się podobają, bo są są ciekawsze. Na pa-
miątkę tego spotkania wszyscy uczestnicy 

dostali książki oraz kolorowanki z praca-
mi artysty. Kolejnym etapem wycieczki 
było Dębe Wielkie. Zabytkowy, ponad 
stuletni kościół i pomnik powstania listo-
padowego, to główne punkty wycieczki. 
Przewodnikami byli Damian Murach i Woj-
tek Nowak, mieszkańcy Dębego i laureaci 
konkursu krasomówczego. Chłopcy z „Mo-
bilka” z turystycznym zacięciem szukali 
koło kościoła tzw. skrzynki w ramach geo-
cachingu – gry terenowej użytkowników 

Turystyczny Zlot PTTK Dzieci i Młodzieży 
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Kazimierskie warsztaty grupy młodszej Kryształków

Po dziewięciu miesiącach intensyw-
nej nauki królewskiej gry, w dniu 
24.06.2015 roku nadszedł czas, aby 
przedszkolaki biorące udział w zaję-
ciach szachowych, mogły sprawdzić 
swoje umiejętności. 
 
W tym bowiem dniu, w Przedszkolu 
Niepublicznym „Funny Kids” w Miń-
sku Mazowieckim – odbyły się Szachowe  
Mistrzostwa Przedszkola. Dla wielu przed-
szkolaków był to bardzo niezwykły dzień. 
Po raz pierwszy wzięli udział w prawdzi-
wym turnieju szachowym. Oprócz gry 
bierkami na szachownicy, musieli pamię-
tać też o przestawianiu zegara szachowe-
go i słuchać poleceń sędziego. W sumie 
w szranki turniejowe stanęło 13 młodych 
szachistów, którzy zostali sklasyfikowa-
ni w kategoriach dziewcząt i chłopców. 
Turniej sędziował Artur Suliborski  – sę-
dzia klasy pierwszej, który jest również 

instruktorem tutejszej szkółki szachowej.
W turnieju zwycięstwo odnieśli fawory-
ci, szczycący się posiadaniem V kategorii 
szachowej, którzy dodatkowo uczestni-
czą w zajęciach Szkółki Szachowej ”Fun-
ny Kids. Pierwsze miejsce zajął Artur 
Zarzycki, drugi był Damian Szewczyk,  
a trzeci Bruno Wójcicki. Jak zacięta była 
rywalizacja, może świadczyć fakt, że cała 
trójka zdobyła po 4 punkty i aby poznać 
zwycięzcę turnieju należało posłużyć się 
punktacją pomocniczą.

W poszczególnych kategoriach wyniki Mi-
strzostw Przedszkola przedstawiły się na-
stępująco: 

Kategoria chłopców:
1.    Artur Zarzycki 
2.    Damian Szewczyk
3.    Bruno Wójcicki
4.    Filip Gerszański

5.    Mateusz Kowalski
6.    Mateusz Sutkowski
7.    Ignacy Stołecki
8.    Michał Abramowski

Kategoria dziewcząt:
1.    Joanna Wójcicka 
2.    Katarzyna Pleśniak
3.    Anna Baran
4.    Alicja Cyran
5.    Nadia Grabowska

 Najlepsi zawodnicy turnieju 
otrzymali nagrody rzeczowe, a wszyscy 
uczestnicy Mistrzostw dyplomy oraz drob-
ne upominki. Fundatorami nagród byli: 
Mińskie Towarzystwo Szachowe oraz pani 
Małgorzata Aniszewska-Wolińska – dyrek-
tor przedszkola „Funny Kids”. Turniej 
był współfinansowany ze środków Miasta 
Mińsk Mazowiecki.

Maria Suliborska, 
fot. z arch. przedszkola

GPS polegającej na poszukiwaniu „skar-
bów” ukrytych przez innych uczestników. 
Skarby tzw. skrzynki to odpowiednio za-
bezpieczone, wodoszczelne pojemniki 
zawierające drobne upominki oraz dzien-
nik, w którym kolejni znalazcy odnotowu-
ją swoje odkrycia. Członkowie mińskiego 
Klubu „Mobilek” to pasjonaci tej zabawy. 
Podsumowanie Zlotu odbyło się w sym-
patycznej atmosferze w „Dziupli”, czyli  
w dębskiej świetlicy dla dzieci i młodzie-
ży i w towarzystwie Wójta Gminy Krzysz-
tofa Kalinowskiego, pasjonata i promo-
tora historii Dębego, który opowiadał  
o przeszłości miejscowości, o herbie, 
symbolice barw, różnicach między her-
bem, a godłem i oczywiście o najważ-
niejszych bitwach w okolicy. Następnie 
uczniowie spontanicznie prezentowali się 

w improwizowanych wystąpieniach tema-
tycznie związanych wycieczką, co było  
i dobrą zabawą, i zarazem nauką, ćwicze-
niem pokonywania tremy podczas mówie-
nia przed publicznością.
 Koordynatorem Zlotu była Joan-
na Janicka z mińskiego Oddziału PTTK. 
Współpracowali i pomagali organizacyj-
nie Dariusz Jackiewicz – z Harcerskiego 
Klubu Turystycznego „MOBILEK” w Miń-
sku Mazowieckim, Małgorzata Laskowska 
ze Stowarzyszenia „Koniczynka” – na-
uczyciel ze Specjalnego Ośrodka Wycho-
wawczego w Ignacowie, Bożena Swatko 
– polonista ze Szkoły Podstawowej nr 6 
w Mińsku Mazowieckim z grupą uczniów, 
w Dębem ugościł uczestników Wójt Gmi-
ny Krzysztof Kalinowski z pracownikami 
Urzędu Gminy.

Impreza wspierana finansowo przez Mia-
sto Mińsk Mazowiecki w ramach projektu 
Mińska Akademia Krasomówców.

Opracowano na podstawie materiałów PTTK
fot. z arch. PTTK

Mistrzostwa Przedszkola „Funny Kids” w Szachach
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Z IMPREZ MDK
KULTURA

Francuskie Tête-à-Tête
W czwartek, 11 czerwca w Miejskim 
Domu Kultury po raz kolejny odbył 
się międzykulturowy wieczór dla mło-
dzieży i dorosłych. Wolontariusze EVS  
z Francji przedstawili uczestnikom zajęć 
ciekawostki francuskiej kultury.

Wieczorek Stylu 
W środę, 17 czerwca w Miejskim 
Domu Kultury gościliśmy specjalistów  
z Profimage Studio na Pierwszym Wieczor-
ku Stylu. Była to niezwykle pouczająca 
lekcja makijażu i stylizacji fryzur. Muzycz-
nie wieczór umilił nam Marcin Błądziński  
- uczestnik programu „Bitwa na głosy”.

Wieczorki Stylu zrodziły się z chęci stwo-
rzenia przestrzeni, gdzie kobiety będą 
czuły się dobrze i swobodnie. Głównym 
celem jest umożliwienie Paniom miłego 
spędzenia czasu, oderwania się od co-
dziennych zajęć i obowiązków. W ramach 
pierwszego spotkania uczestniczki miały 
okazję skorzystać z fachowych porad wi-
zażysty i fryzjera. 

„Nie mów mi 
jak mam umierać”
W czwartek 18 czerwca odbył się pokaz 
filmu „Nie mów mi jak mam umierać” 
oraz spotkanie z Krzysztofem Fusem - le-
gendą polskich kaskaderów. Pan Krzysztof 
opowiadał o swoim zawodzie, oraz o ryzy-
ku jakie się z nim wiąże. 

