
1MIM wrzesień 2015 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

ISSN 1507-4447

MIM VIII/241 - rok xxv - gazeta samorządowa - WRZESIEŃ 2015 r.

www.minsk-maz.pl

50 lat minęło - str. 5Z wizytą na Ukrainie - str. 4Zabytkowe pojazdy - str. 11

Stadion sportowy przy ul. Budowlanej



2 MIM wrzesień 2015www.minsk-maz.pl



3MIM wrzesień 2015 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

W numerze:

TEMAT NUMERU – str. 4
– Delegacja z Mińska 
   w ukraińskiej Borodiance

Z ŻYCIA MIASTA – str. 5-13
– 50-lecie pracy artystycznej 
   i dydaktycznej Wenantego Macieja Domagały
– Certyfikat CAF dla Miasta Mińsk Mazowiecki
– IX Ogólnopolski Sejmik Szkół Karpackich
– 11 kg dobroci u gimnazjalistów
– Kwiatowe plenery i nie tylko
– Pocztówka Sylwii z rejsu „Szkoły pod żaglami”
– Zlot zabytkowych pojazdów WARKOT 2015
– „Zostań Ogrodnikiem Roku”

Z MIEJSKICH INWESTYCJI – str. 14-15
– Rozbudowa ul. Gabriela Narutowicza
– Budowa ul. Wesołej
– Prace pielęgnacyjne i porządkowe 
   w miejskim parku
– Na budowie Miejskiej Szkoły Artystycznej

KULTURA – str. 16-23
– W Miejskiej Bibliotece Publicznej 
– Z imprez MDK
– Muzeum Ziemi Mińskiej

SPORT – str. 24-29
– Relacje z MOSiR
– VII Kolarskie Kryterium Uliczne 
   im. Feliksa Rawskiego
– Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Tenisie Ziemnym 
   o Puchar Starosty Mińskiego
– UKS PROBASKET w czeskim Krnov
– 2 Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego 
   w Biegach Przełajowych
– Warsaw Judo Open

SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ – str. 30

Z PRACY RADY MIASTA – str. 31

URZĄD MIASTA INFORMUJE – str. 32-33
– Obwieszczenie Burmistrza Miasta 
   z dnia 14 września 2015 roku
– MKRPA informuje
– Informacja Burmistrza

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Drodzy Państwo, 
  gorączka wyborczej kampanii wchodzi 
w decydującą fazę. Miasto zapełnia się plakatami, 
banerami, organizowane są wyborcze spotkania  
i happeningi. To zapowiedź wielkiego święta demo-
kracji jakim są wybory parlamentarne. Zachęcam 
wszystkich Państwa, abyście 25 października odwie-
dzili lokal wyborczy i oddali swój  głos na wybranych 
przez siebie kandydatów.  
  W ostatnich tygodniach Europa boryka się 
z wielkim problemem humanitarnym, jakim jest kry-
zys imigracyjny. W całym kraju trwa dyskusja na te-
mat przyjęcia imigrantów do Polski, organizowania 
dla nich pomocy materialnej, czy zapewnienia im 

schronienia. Nasze miasto niestety nie posiada warunków, aby przyjąć ucieka-
jące przed wojną imigracyjne rodziny. Zachęcam jednak wszystkich mieszkań-
ców do wspierania fundacji zajmujących się pomocą dla uchodźców. 
 22 września, wraz z grupą radnych, odwiedziliśmy naszą partnerską 
Borodiankę na Ukrainie.  Do dziś pozostajemy pod ogromnym wrażeniem ukra-
ińskiej gościnności, dostrzegając przy tym wiele problemów, z którymi stykają 
się na co dzień mieszkańcy obwodu kijowskiego. 
 Z końcem września do urzędu miasta spływają wnioski budżetowe na 
2016 r. Przeważają oczekiwania inwestycyjne dotyczące nowych dróg i chodni-
ków, nie brakuje wniosków o remonty szkół, budowę przedszkoli, organizację 
imprez kulturalnych i sportowych, nowych nasadzeń zieleni, czy też organiza-
cji komunikacji miejskiej. Niestety, nie wszystkie Państwa wnioski, pomimo 
że są uzasadnione, będą mogły znaleźć się w budżecie miasta. Jednak za ich 
złożenie serdecznie dziękuję, ponieważ dzięki nim nasz budżet jest bardziej 
obywatelski i zbliżony do oczekiwań mieszkańców. 

W sierpniu minęła 4. rocznica śmierci 
ks. Jana Sikory oraz 10. rocznica śmier-
ci Tadeusza Chróścielewskiego - Hono-
rowych Obywateli Miasta Mińsk Mazo-
wiecki.

Ks. Jan Sikora w czasie okupacji uczył 
się na tajnych kompletach w mińskim 
gimnazjum, zdając później do Liceum 

Humanistycznego.Trafił do konspiracji  
i został członkiem Szarych Szeregów. Był 
wieloletnim proboszczem parafii Matki 
Bożej Częstochowskiej w Wołominie. Ty-
tuł Honorowego Obywatela Miasta Mińsk 
Mazowiecki otrzymał w 1996 roku.

Tadeusz Chróścielewski był poetą, pro-
zaikiem i tłumaczem. Tytuł Honorowe-
go Obywatela Miasta Mińsk Mazowiecki 
otrzymał w 1971 roku. Spoczął na cmen-
tarzu na Radogoszczu w Łodzi.
We wrześniu wspominamy innych Hono-
rowych Obywateli Miasta - ppłk. Witol-
da Szaniawskiego, Henryka Gąsowskiego  
i Józefa Skrzyneckiego.

Ppłk Witold Szaniawski był rotmistrzem 
7. Pułku Ułanów Lubelskich, działaczem 
konspiracyjnym, dowódcą dywizjonu 7. 