Podczas spotkania uczestnicy dowiedzie-
li się, że zawód kaskadera jest profesją 
bardzo wymagającą. Powinien on łączyć 
w sobie cechy dobrego aktora, osoby sil-
nej psychicznie, a nade wszystko czło-
wieka spokojnego i wyważonego. Oprócz 
cech, osobowościowych i psychicznych 
osoba, będąca, bądź starająca się zo-
stać kaskaderem powinna mieć olbrzymie 
wszechstronne przygotowanie motorycz-
ne. Spotkanie poprowadziła Ajka Tarasow.

Podróże 
Sindbada Żeglarza 

Niesamowite przygody, trzymająca w na-
pięciu opowieść o Podróżach Sindbada 
Żeglarza w spektaklu dla dzieci z cyklu 
Teatr w Pałacu... W klimaty bajkowego 
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świata wprowadził 
najmłodszą publicz-
ność Teatr Atlantis. 

Wystawiona 21 
czerwca na scenie 
MDK opowieść opar-
ta była na baśni  
Bolesława Leśmiana 
- Podróże Sindba-
da Żeglarza, które 
przeznaczone są 
głównie dla dzieci 
od lat sześciu, ale  
i dorośli nie byli 
rozczarowani. Akcja 
toczyła się w ta-
jemniczym i fascy-
nującym klimacie 
Orientu. Bohater 
docierał do wielu 

dziwnych krain w poszukiwaniu wymarzo-
nej królewny. Baśniowy świat mieścił się  
w wiklinowym kufrze, który będąc stat-
kiem Sindbada, krył jednocześnie prze-
różne postaci i miejsca akcji. Pełną pla-
stycznej urody opowieść snuły głównie 
lalki i symboliczne przedmioty. Zmienność 
nastrojów podkreślana była przez boga-
tą warstwę dźwiękową przedstawienia.  
W ten sposób przenieśliśmy widzów w peł-
nię klimatu krainy tysiąca i jednej nocy. 

Premiera spektaklu 
„Skupieni”
Teatr Po Godzinach działający w MDK 
pod opieką Michała Zasłony w  niedzielę, 
21 czerwca zaprezentował mińskiej pu-
bliczności premierowy spektakl pt. „Sku-
pieni”. 

Sztuka opowiada o Paryskiej bohemie 
artystycznej dwudziestolecia międzywo-
jennego. Skupieni Pasjonaci. Wielkie na-
zwiska, wielkie talenty, ogromne skupie-
nie. Jak bardzo można być skupionym... 
na sobie? 

Teatr Po Godzinach jest propozycją MDK 
dla wszystkich osób, które chciałyby spró-
bować swoich sił w tworzeniu amatorskiej 
sceny teatralnej w Mińsku Mazowieckim. 
Sekcja teatralna jest ciekawym sposobem 
na twórcze spędzenie wolnego czasu.

Uczysz się, pracujesz, zajmujesz domem 
– to nie ma żadnego znaczenia. Znajdź 
trochę czasu dla siebie i udaj się do pięk-
nej krainy sztuki, jaką jest teatr. - zachę-
ca opiekun grupy Michał Zasłona.

Warsztaty Genealogiczne 
Warsztaty genealogiczne prowadzi dr An-
drzej Nowik. Każde spotkanie składa się 
z wykładu, dyskusji i ćwiczeń praktycz-
nych. Na zajęciach można się dowiedzieć: 
Gdzie szukać źródeł genealogicznych? Jak 
czytać księgi metrykalne? Jak czytać księ-
gi hipoteczne? Jak poznać dzieje swojej 
nieruchomości? 

BON BON BONJUR 

14 i  21 czerwca odbyły się w Miejskim 
Domu Kultury Międzykulturowe Warsztaty 
Rodzinne prowadzone przez francuskich 
wolontariuszy z Fundacji EBU. Uczestnicy 
mieli okazję stworzyć własną replikę wie-
ży Eiffla oraz wziąć udział w zabawach 
językowych. 

Miejski Dom Kultury, fot. z arch. MDK
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Wernisaż
„Selma – Antarktyda 
– Wytrwałość”
Wyprawa „Selma – Antarktyda – Wytrwa-
łość” dedykowana pamięci Sir Ernsta 
Shackletona, w 100-lecie jego boha-
terskiej podróży statkiem ENDURANCE 
(Wytrwałość) zakończyła się wielkim 
sukcesem. Załoga Selmy, po zdobyciu 
żeglarskiego rekordu świata - „Najdalej 
na Południe” i dotarciu na szczyt jedyne-
go aktywnego wulkanu na Antarktydzie, 
pokonała zamarzające, antarktyczne Mo-
rze Rossa. Ukoronowaniem wyprawy jest 
wystawa fotograficzna, która 10 czerw-
ca odwiedziła również naszą bibliote-

kę. Na wernisażu zjawili się członkowie 
załogi, m.in. kapitan Piotr Kuźniar oraz 
mińszczanin Leszek Rychlik. Uroczyste-
go otwarcia wystawy dokonali organiza-
torzy: dyrektor SP nr 5 w Mińsku Mazo-
wieckim Ewa Szczerba, Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski oraz 
dyrektor MBP Elżbieta Sieradzińska. Do 
grona organizatorów wydarzenia nale-
ży również dyrektor Muzeum Ziemi Miń-
skiej Leszek Celej. Tego dnia wśród gości 
wystawy znaleźli się laureaci konkursu 
plastycznego „Selma na Antarktydzie”, 
wyróżnieni przez załogę „Selmy”. Dzię-
kujemy za wsparcie sponsorom: Przed-
siębiorstwu Energetyki Cieplnej sp. z o.o.  
w Mińsku Mazowieckim oraz Przedsiębior-
stwu Wodociągów i Kanalizacji w Mińsku 
Mazowieckim sp. z o.o. 

Spotkanie autorskie 
z Nikodemem Pałaszem
„Biblioteka Kryminalna” to zupełnie 
nowa odsłona kultowych już autorskich 
spotkań bibliotecznych. „Czarną serię” 
otworzyła lutowa premiera książki „Trzy-
dziesta pierwsza” Katarzyny Puzyńskiej. 
Natomiast w tym miesiącu, 11 czerwca 
specjalnie dla fanów kryminałów biblio-
teka zorganizowała spotkanie z Nikode-
mem Pałaszem, który wie niezwykle dużo  
o kulisach zawodowego sportu i w dodat-
ku potrafi tę wiedzę wykorzystać do na-
pisania wciągających, kryminalnych opo-
wieści. Fabuła jego najnowszej książki 
„Sam na sam ze śmiercią” otwiera przed 
czytelnikami drzwi do tajemnic zawodo-
wej ligi piłki nożnej, w której zachowa-
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nia „fair play” stopniowo zostają wyparte 
przez mechanizmy korupcyjne. Z niecier-
pliwością czekamy na kolejną książkę au-
tora, bo jak sam zapewnił podczas rozmo-
wy w bibliotece ma już pomysł na swój 
trzeci kryminał. Ciekawe, jaka dyscyplina 
sportowa stanie się tłem akcji następnej 
powieści Nikodema Pałasza.  
 