Pułku Ułanów AK o kryptonimie „Jeleń”.
Henryk Gąsowski  (pseudonim „Kadet”) 
był żołnierzem partyzantki AK, więźniem 
KL Auschwitz, członkiem honorowego Sto-
warzyszenia Elektryków Polskich (SEP).

Józef Skrzynecki był synem Mariana 
Skrzyneckiego, ostatniego dowódcy  
7. Pułku Ułanów Lubelskich oraz bratem 
współtwórcy kabaretu Piwnica Pod Ba-
ranami – Piotra Skrzyneckiego. Podczas 
II wojny światowej walczył w szeregach 
Armii Krajowej. Uczestnik akcji Burza ob-
wodu „Mewa – Kamień”.

Upamiętniając Honorowych Obywateli 
Miasta, burmistrz Marcin Jakubowski zło-
żył w imieniu mieszkańców Mińska Mazo-
wieckiego wiązanki na grobach tych wy-
bitnych postaci. (red.), fot. z arch. UM

Rocznice Honorowych Obywateli Miasta

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej
Nauczycielom i Pedagogom, Dyrektorom i Pracownikom placówek oświatowych, 

składam najserdeczniejsze życzenia 
realizacji zawodowych planów, 

satysfakcji z pracy i wielu sukcesów w przyszłości. 

Niech życzliwość otaczających Państwa wychowanków 
i ich rodziców będzie najlepszym dowodem na słuszność 

wyboru tej ścieżki zawodowej. 
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Delegacja z Mińska 
w ukraińskiej Borodiance
W dniach 22 – 25 września br. budu-
jąc most przyjaźni między Mińskiem  
Mazowieckim a Borodianką, na Ukra-
inę udała się delegacja naszego miasta  
w składzie: burmistrz Marcin Jakubow-
ski, kierownik Wydziału Promocji Kul-
tury i Sportu Diana Rokicka, wiceprze-
wodniczący Rady Miasta Łukasz Lipiński 
i radni Rady Miasta Waldemar Mirecki, 
Maciej Cichocki, Robert Gałązka.

Wyjazd poświęcony był analizie różnic  
i podobieństw w funkcjonowaniu oświaty 
w naszym mieście i Borodiance. Odwie-
dziliśmy placówki oświatowe wszystkich 
poziomów nauczania począwszy od przed-
szkola przez szkoły pierwszego i drugiego 
rzędu (odpowiedniki naszych szkół pod-
stawowych i średnich), a skończywszy 
na szkole zawodowej przygotowującej 
uczniów bezpośrednio do podjęcia pracy.

Przeglądając ukraińskie programy naucza-
nia, czy podręczniki i oglądając lekcje 
pokazowe, doszliśmy do wspólnego wnio-
sku, że treści podejmowane na lekcjach 
są bardzo podobne do naszych polskich. 
Mimo trudnych warunków lokalowych, 
bo budynki szkolne są eksploatowane od 
wielu lat, to wyglądają one bardzo czy-
sto i schludnie. Wyposażenie nie jest tak 
nowoczesne, jak w naszych placówkach, 
uczniowie wykazują się ogromną kulturą 
słowa, zachowania i ubioru – widać, że 
sprawy wychowania są tam bardzo mocno 
podkreślane.

W ramach szukania powiazań biznesowych 
naszych miast odwiedziliśmy znakomicie 
prosperującą polska firmę ALUPOL, która 

zatrudnia miejscową ludność i zapewnia 
komfortowe warunki pracy. Doszliśmy do 
wniosku, że dla naszych firm z Mińska Ma-
zowieckiego są tam bardzo dobre warunki 
rozwojowe z perspektywą na długie lata. 
Jedyna przeszkoda, która obecnie może 
hamować rozwój tej współpracy to sytu-
acja polityczna i brak należytego bezpie-
czeństwa w związku z trwającą wojną na 
wschodzie Ukrainy.

Odwiedziliśmy Majdan w Kijowie, a za-
palając symboliczne znicze i składając 
kwiaty łączyliśmy się w bólu z rodzinami 
ofiar Pomarańczowej Rewolucji i trwają-
cej obecnie wojny.

Kończąc wizytę w Borodiance, czuli-
śmy płynącą od mieszkańców ogromną 
wdzięczność za to, że z nimi byliśmy, za 
to, że odwiedziliśmy ich kraj borykający 
się z wojną, że odwiedziliśmy ich miasto 
- co choćby symbolicznie było dla nich 
bardzo ważne.

Wracając do kraju, snuliśmy plany doty-
czące współpracy z miejscową admini-
stracją, oświatą i biznesem, które mogą 
zacieśnić nasze kontakty, jak również 
dotyczące organizacji imprez promują-
cych Borodiankę i inne miasta bliźniacze  
w roku 2016 w czasie obchodów 595. 
rocznicy nadania praw miejskich miastu 
Mińsk Mazowiecki.

Robert Gałązka
fot. z arch. UM
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50-lecie pracy dydaktycznej i artystycznej 
Wenantego Macieja Domagały
1 września w Miejskiej Szkole Arty-
stycznej I stopnia im. Konstantego Ry-
szarda Domagały w Mińsku Mazowiec-
kim był, nie tylko datą rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego, ale także ju-
bileuszem 50-lecia pracy dydaktycznej  
i artystycznej dyrektora szkoły Pana 
Wenantego Macieja Domagały.