III Rajd Rowerowy 
„Odjazdowy Bibliotekarz”
Już po raz trzeci, mińscy rowerzyści, mieli 
okazję wspólnie wyruszyć w trasę wyzna-
czoną przez bibliotekę. W tegorocznym 
rajdzie rowerowym „Odjazdowy Biblio-
tekarz” wzięło udział ok. 100 uczestni-
ków. Tradycyjny, pomarańczowy peleton 
w asyście policjantów, Straży Miejskiej 
oraz członków Harcerskiego Klubu Ratow-
niczego „Mazowsze” wyruszył ku przygo-
dzie. Pierwszy przystanek został zapla-
nowany przy najstarszej sośnie w Polsce,  
a kolejny w połowie trasy. Celem wypra-
wy była stajnia Celinów, gdzie na rowe-
rzystów czekał poczęstunek w postaci 
kiełbasek z grilla i słodkich przysmaków. 
Po dotarciu do mety i zaspokojeniu głodu, 
uczestnicy mieli okazję pojeździć konno, 
zatańczyć wspólnie zumbę lub po prostu 
powygrzewać się na kocu, czemu zde-
cydowanie sprzyjały warunki pogodowe.  
Miłośników jednośladów już zapraszamy 
na przyszłoroczny rajd.  
     

Zimny Spitsbergen 
Ilony Wiśniewskiej 
i gorąca „Afryka Kazika”

Ilona Wiśniewska, 
która 16 czerw-
ca była gościem 
biblioteki, udo-
wodniła niemal 
wszystkim uczest-
nikom spotkania, 
że Spitsbergen to 
niezwykłe miej-
sce, które warto 
odwiedzić. 
Ta największa 
wyspa norweskie-
go archipelagu 
Svalbard w Arkty-
ce, choć przenosi  
w objęcia chło-
du i ciemności, 
to jednocześnie 
zadziwia magią 
kolorów, kusi 
pięknem przyro-
dy i krystalicznie 
czystym powie-
trzem. To wszyst-
ko spowodowało, 
że autorka zde-
cydowała się za-
mieszkać tam na 
stałe, a wyrazem 
jej miłości do tej 
niezwykłej cząst-
ki świata jest 
właśnie książka 
„Białe. Zimna wy-
spa Spitsbergen”.
 
Z krainy chłodu i mroku wyrwał nas Łu-
kasz Wierzbicki, który 17 czerwca odwie-
dził bibliotekę, pokazując dzieciom uroki 
gorącej Afryki, o której napisał w książce 
„Afryka Kazika”. Licznie przybyłe na spo-

tkanie dzieci, miały okazję poznać przy-
gody nieustraszonego i sympatycznego 
podróżnika – Kazimierza Nowaka i świet-
nie się przy tym bawić. 

Cesaria Evora 
we wspomnieniach 
Elżbiety Sieradzińskiej 
17 czerwca w bibliotece odbyło się spo-
tkanie z Elżbietą Sieradzińską – autorką 
książki „Cesaria Evora”. Był to wieczór 
pełen wspomnień o Bosonogiej Królowej 
z Wysp Zielonego Przylądka, jej niezwy-
kłej muzyce i przyjaźni, jaka połączyła 
charyzmatyczną wokalistkę z jej pokrew-
ną, polską artystyczną duszą. Tego dnia, 
publiczność została oczarowana opowie-
ścią o piosenkarce, która stała się le-
gendą, choć nigdy o to nie zabiegała. Na 
zakończenie spotkania, przy dźwiękach 
największych przebojów Cesarii, wszyst-
kich gości zaproszono na tort. Zgodnie z 
tradycją bibliotecznych spotkań i tym ra-
zem nie zabrakło czasu na podpisywanie 
książek, wspólne zdjęcia i miłe rozmowy.    



24 MIM czerwiec 2015www.minsk-maz.pl

KULTURA

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

Spotkanie dla młodzieży 
z Markiem Boruckim 
Wakacje tuż tuż… W związku z tym biblio-
teka, podobnie jak w latach ubiegłych, 
przygotowała specjalne spotkanie dla 
młodzieży. 23 czerwca, naszym gościem 
był Marek Borucki, autor książki „Wiel-
cy zapomniani. Polacy, którzy zmienili 
świat”. Autor przedstawił sylwetki zna-
nych w świecie Polaków, wśród których 
znaleźli się wybitni naukowcy, wspaniali 
kompozytorzy, konstruktorzy, malarze, 
graficy, pisarze oraz społecznicy. Ich osią-
gnięcia zostały udokumentowane wielo-
ma prestiżowymi nagrodami. Niektórzy  
z nich wielokrotnie byli nominowani do 
Nagrody Nobla. Niech ich historie staną 
się dla młodych ludzi inspiracją do działa-
nia i zachętą do walki o sukces w wybra-
nej dziedzinie naukowej. Był też lokalny 
akcent – zagadka fotograficzna, związana 
z opisanym w książce mostem na rzece 
Słudwi, który wybudowała mińska firma 
„K. Rudzki i S-ka”. 

Zapowiedzi:
• 19 lipca, w godzinach 14:00 – 18:00 – za-
praszamy dzieci wraz z rodzicami na Plac Ki-
lińskiego na Piknik Czytelniczy „Czytanie na 
trawie”, w programie: zabawy z Wodzirejem 
Arkiem, wspólne czytanie z Katarzyną Enerlich 
i Stanisławą Gujską, kiermasz taniej książki  
i inne atrakcje. 
• „PSOTY MAŁE I DUŻE NA WAKACYJNE KSIĄŻ-
KOWE PODRÓŻE” – w dniach 30 czerwca – 28 
sierpnia zapraszamy na wakacje w Bibliotece, 
w ramach których  dla najmłodszych czytel-
ników odbędą się seanse filmowe, teatrzyki, 
warsztaty i inne ciekawe wydarzenia. Szczegó-
ły na plakatach i w Oddziale dla Dzieci. 

W 2010 roku Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku Mazowieckim przeniosła 
swoją siedzibę do nowego gmachu, rozpoczynając tym samym nowy rozdział 
w swojej działalności. Aby upamiętnić to wydarzenie Oddział dla Dzieci za-
prasza do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym, który adresowany jest  
do rodziców/opiekunów prawnych dzieci, które urodziły się w 2010 roku i tak 
jak nasza biblioteka obchodzą w 2015 roku swoje 5 urodziny.

Szczegóły konkursu na stronie internetowej biblioteki oraz w Oddziale dla 
Dzieci. Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie!

www.mbpmm.pl
 

Miejska Biblioteka Publiczna, fot. z arch. MBP
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W niedzielę 21 czerwca br. odbył się 
„2 Bieg po szablę sierżanta Dobrowol-
skiego” zorganizowany przez Muzeum 
Ziemi Mińskiej, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji oraz  EKWOS. Bieg przypo-
mina postać mińskiego bohatera sier-
żanta Henryka Dobrowolskiego ps. Sęk, 
który był członkiem Pierwszej Kompa-
nii Kadrowej i zginął w bitwie pod Łow-
czówkiem w grudniu 1914 roku.

Patronat nad biegiem sprawował Bur-
mistrz naszego miasta Pan Marcin Jaku-
bowski. Dyrektor biegu Pan Jerzy Nurek 
przygotował technicznie trasę biegu po-
między Mińskiem Mazowieckim a Grębi-
szewem (dystans 11 km). Stawkę biega-
czy pilotował Jerzy Gryz.
 Wolontariuszami zapewniający-
mi dobry przebieg biegu byli uczniowie 
z GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w 

W czwartek 18 czerwca br. w siedzibie 
Muzeum Ziemi Mińskiej przy ul. Okrzei 
16 odbył się wernisaż wystawy „Ja-
pońskie etykiety do zapałek” z kolek-
cji Ladislava Kohma z miasta partner-
skiego Krnov.  Wystawę można oglądać 
w godzinach otwarcia Muzeum do 23 
sierpnia br. 