 Uroczystość była niespodzianką 
nie tylko dla licznie przybyłych uczniów 
szkoły i ich rodziców, ale również dla sa-
mego jubilata. 
 Burmistrz Miasta Mińsk Mazo-
wiecki Pan Marcin Jakubowski z dużym 
uznaniem wymienił największe osiągnię-
cia i odznaczenia jakie na przestrzeni 
tych 50 lat działalności były udziałem 
Pana W. Domagały. Podziękował za długo-
letnią działalność dydaktyczno – wycho-
wawczą  i zaangażowanie z jakim od lat 
kieruje szkołą, życząc jednocześnie wy-
trwałości i siły w pokonywaniu codzien-
nych trudności. 
 Przewodnicząca Rady Rodzi-
ców Pani Iwona Łukaszewska w imieniu 
wszystkich rodziców złożyła dyrektorowi 
serdeczne gratulacje z okazji jubileuszu 
oraz słowa uznania za dotychczasową 
pracę. Życzyła dalszych osiągnięć, satys-
fakcji, zdrowia i pomyślności w pracy za-
wodowej i życiu osobistym.
 Specjalnie na tą okazję jubilat 
skomponował  i osobiście wykonał na for-
tepianie sentymentalny utwór pt. „Moje 
marzenie”. Rozbudził on wyobraźnię słu-
chaczy, a sam autor spuentował, że „wie-
le się przez te lata zmieniło…”
 Miejska Orkiestra Kameralna, 
wykonała, a Tomasz Osica zaśpiewał 
utwory: „Dopóki jesteś”, oraz „Najwięcej 
witaminy”, które były dedykowane sza-
nownemu jubilatowi.
 W duecie fortepianowo – skrzyp-
cowym wystąpili nauczyciele Miejskiej 
Szkoły Artystycznej - Anna Kornacka  
i Piotr Grabowicz, w utworze pt. „Pięć-
dziesiątka”,  a Joanna Nowik i Paulina 
Rzewuska – Korycińska  wykonały na czte-
ry ręce Chorał – J.S. Bacha.
 Miłą niespodzianką i muzycznym 
podarunkiem dla jubilata od „koleżanki” 
z dawnych lat, był występ Pani Danuty 
Stankiewicz, która uświetniła uroczystość 
wykonując trzy najbardziej znane pio-
senki ze swojego repertuaru „Wernisaż”, 
„Złoty pierścionek”, „Nie płacz kiedy od-
jadę”. Dyrektor był wyraźnie wzruszony.
Dopełnieniem tej swojskiej, rodzinnej 
atmosfery było wielokrotnie odśpiewane, 
wspólne „Sto lat…”, oraz duży, trzypię-
trowy tort – prezent od Rady Rodziców, 
którym dyrektor osobiści osłodził począ-
tek roku szkolnego wszystkim uczniom  
i rodzicom.

MSA, fot.  M. Rogala
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Certyfikat CAF dla Miasta Mińsk Mazowiecki

Certyfikat Skutecznego Użyt-
kownika Systemu CAF dla Mia-
sta Mińsk Mazowiecki

 23 września br. w Krakowie 
podczas konferencji „Systemowe zmiany 
w funkcjonowaniu polskiego samorządu 
terytorialnego. IV Konferencja z cyklu 
Sprawne Państwo” Miasto Mińsk Mazo-
wiecki otrzymało z rąk Pana Andrzeja 
Halickiego Ministra Administracji i Cyfry-
zacji - Certyfikat Skuteczny Użytkownik 
Systemu CAF.
 Wspólna Metoda Oceny ( Com-
mon Assessment Framework - CAF) jest 
narzędziem zarządzania jakością promo-
wanym przez Komisję Europejską. Isto-
tą metody jest założenie, że doskonałe 
wyniki sprawnej organizacji osiągane są 
poprzez strategię przywódczą i planowa-
nie, pracowników, partnerstwo, zasoby  
i procesy. Procedura Poświadczenia Jako-
ści Zastosowania CAF została opracowana 
po to, by wnieść wartość dodaną do wdro-
żenia CAF w jednostce i umożliwić urzę-
dom, które już wdrożyły CAF weryfikację 
rezultatów swoich wysiłków.
 Certyfikaty Ministra Admini-
stracji i Cyfryzacji pt. Skuteczny Użyt-
kownik Systemu CAF stanowią dowód 
na wypełnianie zaleceń Komisji Eu-
ropejskiej. Procedura poświadczenia 
poprawności stosowania metody CAF 
przez JST jest realizowana przez MAC 
we współpracy z Kancelarią Prezesa 
Rady Ministrów i Małopolską Szkołą Ad-
ministracji Publicznej. Procedura ta 
jest bezpłatna i skutkuje przyznaniem 
certyfikatu Ministra Administracji  
i Cyfryzacji na okres 2 lat.

Źródło: MAC /mac.gov.pl/

W poniedziałek 14 września, w siedzi-
bie Mińskiego Klubu Sportowego TA-
EKWON – DO, miała miejsce inauguracja 
jesiennej edycji kursu samoobrony dla 
kobiet pod nazwą „Bezpieczna i aktyw-
na kobieta – JESIEŃ 2015”. Kurs orga-
nizowany jest przez MKS TAEKWON-DO 
we współpracy z Burmistrzem Miasta 
Marcinem Jakubowskim.

 Bezpłatne zajęcia dla mińszcza-
nek realizowane są w ramach wspierania 
zadania publicznego „Porządek i bezpie-
czeństwo publiczne” i będą się odbywać od 
września do grudnia.
 Projekt „Bezpieczna i aktywna ko-
bieta - JESIEŃ 2015” stanowi kolejny, piąty 
już sezon, zajęć z samoobrony dla pań, któ-
re zostały zapoczątkowane w 2012 roku.

 Kurs podzielony 
jest na dwa panele tema-
tyczne stanowiące całościo-
wy systemem nauki - obro-
nę przed przemocą poprzez 
praktyczną naukę metod sa-
moobrony i zajęcia FITNESS.
 Zajęcia z samo-
obrony poprowadzi Mistrz 
Jacek Łuniewski VII DAN 
wraz z asystentami - Iloną 
Wilk 1 KUP i Igorem Koczyr-
kiewiczem 1 KUP, natomiast 
zajęcia FITNESS będzie pro-
wadził Jarosław Nowak.
 Celem zajęć jest zwiększenie 
poczucia bezpieczeństwa, utrwalenie wia-
domości i umiejętności z zakresu postępo-
wania w sytuacji zagrożenia zdrowia i życia 

oraz zachęcenie do aktywnego trybu życia 
poprzez zainteresowanie zajęciami sporto-
wymi.

Igor Koczyrkiewicz
fot. z arch. MKS Taekwon-Do

Bezpieczna i aktywna kobieta
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„Służba ojczyźnie - to służba ważna  
i trudna. Spełnia ją każdy Polak w miarę 
swoich możliwości. Służy ojczyźnie żoł-
nierz walczący o jej wolność i granice; 
służy uczony (...). Służycie ojczyźnie  
i wy, dzieci i młodzież ucząca się...”

Te  słowa wypowiedział kilkadziesiąt lat 
temu gen. Władysław Anders, patron 
Gimnazjum Miejskiego nr 1 w Mińsku Ma-
zowieckim i są one wciąż aktualne. Wła-
śnie rozwijanie i propagowanie postaw 
patriotycznych wśród młodych ludzi sta-
nowi jeden z celów Klubu Przyjaciół Szkół 
i Organizacji Monte Cassino, do którego 
należy 50 placówek oświatowych w Polsce 
i które na swój zjazd wybrały nasze mia-
sto. Pierwsze takie spotkanie miało miej-
sce 14 lat temu w Polanicy Zdrój i Nysie.

W dniach 25 - 26 - 27 IX 2015 r. „Ander-
siacy” z GM1 gościli delegacje 26 szkół 
podstawowych, gimnazjalnych, ponad-
gimnazjalnych, które przybyły na IX Ogól-
nopolski Sejmik Młodzieżowy  niemalże 
z każdego zakątka naszego kraju, m.in. 
z Rzeszowa, Gdańska, Katowic, Wrześni. 
Patronatem honorowym zjazd objęli: 
Miasto Mińsk Mazowiecki, Urząd do Spraw 
Kombatantów i Osób Represjonowanych, 
Rada Ochrony Pamięci Walk i Męczeństwa 
oraz Muzeum Wojska Polskiego.

Trzydniowe uroczystości rozpoczęły się 
w hali sportowo-widowiskowej, gdzie 
zebranych powitali: Tomasz Ciechański 
– dyrektor ZSM nr 1, Iwona Dróżdż – wi-
cedyrektor, Maria Szczepaniec – prezes 
Stowarzyszenia Szkół „Karpackich”.  
W spotkaniu udział wzięli:  Krzysztof Mi-
chalik - wiceburmistrz miasta Mińsk Mazo-
wiecki, płk. Ignacy Wieczorek - dyrektor 
Filii Instytutu Tradycji Rzeczypospoli-
tej i Samorządu Terytorialnego, Jolanta  
i Grzegorz Grzendowie – właściciele Firmy 
Comfortclima.  Młodzież i jej opiekunowie 
obejrzeli prezentacje nt. naszego miasta, 
placówek należących do Klubu, otrzyma-
li pamiątkowe książki, zwiedzili budynek 

oraz szkolną izbę pamięci. Spotkanie za-
kończył występ Chóru Dziecięcego Grupy 
Rekonstrukcji Historycznych „Żołnierze 
Września 1939 Garnizonu Dęblin”.

Drugi dzień zjazdu to uroczystości w sto-
licy przy współudziale dyrekcji ZSS nr 72  
w Warszawie przy ul. Konwiktorskiej oraz 
ZS w Grabowie nad Pilicą. W Muzeum Woj-
ska Polskiego  odbyło się spotkanie z cór-
ką gen. Andersa – p. Anną Marią Anders, 
kombatantami ze Stowarzyszenia Byłych 
Żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na Zacho-
dzie i ich prezesem płk. Edmundem Brzo-
zowskim, przedstawicielem ministra Jana 
Stanisława Ciechanowskiego – szefa Urzę-
du do Spraw Kombatantów i Osób Repre-
sjonowanych oraz ppłk. Adamem Mazgu-
łą – prezesem Stowarzyszenia Żołnierzy  
i Przyjaciół Wojsk Górskich „Karpatczy-
cy”, które dziedziczy tradycje 3DSK.

Złote i srebrne medale za zasługi na rzecz 
Klubu Przyjaciół Szkół i Organizacji Mon-
te Cassino otrzymali: Tomasz Ciechański, 
Iwona Dróżdż, Hanna Wielgołaska, Mag-
dalena Dąbrowa, Jacek Rudzki z GM1. 

IX  Ogólnopolski Sejmik Szkół Karpackich

Po części oficjalnej młodzież zwiedziła 
muzeum a następnie udała się do kolej-
nego niezwykle patriotycznego miejsca 
– Muzeum Powstania Warszawskiego. Nie-
zapomniana pozostanie także wspólna 
wieczornica pod Pomnikiem Bitwy o Mon-
te Cassino, którego jednym z inicjatorów 
budowy był mińszczanin śp. Jakub Hry-
niewicki – żołnierz Andersa.

W niedzielę 27 IX 2015 r. w Sanktuarium 
św. Antoniego z Padwy odbyła się uro-
czysta msza św. z udziałem delegacji, po 
czym 26 pocztów sztandarowych przema-
szerowało ulicami naszego miasta, aby 
złożyć wiązanki kwiatów pod pomnikiem 
gen. Władysława Andersa i jego żołnierza 
śp. Ryszarda Kaczorowskiego – ostatniego 
Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej na 
Uchodźstwie. 