 Tę wystawę nazywam „Japo-
nia”. Zięć mojego dziadka był Japoń-
czykiem, profesorem bohemistyki na 
uniwersytecie w Tokio. Przez wiele lat 
przywoził do Czech zapałki, które jego 
teść, a mój dziadek, zbierał ze względu 
na piękno zdobiących zapałczane pudeł-
ka etykiet. Zbierał je przez 18 lat swego 
życia. Maleńkie rozmiarem, ale mocne  
w wyrazie, osadzone w kulturze, wysma-
kowane estetycznie miniatury.
 Wielka powódź, która w 1997 
roku dotkliwie zniszczyła miasto Krnov, 
nie oszczędziła również mojej pracowni. 
Straciłem wtedy wiele prac, na szczęście 
kolekcja mojego dziadka Ladislava oca-
lała. Przeniosłem ją do nowej pracowni, 
gdzie leżała, czekała do roku 2014, by 
ujrzeć światło dzienne w czasie wystawy  

Mińsku Mazowieckim, Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 im. Powstańców Warsza-
wy w Mińsku Mazowieckim oraz Zespołu 
Szkół im. Kardynała Stefana Wyszyńskie-
go w Stojadłach. Wszyscy wolontariusze 
otrzymali podziękowanie w formie pakie-
tów książek. 
 W kategorii kobiet zwyciężyła 
Katarzyna Truszczyńska, II miejsce zajęła 
Jolanta Bartnik, III miejsce Edyta Płotec-
ka. W kategorii mężczyzn I miejsce zajął 
Łukasz Lemanowicz, II miejsce Krzysztof 
Piętka, a III miejsce na podium zajął Ma-
rek Czyżowski. 
 Wśród nagród znalazły się do-
bowe pobyty w Ekwosie, darmowe wej-
ściówki na basen, bony pieniężne do 
Carrefoura i oczywiście repliki szabli pol-
skiej z 1934 roku. Organizatorzy składają 
szczególne podziękowania dla Pana  Pio-
tra Parasiewicza  za gościnę na terenie 
rekreacyjnym Ekwosu. 
 Dziękujemy sponsorom biegu za 
okazaną pomoc finansową, Panom: Toma-
szowi Pałdynie, Waldemarowi Zagórskie-
mu i Jerzemu Nowakowi.

Leszek Celej, Robert Smuga, Jerzy Nurek

w bibliotece naszego miasta. Tam obejrzał 
ją mój przyjaciel Pan Krzysztof Rusiec-
ki, którego ja bardzo cenię jako artystę  
i miał taki wspaniały pomysł by tę wysta-
wę pokazać Wam!

Bieg po szablę sierżanta

Najpierw etykiety jechały z Japonii do 
Czech a teraz przyjechały do Was, przy-
jaciół z Mińska Mazowieckiego.
 Mam nadzieję, że wystawa ta 
będzie nowym, ciekawym spojrzeniem na 
piękno i sztukę.

Ladislav Steininger, Krnov 2015

… powoli zaczynamy odkrywać wielkość 
tych artystycznych miniatur. Niczym  
w poezji haiku, odnajdujemy w nich dys-
cyplinę formalną, pomysłowość, technicz-
ną wirtuozerię, wysoki smak estetyczny  
i umiejętność syntetycznej, skrótowej 
wypowiedzi plastycznej. Pieczołowicie 
gromadzona przez Ladislava Khoma ko-
lekcja zawiera niemalże wszystko, po-
cząwszy od niespożytej inwencji literni-
czej po zminiaturyzowane reprodukcje 
japoński mistrzów drzeworytu.
 Co więcej, można powiedzieć, 
że większość chwytów artystycznych, 
którym współczesna krytyka wmawia 
awangardowość była praktykowana już 
dużo wcześniej przy projektowaniu tych 
etykiet przez japońskich artystów.Mając 
taki zbiór, można otwierać Akademię.

Krzysztof Rusiecki, Mińsk Mazowiecki, 2015

Japońskie etykiety do zapałek
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Podczas tegorocznego Turnieju Rycer-
skiego w siedzibie MZM Dziale 7 PUL 
odbył się wernisaż wystawy Katarzyny 
Kalinowskiej, która od pięciu lat pasjo-
nuje się fotografowaniem koni. Sama  
o sobie pisze:

„Z zawodu lekarz weterynarii, z za-
miłowania amazonka i pasjonatka fo-
tografii. Od kiedy sięgam pamięcią moją 
pasją były konie, na pierwszych narysowa-
nych przeze mnie obrazkach były konie, 
na pierwszej kolorowej pocztówce, którą 
dostałam w wieku 2-3 lat były konie arab-
skie a zwierzątko które chciałam mieć  
w domu to był oczywiście koń. Marzenie 
to spełniło się wiele lat później, kiedy to 
członkiem mojej rodziny dokładnie 15 lat 
temu stał się Koń Manet. 

 Pasja fotograficzna nie jest tak długa jak 
końska, chociaż już jako młoda panienka 
fotografowałam na analogach (jak chyba 
każde dziecko w latach 80-dziesiątych)  
a wieczory spędzałam w ciemni czeka-
jąc niecierpliwie, jaki obraz wynurzy się  
z kuwety, co było dla mnie zdecydowanie 
ciekawsze niż samo robienie zdjęć. Od 5 
lat fotografia stała się moją namiętno-
ścią, odskocznią od stresów i sposobem 
na poznawanie świata i ludzi. Współpra-
cuję z portalem "HEJ NA KOŃ", swoje pra-
ce pokazywałam na I i II Festiwalu Sztuki 
Jeździeckiej w Warszawie.”
 

Monika Pszkit, fot. z arch. MZM

W minioną sobotę, 4 lipca w ogrodzie 
Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7 Pułku 
Ułanów Lubelskich odbył się V Turniej 
Rycerski Jana z Gościańczyc.

 Jak zawsze, przybyli goście 
mogli odwiedzić obóz rycerski, uczest-
niczyć w grach, zabawach, strzelać  
z łuku a nawet stoczyć walkę z ryce-
rzem. Najbardziej efektowne okazały 
się jednak turnieje bojowe na miecze  
i tarczę, walki drużynowe oraz wieczor-
ny teatr ognia. Imprezę przygotowało 
Bractwo Rycerskie Ziemi Mińskiej.
 

KULTURA

V Turniej
 Rycerski 

Fotografie artystyczne koni
autorstwa Katarzyny Kalinowskiej
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„Przemoc jako forma zachowań spo-
łecznych towarzyszy człowiekowi od 
zawsze i dotyka każdej sfery życia czło-
wieka: osobistej, społecznej, gospodar-
czej i politycznej. Czysta przemoc nie 
dba o cel, jakim jest człowiek i jego 
„godność”, czyni z niego narzędzie do 
osiągania własnych celów”.