I tak zakończyło się kolejne spotkanie 
„Rodziny Karpackiej” oraz  kolejna żywa 
lekcja historii,  które udowodniły, czym 
dziś dla młodego pokolenia jest PATRIO-
TYZM. 

Hanna Wielgołaska, polonistka GM1
fot. z arch. ZSM nr1
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Artur Barciś spotkał się 5 września  
z uczniami i nauczycielami Gimnazjum 
Miejskiego nr 2 im. Jana Pawła II w Miń-
sku Mazowieckim.

- Skoro jesteśmy w sobotę w szkole, to 
musiało wydarzyć się coś szczególnego – 
mówiła Marysia z 2e, która razem z Mają  
i Michaliną prowadziła spotkanie w „pa-
pieskim” gimnazjum. Rzeczywiście dzień 
ten był wyjątkowy, bo gimnazjalistów od-
wiedził wybitny polski aktor – Artur Barciś.

Jego wizyta w szkole przy Budowla-
nej była niespodzianką i nagrodą dla 
uczniów za udział w promowanej przez 

aktora akcji charytatywnej „Kluczyk – 
Budzik”. Akcja polega na tym, by zbie-
rać stare, niepotrzebne klucze, potem 
oddać je do wyznaczonego punktu dora-
biania kluczy, gdzie zostają zezłomowa-
ne, a uzyskane w ten sposób pieniądze 
przekazywane są na rzecz Fundacji Ewy 
Błaszczyk „A kogo?” i kliniki „Budzik”. 
Podopieczni dyrektora Grzegorza Wy-
szogrodzkiego włączyli się w te działa-
nia charytatywne w drugim semestrze 
ubiegłego roku szkolnego i nazbiera-
li 11 kg kluczy. Okazało się, że wśród 
22 szkół, które wzięły udział w akcji, 
uczniowie z Mińska Mazowieckiego za-
jęli I miejsce.

11 kg dobroci u gimnazjalistów

- W tym roku także będziemy zbierać 
klucze. Może dzięki naszym kilogra-
mom dobroci uda się wybudzić kolejne 
dziecko – deklarowali uczniowie i szkol-
na koordynatorka akcji, nauczycielka 
matematyki Renata Ziółkowska. Dzię-
ki zaangażowaniu aktora akcja osiąga 
ogólnopolski zasięg.

Podczas sobotniego spotkania była też 
okazja do rozmowy z aktorem o jego 
artystycznych dokonaniach, o wybit-
nych rolach, ale i pasji reżyserskiej. 
Szkolny teatr prowadzony przez polo-
nistkę, Annę Lubieniecką pokazał spek-
takl „Belfer”, który został przez gościa 
przychylnie oceniony. Artur Barciś pod-
jął wyzwanie i specjalnie dla uczestni-
ków spotkania wykonał zadanie aktor-
skie – zagrał modelkę. 

Dziennikarki ze szkolnego miesięcz-
nika „Na marginesie” przeprowadziły 
z gościem wywiad. Można się też było 
wspólnie pośmiać z wybranych przez 
Martę z 2e urywków „Miodowych lat”. 
Była okazja do zadawania pytań, wspól-
nych zdjęć, autografów. Spotkanie było 
niezwykle serdeczne. W podziękowaniu 
za nie aktor otrzymał z rąk dyrektora 
Wyszogrodzkiego w prezencie miód, bo 
co innego można podarować komuś, kto 
ma na nazwisko Barciś i grał w „Miodo-
wych latach”.
- „Samych miodowych lat” – taką dedy-
kację zostawił Artur Barciś społeczności 
gimnazjum.

Izabela Saganowska 
fot. z arch. GM nr2 
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Kwiatowe plenery i nie tylko
W weekend 12-13 września do Mińska 
zawitało ponad 20 czołowych florystów 
z całej Polski - Gdańska, Gdyni,  Bia-
łegostoku, Kielc, Krakowa, Wieliczki, 
Siedlec, Warszawy i oczywiście Mińska 
Mazowieckiego. Wszystko to za sprawą 
Pierwszych Mińskich Kwiatowych Plene-
rów, zorganizowanych przez lokalnych 
florystów z Viro s.c. przy  współpracy  
z MDK i polskiekwiaciarnie.pl.

Już od sobotniego popołudnia zaproszeni 
goście tworzyli kwiatowe dzieła sztuki po-
kazując ogromny zakres współczesnej flo-
rystyki. Z kwiatów, roślin, metalu, drewna 
i innych materiałów stworzyli przestrzenne 
rzeźby, dekoracje przedmiotów codzienne-
go użytku, kwiatowe scenerie czy fantazyj-
ne bukiety Dziedziniec przed pałacem Der-
nałowiczów stał się przez dwa dni ogrodem 
jak z bajki. Oglądający mogli podpatrywać 
warsztat pracy florystów, ich sposoby kom-
pozycji i dobory odpowiedniego asortymen-
tu a na koniec ostateczną postać kwiatowej 
formy.

O ile dorośli zachwycali się dużymi aran-
żacjami kwiatowymi o tyle wśród naj-
młodszych największą popularnością cie-
szyły się warsztaty florystyczne. Dzieci 
pod okiem specjalistów  miały możliwość 
stworzenia własnej kompozycji w for-
mie koszyczka kwiatowego, który mogły  
z dumą zanieść do domu lub obdarować 
nim najbliższych. Dużym zainteresowaniem 
cieszyło się również wspólne tworzenie 
kwiatowej ścianki z logo MDK. Każdy mógł 
dołączyć własny kwiat i z satysfakcją po-
czuć się współtwórcą ostatecznego dzieła.

Wśród zwiedzających Kwiatowe Plenery 
ogromną ciekawość wzbudził pokaz wią-
zanek ślubnych, prezentowanych przez 
modelki. Jak można było zobaczyć wy-
obraźnia florystów często zaskakiwała 
oglądających. Wśród nowoczesnych bu-
kietów dominowały połączenia metalu  
z materiałem roślinnym lub kwiaty układane 
na różnego rodzaju konstrukcjach. Trady-
cjonaliści z pewnością bardziej gustowali  
w bukietach wiosennych typu kwiatowa 
łąka czy finezyjnym połączeniu wielu ga-
tunków kwiatów, w tym popularnych róż.                                

O godzinie 16.00 ruszył długo oczeki-
wany przez widzów charytatywny bieg  
w sukniach ślubnych „Uciekająca Panna 
Młoda”. Bieg został zorganizowany aby 
pozyskać środki finansowe na leczenie 
Filipka. Panie w sukniach ślubnych zbie-
rały się na placu przed pałacem na długo 
przed startem. Ilość widzów rosła z mi-
nuty na minutę aby przed startem zapeł-
nić całe okolice fontanny. Do zawodów 
przystąpiło ponad 60 pań, które miały do 
przebiegnięcia 1 km na trasie po parku 
wokół Pałacu. Pierwsza na metę wbiegła 
Magdalena Uzarska, za nią Agnieszka No-
wosielska i Elwira Pachacz. Tu na wszyst-
kie uczestniczki czekał  przygotowany dla 
nich przepyszny tort i gromkie owacje 
kibiców.

Po biegu Burmistrz Marcin Jakubowski 
wraz z organizatorem Rafałem Walew-
skim-Ogrodnik wręczyli nagrody dla zwy-
ciężczyń oraz rozlosowali upominki wśród 
pozostałych uczestniczek. Nagrodzeni 
zostali także floryści, którzy z rąk Burmi-

strza otrzymali nagrody za najciekawsze  
i najładniejsze formy kwiatowe.

Na koniec organizatorzy wraz z Burmi-
strzem Marcinem Jakubowskim podzię-
kowali forystom za przybycie i stworzone 
dzieła oraz zapowiedzieli wspólnie, że za 
rok Kwiatowe Plenery będą miały kolejną 
odsłonę i staną się mińską imprezą cy-
kliczną. Zapraszamy już dziś!

Ogromne podziękowania składamy dla 
wszystkich sponsorów, darczyńców, fun-
datorów nagród i wszystkim ludziom  
o wielkim sercu.

Serdecznie dziękujemy!
Izabella Walewska-Ogrodnik
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Pocztówka Sylwii z rejsu „Szkoła pod Żaglami”

„Naszym pierwszym portem były Sze-
tlandy, a dokładnie Lervick. Cala załoga 
po zejściu na ląd „kołysała się” raz na 
prawo, raz na lewo (to efekt pierwszych  
8 dni spędzonych na Morzu Północnym). 
Na wyspie Wikingów spędziliśmy dwa dni, 
które przeznaczyliśmy na zwiedzanie 
miasta i okolic oraz uzupełnienie naszych 
prywatnych zapasów m.in. słodyczy. Był 
to też czas, kiedy po tak długiej przerwie 
mogliśmy skontaktować sie z rodzicami  
i przyjaciółmi. Obowiązkowym celem 
każdego z nas był również pobyt w biblio-
tece, gdzie w końcu mogliśmy skorzystać 
z internetu.

Po tych krótkich,  jak to mówi nasz kapi-
tan, „wakacjach”, wróciliśmy na morze. 
Choroba morska nie była już tak dokucz-
liwa jak wcześniej (powracała tylko chwi-
lami). Codziennie odbywały sie lekcje, 
podczas których każdy z nas czekał tylko 
na alarm „do żagli!”. Dodatkowo w dzień 
i w nocy pełnimy wg wcześniej ustalone-
go grafiku 4-godzinne wachty: nawigacyj-
na, bosmańska i kambuzowa. Cały wolny 
czas przeznaczamy na sen (tego tutaj jest 
zawsze za mało), każde 5 minut jest dla 
nas ważne.

Warunki pogodowe były bardzo dobre, 
ponieważ wiał mocny wiatr od rufy. W 
niecałe 2 tygodnie pokonaliśmy prawie 
1800 mil morskich. Po tych kilkunastu 
dniach szalonej żeglugi dopłynęliśmy do 
kolejnego portu - Vigo, do Hiszpanii. Dla 
wszystkich był to czas odpoczynku od co-
dziennych zajęć. Wspólnie zwiedzaliśmy/ 
odwiedzaliśmy każdy ciekawy zakątek  
miasta oraz staraliśmy się jeść rzeczy, 
których brakuje nam na statku. Następ-
nego wieczoru wyszliśmy na ocean. Po 
jednym dniu szkoły i obowiązków naszym 
oczom ukazał sie kolejny port, to Portu-
galia. Zakotwiczyliśmy przy portugalskiej 
keji w Porto. Pojawiliśmy się tam, aby 
pożegnać polskiego żeglarza Tomasza Ci-
chockiego, który wypływał w naszej asy-
ście na rejs dookoła świata. Była to rów-
nież dobra okazja by odwiedzić kolejne 
warte zobaczenia miejsce.