 28 maja 2015 r. miała miejsce 
konferencja podsumowująca realizację 
projektu współfinansowanego ze środków 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego pt.: 
„Podejmowanie działań profilaktycznych  
w zakresie zmniejszania zjawiska przemocy 
ze względu na płeć”. Spotkanie skierowane 
było do beneficjentów projektu oraz jego 
wykładowców. 
 Dyrektor MOPS Pani Elżbieta 
Kowalik-Wirowska w swoim wystąpieniu 
podziękowała wszystkim za udział w pro-
jekcie oraz przybliżyła przybyłym gościom 
statystyki Zespołu Interdyscyplinarnego 
ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  
Panie Agnieszka Słońska – kierownik Projek-
tu i Zofia Zawadka omówiły zrealizowane 
działania i poszczególne etapy projektu 
oraz zaprezentowały materiał na temat 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego. 
Podczas konferencji głos zabrali również 
Kierownik Rewiru Dzielnicowych Sebastian 
Matasek, Pani Dorota Piątkowska – adwo-
kat, Justyna Kołodziejczyk z Gimnazjum 
Miejskiego nr 2 i jedna z uczestniczek pro-
gramu.
 Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej w Mińsku Mazowieckim w okresie 
od 1 czerwca 2014 r. do 31 maja 2015 r. 
jako jedna z trzech instytucji realizowała 
projekt dofinansowany ze środków Fun-
duszu Małych Grantów dla Programu PL14 
„Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie  
i przemocy ze względu na płeć”, w ramach 
Norweskiego Mechanizmu Finansowego na 
lata 2009-2014. 
 Całkowity budżet opiewał na 
kwotę 95.878 zł, wartość wkładu własnego 
Miasta Mińsk Mazowiecki wyniosła 14.381 
zł, a pozostała kwota 81.497 zł pochodziła 
ze wsparcia funduszy norweskich.
 Projekt był adresowany do ko-
biet doznających przemocy oraz dzieci  
i młodzieży z rodzin dysfunkcyjnych, w tym 
zagrożonych przemocą w rodzinie z terenu 
Miasta Mińsk Mazowiecki.
Skupiał się on na pięciu działaniach: 
1.  Utworzeniu 2 grup psychoedukacyjnych 
dla kobiet oraz dla dzieci i młodzieży do-
tkniętych przemocą w rodzinie. 

2. Prowadzeniu doradztwa społeczno  
– prawnego poprzez pocztę elektroniczną 
(indywidualne konsultacje były świadczone 
przez psychologa, prawnika, pracownika 
socjalnego, pedagoga).
3. Spotkaniach edukacyjnych adresowa-
nych do rodziców objętych pomocą Ośrodka  
w związku z doświadczaniem przemocy  
w rodzinie i przeżywaniem trudności  
w wypełnianiu funkcji opiekuńczo – wycho-
wawczych. 
4. Mediacji rodzinnych. 
5. Superwizji jako systemu wsparcia dla 
członków grup roboczych.
W okresie realizacji projektu odbyło się: 
• 20 spotkań grupy psychoedukacyjnej 
dla kobiet doświadczających przemocy  
w rodzinach z problemem alkoholowym, 
prowadzonych przez doświadczonych psy-
chologów. Obejmowały one również spo-
tkania z członkiem Zespołu Interdyscypli-
narnego, policjantem i prawnikiem oraz 
indywidualne konsultacje z psychologiem 
- liczba uczestników - 27 kobiet,
• 16 trzygodzinnych spotkań grupy psycho-
edukacyjnej dla dzieci w wieku 7-12 lat, 
pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych,  
w tym rodzin dotkniętych przemocą, liczba 
uczestników - 22 dzieci, 

• doradztwo społeczno – prawne czyli in-
dywidualne konsultacje świadczone przez 
psychologa, prawnika, pedagoga i pracow-
nika socjalnego dla osób zagrożonych oraz 
dotkniętych przemocą w rodzinie prowa-
dzone przy pomocy poczty elektronicznej, 
liczba udzielonych porad – 5,
• 6 spotkań edukacyjnych, w których udział 
wzięło 21 osób z rodzin przeżywających 
trudności przeprowadzonych w celu zdoby-
cia wiedzy na temat przemocy w rodzinie, 
rozwinięcia umiejętności opiekuńczo-wy-
chowawczych i podniesienia świadomości  
w zakresie funkcjonowania rodziny,
• spotkania rodzin będących w trakcie 
konfliktu z mediatorem rodzinnym, liczba 
uczestników - 19 osób,
• 9 spotkań członków grup roboczych Ze-
społu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdzia-
łania Przemocy w Rodzinie z superwizorem, 
liczba uczestników – 38 osób (w tym 22 pra-
cowników MOPS). 

Ponadto 12 maja odbyła się wycieczka 
edukacyjno – informacyjna dla 9 chętnych 
osób.

Zespół Interdyscyplinarny MOPS,
 fot. z arch. MOPS

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT MOPS
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RELACJE Z MOSIR 

W dniu 10 czerwca 2015 na boiskach 
przy ul. Wyszyńskiego 56 w Mińsku  
Mazowieckim odbyła się Olimpiada 
Przedszkoli, której organizatorami byli 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji oraz 
TKKF Albatros. 

W tegorocznej edycji udział wzięło 9 pla-
cówek z terenu miasta: Przedszkole Miej-
skie nr 2, 3, 4, 5, 6, Przedszkole przy SP 
nr 1 oraz „Wesoła Ciuchcia”, Niepubliczne 
Przedszkole Montessori „Delfinek” oraz 
Niepubliczne Przedszkole „Kleksik”.

Olimpiadę rozpoczynał przemarsz repre-
zentantów przedszkoli, którzy w asyście 
Dyrektora MOSiR Roberta Smugi oraz Bur-
mistrza Miasta Mińsk Mazowiecki Marci-

na Jakubowskiego rozpoczynali sportową  
rywalizację. Dwudziestka reprezentantów 
z każdej placówki rywalizowała w 6 kon-
kurencjach, tj.: sztafeta z szarfą, sztafeta 
w parach, skok w dal z miejsca, rzut piłką 
lekarską, sztafeta w workach oraz slalom 
z ringo.

Tego dnia każde dziecko otrzymało pamiąt-
kowy medal za udział i słodki upominek,  
a każde Przedszkole otrzymało pamiątko-
wy puchar i dyplom, które zostały wręczo-
ne przez Dyrektora MOSiR Roberta Smugę 
oraz Prezesa TKKF Albatros Pana Krzysztofa 
Kulkę podczas uroczystej dekoracji. Pierw-
szą lokatę zajęło Przedszkole Miejskie nr 6 
zaraz przed Przedszkolem przy SP nr 1 oraz 
Przedszkolem Miejskim nr 5 .

Dla wszystkich chętnych przedstawicieli 
przedszkoli organizatorzy przygotowali 
„konkurencję niespodziankę”, w której 
najszybsza okazała się reprezentantka 
Przedszkola przy SP nr 1.

Olimpiada Przedszkoli jest jednym z naj-
bardziej satysfakcjonujących wydarzeń  
w kalendarzu imprez sportowo-rekreacyj-
nych MOSiR, gdyż nieczęsto mamy okazję 
gościć 200 uśmiechniętych dzieci.

Dziękujemy serdecznie za wspólną zaba-
wę, do zobaczenia w następnym roku!

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Olimpiada Przedszkoli

SPORT
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Wyniki Świętojańskiego Maratonu Pły-
wackiego, który odbył się 19 czerwca, 
nie były dla nikogo zaskoczeniem – wy-
grał go jeden z kilku Polaków, którym 
udało się przepłynąć Kanał La Manche.

Bogusław Woźniak z Warszawy, nie zdra-
dzając nikomu swoich sportowych osią-
gnięć przystąpił do Maratonu i już od 
pierwszych chwil wraz z Damianem Ba-
nasikiem z miejscowości Duczki stanowili 
parę faworytów. W ostatecznym rozra-
chunku doświadczenie wzięło górę nad 
młodością i Pan Bogusław uzyskał 10 600 
m, a Damian 10 350 m. 

Panie tego dnia również dały popis wspa-
niałych umiejętności, bo Alicja Misiołek 
pokonała dystans 9850 m. Wszyscy wy-
mienieni nawet na chwilę nie zatrzyma-
li się, aby złapać oddech, co dało panu 
Wożniakowi i pani Misiołek dodatkowe 
nagrody za najdłuższy dystans jednorazo-
wo bez odpoczynku. Ogólnie w Maratonie 
wystartowało 15 osób – profesjonalistów 
i amatorów, miłośników pływania – naj-
krótszy dystans to 2100 m – najdłuższy 
jak wspomnieliśmy wyżej 10 600 m. Nie-
zależnie od pokonanego dystansu radość 
ze współzawodnictwa stała się udzia-
łem wszystkich, a trzygodzinny maraton  
w Aquaparku Miejskim w Mińsku Mazo-
wieckim należy zaliczyć do bardzo uda-
nych. Jest to wyjątkowo klimatyczna im-
preza, osoby które wzięły udział w latach 
poprzednich wracają do nas, co nam, or-
ganizatorom,  daje niezmierną satysfak-
cję, a inicjatywie daje szansę na konty-
nuację w latach następnych.  

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Maraton Świętojański

W dniach 12 – 13 maja 2015 roku odbyły 
się w Rybniku XXIV Mistrzostwa Polski Ju-
niorów w Taekwon - Do ITF zorganizowane 
przez Polski Związek Taekwon-do.
 Na starcie zawodów stanęło, wy-
łonionych w turniejach kwalifikacyjnych, 
127 najlepszych zawodników z 38 klubów  
z terenu całej Polski. Nasze miasto i powiat  
w tej imprezie reprezentowali zawodnicy Miń-
skiego Klubu Sportowego TAEKWON – DO pod 
opieką Mistrza Jacka Łuniewskiego VII DAN.
 Wraz z trenerem Łuniewskim do 
Rybnika pojechało trzech zawodników, którzy 
w dwóch turniejach eliminacyjnych zdobyli 
prawo do występu w zawodach finałowych. 
Najlepszy występ z naszych klubowiczów za-
notował Karol Łuniewski II DAN zdobywając 
brązowy medal Mistrzostw Polski w konku-
rencji walk mężczyzn w kategorii do 75kg. 
Ponadto w zawodach wzięli udział i zdobywa-
li punkty dla klubu oraz powiatu mińskiego  
w klasyfikacji Współzawodnictwa Sportowego 

Dzieci i Młodzieży Mateusz Radomski I DAN 
oraz Marcin Kalbara 2 KUP, którzy pomimo 
dzielnej postawy musieli jednak uznać wyż-
szość rywali w swoich konkurencjach.
 Mistrz Jacek Łuniewski podsumo-
wał ostatni w tym półroczu start swoich pod-
opiecznych: „Za nami pełne sukcesów pierw-
sze sześć miesięcy bieżącego roku. Wyniki 
startów naszych zawodników w Pucharze Pol-
ski, Mistrzostwach Świata oraz Mistrzostwach 
Polski Juniorów Młodszych i teraz Mistrzo-
stwach Juniorów potwierdziły przynależność 
naszego klubu do krajowej czołówki w tych 
kategoriach wiekowych. W zawodach w któ-
rych uczestniczyliśmy pokazaliśmy się z naj-
lepszej strony. Czasami brakowało szczęścia, 
ale taki jest sport. Dziękuję moim zawodni-
kom za trud włożony podczas treningów oraz 
zawodów. To jest ich sukces”.       
 Zawodnikom oraz trenerowi gratu-
lujemy udziału w zawodach!

Igor Koczyrkiewicz, fot. z arch. MKS TAEKWON-DO

XXIV Mistrzostwa Polski Juniorów w Taekwon-Do ITF - Rybnik
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W dniach 18-21.06.2015 r. zawodnicy 
klubu MKS Mazovia Mińsk Mazowiec-
ki - sekcja warcabowa, wzięli udział  
w Drużynowych Młodzieżowych Mistrzo-
stwach Polski w warcabach 100 – polo-
wych. Mistrzostwa zostały rozegrane  
w Dąbkach, województwo Zachodnio-
pomorskie. 

 W rozgrywkach wzięło udział 350 
warcabistów z całego kraju,  między in-
nymi z: Mińska Mazowieckiego, Gniezna, 
Janikowa, Wrocławia, Horyńca-Zdroju, 
Lipna, Pęgowa, Poczesnej, Marek, Bie-
lawy, Błonia, Świecia, Komorza, Baszni, 
Miejskiej Górki, Bydgoszczy, Kuźnicy, Lu-
baczowa oraz Staniewic. 
 To były cztery długie dni... Naj-
pierw podróż do Dąbek koło Darłowa, 
około 11 godzin w autobusie. Następnie 
dwa bardzo intensywne dni gry, w każdym 
z nich po 3 rundy, a każda mogła trwać 
nawet 3 godziny. Zawodnicy w czasie roz-
grywek, musieli mocno wytężać swoje 
umysły, by pokonać swoich przeciwników. 
A po godzinach gry, spędzali czas anali-

zując swoje partie, grając w piłkę nożną  
i spacerując po plaży. W niedzielę rano  
o 7:45 odbyła się ostatnia, 7 runda  
i owocne dla nas zakończenie Mistrzostw! 
Koncentracja, strategia, kombinacje, 
stres oraz uciekający na zegarze czas były 
stałymi towarzyszami warcabistów.
 Zawodnicy MKS Mazovii przez 
cały rok ciężko trenowali pod czujnym 
okiem trenera Łukasza Kosobudzkiego, 
notabene Mistrza Polski w warcabach 100 
– polowych. Dzięki ich wspólnej pracy i 
nabytym umiejętnościom mogą się teraz 
cieszyć swoimi sukcesami. A oto wyniki 
Mistrzostw:
W kategorii Juniorzy do lat 10 – drużyna 
w składzie:  Łukasz Jędrasik, Kamil Kwiat-
kowski, Mateusz Pióro po 7 rundach zajęli 
2. miejsce zdobywając SREBRNY medal  
i tytuł Drużynowych Wicemistrzów Polski!
W kategorii Juniorki do lat 10 – drużyna 
w składzie: Angelika Santorek i Karolina 
Kwiatkowska zajęły miejsce 10.
W kategorii Juniorzy do lat 13 – drużyna 
w składzie: Michał Pióro, Jakub Santorek, 
Igor Bezłada zajęli miejsce 4.

  Drużynowi Wicemistrzowie Polski w warcabach 100-polowych!

W kategorii Juniorki do lat 19 – drużyna 
w składzie: Kamila Biernat, Magdale-
na Padzik zajęły 2. miejsce zdobywa-
jąc SREBRNY medal i tytuł Drużynowych  
Wicemistrzyń Polski!
W kategorii Juniorzy do lat 19 – drużyna  
w składzie: Robert Kaczmarski, Bartło-
miej Królak, Marta Stangret zajęli 2. 
miejsce zdobywając SREBRNY medal  
i tytuł Drużynowych Wicemistrzów Pol-
ski! W turnieju plażowym – 2. miejsce  
i SREBRNY medal wywalczył Przemysław 
Kosobudzki.
 Warcabiści wrócili z Dąbek zmę-
czeni ale niesamowicie szczęśliwi, a au-
tokar musiał udźwignąć wywalczone me-
dale i puchary.