Następne porty to Cascais niedaleko Lis-
bony i archipelag Madera…”

Sylwia Stupnicka
fot. z arch. rejsu „Szkoła pod Żaglami” 
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Zlot zabytkowych pojazdów WARKOT 2015

13 września odbył się w Mińsku Mazo-
wieckim zlot pojazdów zabytkowych. 
Już po raz piąty Klub Dawnych Moto-
cykli „Magnet”, wraz z Muzeum Ziemi 
Mińskiej zaprosili posiadaczy wszelkiej 
maści leciwych aut i motocykli do swo-
jego miasta. 
 Początkowe zachmurzenie i nie-
zbyt wydawać by się mogło sprzyjająca 
aura pogodowa nie odstraszyła zlotowi-
czów, bowiem biuro imprezy zarejestro-
wało 140 automobili i 74 motocykle. Do 
tej liczby należy dodać około 30 nieod-
notowanych w dokumentacji zlotowej. 
Jak już nakazuje formuła i tradycja War-
kotu pierwszy etap odbył się w centrum 
miasta, podczas którego przeprowadzo-
no konkurs elegancji i próbę sprawno-
ściową dla motocykli. Wyróżnione osoby 
uhonorowano stosownymi statuetkami, 
a dekoracji dokonał Burmistrz Mińska Ma-
zowieckiego – Marcin Jakubowski, notabe-
ne obejmujący honorowym patronatem 
wszelkie imprezy klubu Magnet. Tak przy 
wtórze oklasków i występem muzycznym 
mińskiego Big Bandu pod kierownictwem 
Arkadiusza Mizdalskiego i z wokalistką Ka-
tarzyną Goszcz,  zakończono zlot miejski 
by udać się kolumną w 20 kilometrową 
przejażdżkę do malowniczo położonej za-
grody młyńskiej w Ptakach, w której mie-
ści się sztab i warsztaty znanego wśród 
pasjonatów dawnej motoryzacji Biura Re-
konstrukcyjno-Technologicznego Zabytko-
wej Inżynierii Pojazdowej. To właśnie tu 
wychodzą, a raczej wyjeżdżają na świat 
po kilkudziesięcioletniej „niemocy” min. 
polskie pojazdy pancerne sprzed 1939 
roku.

Na miejscu uczestnicy wzmocnieni po-
częstunkiem stanęli w szranki w próbach 
sprawnościowych, tym razem przezna-
czonych dla aut. Nie zabrakło również 
konkursów statycznych, w których z iście 
olimpijskim zaangażowaniem rywalizo-
wano min. w „rzucie wałem korbowym”. 
Można było obejrzeć wyniki prac restaura-
torskich inż. Nowosielskiego i jego teamu  
z BR-TZiP. Słowem dla każdego zagwaran-
towano moc atrakcji. Podziwiano perły 
motoryzacyjne, wymieniano doświad-
czenia. Zwieńczeniem było uhonorowa-
nie wybranych przez jury pojazdów i ich 
właścicieli oraz wręczenie nagród dla 
triumfatorów poszczególnych zmagań  
zlotowych.

Wyróżniono właścicieli pojazdów i ich ma-
szyny w następujących kategoriach:
I miejsce w konkursie elegancji -Marcin 
Maculak autem Star z 1977 roku.
II miejsce w konkursie elegancji – Mateusz 
Zalewski – Gogomobile z 1966 roku
III miejsce w konkursie elegancji – Karol 
Czyż – Cadillac Fleetwood 1957

Najstarszy motocykl zlotu – Royal Enfield  
z 1942 własnośc Domonika Malesy.
Najstarsze auto – Ford Speedmaster  
z 1929 własność Krzysztofa Redesiuka
Najładniejszy polski motocykl – Junak  
M 10 z 1960. Adam Szpotański
Najładniejszy motocykl – Jawa 353 z 1958 
własność Pawła Pałysy
Najładniejsze auto - Fiat 125p z 1974 
 Armina Kierylaka
Najlepiej Warkoczący motocykl – BMW 
R75/5 z 1974 Jacka Budkowskiego

Najlepiej Warkoczące auto – Syrena 104  
z 1969 r. Bartosza Kupieckiego
Najciekawszy polski pojazd – Syrena 103  
z 1964 Romana Mirkowskiego
Najciekawszy amerykański pojazd – Old-
smobile z 1960 Pawła Gągola
Najciekawszy brytyjski pojazd – Triumph 
Spitfire Martyny Filipiak
Najciekawszy niemiecki pojazd – Wande-
rer z 1938 Michała Ratyńskiego
Najciekawszy francuski pojazd – Citroen 
B11 z 1954 Artura Wojtasiewicza
Najciekawsze auto ciężarowe – Star 25  
z 1972 Karola Dąbrowskiego

W konkursach sprawnościowych triumfo-
wali:
W kategorii aut pre 45 – Dariusz Świniarski 
autem GAZ 67 z 1943
W kategorii aut pre 65 – Dariusz Chruścik 
autem Warszawa M20 z 1959
W kategorii aut post 65 – Janusz Kałaska 
autem VW Golf z 1983
Udział wzięło 23 automobile
Konkurs wolnej jazdy motocyklem wygrał 
Jakub Kaczmarczyk motocyklem Romet 
(motorynka) z 1989 roku.
W konkurencji wzięło udział 17 motocykli.

Ufamy, że kolejne wydania Warkotu będą 
równie dobrze odbierane przez uczestni-
ków, a my, organizatorzy zapewniamy że 
dołączymy wszelkich starań by zawsze 
umilać pobyt w grodzie nad Srebrną na-
szym zabytkowo zmotoryzowanym go-
ściom.