Jesteśmy dumni i gratulujemy sukcesów!
zapraszamy na nasz profil na facebooku: 
https://www.facebook.com/MksMazovia-
MinskMazowieckiSekcjaWarcabowa

Iwona Kwiatkowska, 
fot. z arch. MKS Mazovia

W sobotę 20.06 zawodnicy z nowopow-
stałej sekcji boksu Grappler Boks Mińsk 
Mazowiecki  stoczyli swoje walki na Ama-
torskiej Lidze Boksu Białych Kołnierzyków 
zorganizowanej w warszawskim klubie 
Palestra. Nasze miasto reprezentowa-
li: Krysia Iwanow, Małgorzata Mroszczyk  
i Marcin Frankiewicz. Każdy z zawodni-
ków stoczył po jednej walce, wszyscy za-
prezentowali bardzo dobrą formę, dzięki 
której pokonali swoich rywali.
 Wszystkie starcia dostarczyły dużo 
emocji i pokazały umiejętności  naszych 
bokserów. Główną ideą powstałej Ligi jest 
wymiana doświadczeń zawodników różnych 
klubów trenujących boks na co dzień. Suk-
ces tak młodej sekcji zawdzięczamy nasze-
mu trenerowi Eugeniuszowi Charzewskie-
mu, który przygotował naszych zawodników 
motywując ich do treningów. Zawodnikom 
serdecznie gratulujemy, a wszystkich chęt-
nych zapraszamy na treningi boksu do Klubu 
Walki Grappler. 

Ewelina Frankiewicz, fot. z  arch. klubu

GRAPPLER BOKS

SPORT
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Wiele się działo w miniony weekend na 
szosowych trasach kolarskich. W Sobótce 
koło Wrocławia rozegrano Mistrzostwa Pol-
ski Elity, gdzie wystartował zawodnik Klu-
bu Kolarskiego V-MAX – Dariusz Kołakowski.  
W gronie zawodowców spisywał się bardzo 
dzielnie. Niewątpliwym zaszczytem było 
walczyć ramię w ramię z samym Mistrzem 
Świata – Michałem Kwiatkowskim, czy 
gwiazdą z Tour de France – Rafałem Majką.

W pobliskim Dębem Wielkim, gdzie w nie-
dzielne popołudnie trwał festyn z okazji 
Święta Gminy odbył się szereg wyścigów 
z udziałem niemal całej ekipy mińskich 
„ścigantów” trenera V-MAXu Jacka Tom-
kiewicza. Już po raz trzeci rozegrano w tej 
miejscowości „Puchar Wójta Gminy”. Wy-
ścig w tym roku został włączony do Ogól-
nopolskiego Challege,u Masters PZKOL co 
znacznie podniosło jego rangę. Zanim jed-
nak do akcji ruszyli zawodnicy pełnoletni, 
pierwsze pojedynki stoczyli najmłodsi. Te 
zmagania objęte były ramami Ligi Szosowej 
Mazowsza czyli wyścigu kolarzy „licencjo-
nowanych”. W obu wyścigach podziwiali-

śmy bardzo wysoki poziom sportowy. W sze-
regach Klubu Kolarskiego V-MAX, który był 
współorganizatorem imprezy już kilka dni 
wcześniej ogłoszono stan pełnej gotowości 
bojowej. Mińszczanie mieli wielki apetyt 
na laury, a ich obecna dyspozycja potwier-
dzała, że trzeba mierzyć bardzo wysoko. 
Rozwój wydarzeń był niesamowity.

V-MAX zdominował całą rywalizację  
i w najmocniejszych kategoriach wieko-
wych aż sześciokrotnie lądował na naj-
wyższym stopniu podium. Ola Tylkowska 
(kat. ŻAK) i Iza Wiercioch (kat. Młodziczka) 
wśród dziewcząt były bezkonkurencyjne. 
Przemek Kuligowski (kat. ŻAK), Kuba Sosz-
ka (kat. Młodzik) i Dominik Murasicki (kat. 
Junior) wśród chłopców byli poza jakimkol-
wiek zasięgiem rywali. Również wśród naj-
starszych zawodników nie zawiódł Tomek 
Czyżkowski wygrywając swój wyścig w ka-
tegorii Mastersów.
„(...) wiedziałem, że moi zawodnicy są 
świetnie przygotowani do tego sezonu. Wy-
konali kawał ciężkiej roboty i zasługują na 
takie wyniki. Pierwszy raz jednak zauważy-

łem że poza indywidualnymi możliwościami 
tworzą świetny zespół, który wzajemnie się 
wspiera. Oni dzisiaj już dobrze wiedzą, że 
są mocni i wzbudzają respekt u rywali. Dla 
każdego trenera to olbrzymia satysfakcja” 
J. Tomkiewicz.

Uroczysta ceremonia dekoracji zawodni-
ków przyciągnęła do głównej sceny pokaź-
ną liczbę widzów. Puchary dla zwycięzców 
wręczali Wójt Krzysztof Kalinowski, Dyrek-
tor SK BANK w Mińsku Mazowieckim Michał 
Grochocki, oraz sponsorzy Klubu V-MAX.

Pierwsza część sezonu startowego 2015 
dobiega końca. Czas zacząć przygotowanie 
do jego kolejnej części. Za kilka dni ekipa 
V-MAXu zaliczy letnie zgrupowanie na Ka-
szubach, gdzie zrealizują nakreślony plan 
najcięższych treningów.

Galerie zdjęć z tej imprezy już są dostępne 
na klubowej stronie www.vmaxkolarze.pl oraz 
www.ztc.pl, a niebawem ukaże się film.

Jacek Tomkiewicz, fot. z arch. V-MAX

13 czerwca w Warszawie odbył się Ogól-
nopolski Turniej Dzieci i Młodzików „Żo-
liborz Judo Cup”. W turnieju startowali 
reprezentanci UKS Judo KONTRA Mińsk 
Mazowiecki. Osiągnęli następujące re-
zultaty:
- w kategorii młodzików:
złoty medal w kategorii wagowej 44 kg 
zdobyła Aleksandra Polkowska, srebrny 
medal w kategorii 63 kg zdobyła Wiktoria 
Zalewska, IV miejsce w wadze 73 kg wy-
walczył Patryk Pszonka,
- w kategorii dzieci:
V miejsce w wadze 32 kg zdobył Mikołaj 
Poślada.
 14 czerwca na Żoliborzu  
w Warszawie odbył się finał Warszawskiej 
Olimpiaday Młodzieży Dzieci Młodszych 
- „FUNNY JUDO”. Startujący w roczniku 
2007 Piotr Marczak, reprezentant UKS 
Judo KONTRA, zdobył II miejsce w kate-
gorii wagowej 29 kg i wygrał w pięknym 
stylu 4 walki.
 20 czerwca w Luboniu k/Pozna-
nia odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorek 
i Juniorów Młodszych w judo. Zawodnicz-

ka UKS Judo KONTRA Katarzyna Przyczyna 
wywalczyła w tych zawodach V miejsce 
w kategorii wagowej 52 kg wygrywając 
3 walki. Uległa jedynie mistrzyni Polski 
Aleksandrze Kalecie, reprezentantce UKS 

Judo Wolbrom, a o III miejsce przegrała  
z Dagmarą Paszkowską z KJ Samuraj Ko-
szalin.

Zdzisław Wiącek
trener Judo II klasy, III DAN

Mińskie judo punktuje
SPORT

KOLARZE V-MAX W AKCJI
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I  N  F  O  R  M  A  C  J  A
 Zawiadamiam, że w dniu 25 czerwca 2015 r. ustaliłem, a w dniu 29 czerwca 2015 r. podałem do publicznej wiadomo-
ści wykaz obejmujący działkę gruntu 732 o powierzchni 348 m 2 stanowiącą zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00031070/2 
własność Miasta Mińsk Mazowiecki, położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Budowlanej, przewidzianą do sprzedaży w drodze 
bezprzetargowej na rzecz jej dotychczasowego użytkownika wieczystego.
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji 3 
Maja 1 od dnia 29 czerwca 2015 r. do dnia 20 lipca 2015 r. 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

RZĄDOWY PROGRAM POMOCY UCZNIOM W 2015 r.
„WYPRAWKA SZKOLNA”
Dofinansowanie mogą uzyskać:
- uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej i klasy IV technikum pocho-
dzący z rodzin, w których dochód na członka rodziny nie przekracza kwoty 574 zł netto miesięcznie (art.5 ust.1 
ustawy z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych),
- uczniowie uczęszczający w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III szkoły podstawowej i klasy IV technikum, w któ-
rych dochód na członka rodziny przekracza kwotę 574 zł, a w rodzinie występuje szczególna sytuacja życiowa, (art. 
7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej). Liczba uczniów którym zostanie udzielona pomoc w tych 
przypadkach nie może przekroczyć 5% ogólnej liczby uczniów w mieście z klas III SP i IV technikum,
- uczniowie: słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z nie-
pełnoprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym  
z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, z niepełnosprawnościami sprzężonymi, w przypadku gdy jedną  
z niepełnosprawności jest niepełnosprawność wymieniona powyżej - posiadających orzeczenie o potrzebie kształce-
nia specjalnego, o którym mowa w art. 71b ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, uczęszcza-
jących w roku szkolnym 2015/2016 do szkół dla dzieci i młodzieży: szkół podstawowych, z wyjątkiem klas I, II i IV, 
gimnazjów, z wyjątkiem klasy I, szkół ponadgimnazjalnych: zasadniczych szkół zawodowych, liceów ogólnokształ-
cących, techników lub szkół specjalnych przysposabiających do pracy dla uczniów z upośledzeniem umysłowym  
w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi, lub do ogólno-
kształcących szkół muzycznych I stopnia, z wyjątkiem klas I, II i IV, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, 
z wyjątkiem klasy I, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, z wyjątkiem klasy I, liceów plastycznych lub ogólno-
kształcących szkół baletowych, z wyjątkiem klas I i IV.

Wniosek należy złożyć do dyrektora szkoły, do której uczeń będzie uczęszczał w roku szkolnym 2015/2016  
w nieprzekraczalnym terminie do 10 września 2015 roku.

Wnioski rodziców ucznia o dofinansowanie oraz szczegółowe warunki udzielania pomocy - do pobrania w formacie 
rtf na stronie internetowej Miasta Mińsk Mazowiecki www.minsk-maz.pl  lub w sekretariatach szkół.

Niezbędne informacje dotyczące Programu Rodzinny Mińsk znajdują się na 
stronie inernetowej miasta www.minsk-maz.pl w zakładce: 
Sprawy społeczne/Program Rodzinny Mińsk 
(http://www.minsk-maz.pl/308,program-rodzinny-minsk.html).

W zakładce poza potrzebnymi informacjami znajduje się m.in. katalog ulg 
oferowanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz aktualna lista partnerów 
programu „Rodzinny Mińsk”.

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

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
SMS-y o zadłużeniu

 Stosownie do § 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 maja 2014 r. w sprawie trybu postępowania wierzycieli 
należności pieniężnych przy podejmowaniu czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych (Dz. U. z 2014 r. 
poz. 656), wierzyciel może informować zobowiązanego - poprzez krótką wiadomość tekstową (SMS) - m.in. o upływie terminu 
zapłaty należności pieniężnych, wysokości należności pieniężnej, rodzaju i wysokości odsetek z tytułu niezapłacenia w terminie 
należności pieniężnej oraz grożącej egzekucji administracyjnej i mogących powstać kosztach egzekucyjnych. 
 W związku z powyższym, Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki zamierza przystąpić do powiadamiania ludności  
w ww. sprawach. 
 Zatem, prosimy o kontakt wszystkich podatników, którzy podali swój numer telefonu w dokumentach złożonych  
w tut. Urzędzie, a nie chcą korzystać z takiej formy powiadomień oraz tych, którzy chcą z niej korzystać, a dotychczas nie podali 
numeru telefonu. 
 Kontaktować należy się poprzez złożenie w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki (pokój Nr 1 lub Nr 2 lub Nr 4) 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 65,   25 759 53 66.  
        

Kierownik Referatu Dochodów
Mińsk Mazowiecki, 14.05.2015 r.               Krystyna Kulma 

Informacja o dyżurach 
Przedszkoli Miejskich 

w okresie wakacji 2015

1 - 10 lipca 2015r.
– Przedszkole Miejskie Nr 2 
  ul. Rodziny Nalazków 3
– Przedszkole  Miejskie Nr 5 
  ul. Konstytucji 3 Maja 11

Do PM Nr 2 w pierwszej kolejności przyj-
mowane będą dzieci uczęszczające do PM  
Nr 2, 4 i 6, a do PM Nr 5 – uczęszczające  
do PM Nr: 1, 3, 5.

13 - 31 lipca 2015r.
– Przedszkole Miejskie 
  Nr 3 ul. Konstytucji 3 Maja 10
– Przedszkole Miejskie Nr 6 
  ul. Warszawska 250/81

Do PM Nr 3 w pierwszej kolejności przyj-
mowane będą dzieci uczęszczające do PM 
Nr 1, 3 i 5, a do PM Nr 6 – uczęszczające  
do PM Nr: 2, 4 i 6.

3 - 14 sierpnia 2015r.
– 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.

Zainteresowani rodzice dzieci uczęszcza-
jących w roku szkolnym 2014/2015 do 
Przedszkoli Miejskich wszelkie formalności 
dotyczące zapisu dziecka załatwiają bezpo-
średnio w dyżurującej placówce.

Zapraszam do skorzystania z ofe-
rowanych przez przedszkola usług 
opiekuńczo – wychowawczych  
w okresie wakacyjnym.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
/-/ Marcin Jakubowski
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Z PRACY RADY MIASTA

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

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 gospodar-
ką 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

Uchwały podjęte na VI sesji Rady Miasta w dniu 29 czerwca 2015r. 

1) Uchwała Nr VI.60.2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015,
2) Uchwała Nr VI.61.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki 
    na lata 2015-2026,
3) Uchwała Nr VI.62.2015 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej miasta Mińsk Mazowiecki,
4) Uchwała Nr VI.63.2015 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia regulaminu targowiska miejskiego,
5) Uchwała Nr VI.64.2015 w sprawie nadania nazwy rondu na skrzyżowaniu ulic Dąbrówki i Juliana Grzeszaka 
    w Mińsku Mazowieckim,
6) Uchwała Nr VI.65.2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy 
    Społecznej,
7) Uchwała Nr VI.66.2015 w sprawie powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów 
    powszechnych na kadencję 2016-2019,
8) Uchwała Nr VI.67.2015 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w ogólnokrajowym referendum 
    zarządzonym na dzień 6 września 2015 roku. 

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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