Piotr Wojdyga
K.D.M. Magnet

fot. z arch. UM MM



12 MIM wrzesień 2015www.minsk-maz.pl

Z ŻYCIA MIASTA

„ZOSTAŃ 
OGRODNIKIEM 
ROKU”

W niedzielę, 6 września na Pikniku 
Sportowo-Rekreacyjnym na stadionie 
przy ul. Sportowej miało miejsce ofi-
cjalne ogłoszenie wyników konkursu 
„Zostań Ogrodnikiem Roku” na naj-
piękniej ukwiecony balkon i ogródek 
przydomowy. Do rywalizacji zgłoszo-
no 21 obiektów z terenu miasta Mińsk 
Mazowiecki. Konkurs odbył się pod 
patronatem Burmistrza Miasta Marci-
na Jakubowskiego, a sponsorem na-
gród był sklep Castorama.

Komisja konkursowa w składzie: Pau-
lina Rogalska, Alicja Cichoń i Konrad 
Wąsik po długich i burzliwych obradach 
wybrała zwycięzców oraz postanowiła 
przyznać dodatkowo po dwa wyróżnie-
nia w każdej kategorii nagrodzone al-
bumami o pielęgnacji roślin. Zdobywcy 
miejsc od I do III otrzymali karty zaku-
powe do sklepu Castorama o wartości 
odpowiednio 600 zł (I m.), 400 zł (II m.) 
oraz 200 zł (III m.).
Nagrody na pikniku wręczali burmistrz 
Marcin Jakubowski, dyrektor sklepu 
Castorama Jacek Grajda, a towarzyszył 
im gość sportowego wydarzenia mistrz 
olimpijski Paweł Nastula.
Konkurs „Zostań Ogrodnikiem Roku” 
ma na celu aktywizację mińszczan do 
wspólnego dbania o przestrzeń miej-
ską, jej upiększania i eksponowania. 
Jakże miło spoglądać na ukwiecone 
balkony, czy fantazyjnie komponowane 
ogrody. Za rok kolejna edycja, więc już 
teraz zachęcamy mieszkańców miasta 
do przygotowań na wiosnę 2016, kie-
dy to po raz kolejny ogłosimy konkurs,  
a nagrody będą równie atrakcyjne.

OGRODY

Oceniając zgłoszone do konkursu ogro-
dy jury brało pod uwagę dobór gatun-
kowy i różnorodność roślin, kompozy-
cję oraz ogólne wrażenie wizualne. 
Dodatkowym atutem była obecność 
elementów dekoracyjnych oraz małej 
architektury.

Miejsce I – Alicja Wojdyga
Z zewnątrz niepozorny kryje w sobie 
prawdziwą magię. Na podłużnej i dość 
wąskiej działce powstał tajemniczy 
ogród z meandrującym niczym rzeka 
trawnikiem, z domkiem ogrodnika, 
drewnianym tarasem wypoczynko-
wym, huśtawką i miejscem na ognisko. 
Zmieściła się tu nawet mała fontanna 
w formie „płaczącego kamienia”. Wy-
mienione elementy byłyby niczym bez 
roślinności, która w tym ogrodzie jest 
wyjątkowo zróżnicowana i bujna. Traw-
nik okalają piętrowe rabaty z drzew, 
krzewów, bylin i roślin cebulowych. 
Zieleń aż kipi, a różnobarwne kwiaty 
prezentują się doskonale na tle oka-
załych krzewów. Wysokie dostojne lilie 
górują nad tawułkami i czerwonolistną 
żurawką, a róże wyciągają do światła 
swe przepiękne kwiaty w otoczeniu pa-

proci, funkii i hortensji. Mamy tu ma-
gnolie i różaneczniki kwitnące wiosną 
oraz perukowce, szałwie i pysznogłów-
ki, które najpiękniej prezentują się 
latem. Jesienią zachwycać będą liście 
klona palmowego oraz czerwone owoce 
jarzębiny i berberysów. Rośliny dobrano 
adekwatnie do stanowiska, dlatego ro-
sną wspaniale i obficie kwitną. 

Miejsce II – Emilia Kowalczyk
Kawałek trawnika, niski płotek odgra-
dzający ogród od prostej alejki z beto-
nowej kostki, kilka starannie przycię-
tych krzewów, w tle szklarnia i budynek 
gospodarczy – nic ciekawego, prawda? 
Otóż nie, ten ogród przyprawia o za-
wrót głowy! To istna orgia kiatów, gdzie 
czerwone, żółte i pomarańczowe bego-
nie konkurują z różową fuksją i horten-
sjami. Gdzie aksamitki tworzą ciem-
nożółte kwiatowe poduchy, walcząc  
o miejsce z niebieską lobelią i ama-
rantowymi pelargoniami. Na każdym 
płotku, parapecie, czy słupku wiszą 
donice, z których wylewają się girlandy 
różnobarwnych kwiatów. Znajdziemy 
tu czerwoną szałwię i różę, pokrzywkę, 
naparstnicę i nawet koper, który wyrósł 
na prawie dwa metry, bo przecież nie 
może być gorszy od kwiatów.  

Miejsce III – Eliza Kuć
Po mięciutkim jak zielony dywan traw-
niku można przejść na tyły domu, gdzie 
w cieniu trzech starych dębów rozciąga 
się niezwykle elegancki ogród. Rabaty 
obrzeżone granitową kostką przycią-
gają wzrok różnorodnością roślin. Lilie  
i liliowce, tamaryszek, lawenda, żu-
rawka, piwonie i kosaćce to tylko nie-
które z kwiatów zdobiących to miejsce. 
Ciekawie połączono rośliny wieloletnie 
z kwiatami sezonowymi takimi jak ak-
samitka i niecierpek. Pomiędzy staran-
nie zakomponowanymi nasadzeniami 
znajdziemy przepiękne, ogromne głazy, 
rzeźby ogrodowe oraz zaciszny zakątek 
z fotelami i stolikiem kawowym. 

Wyróżnienie – Anna Gójska
Na pierwszy rzut oka niewiele się tu 
dzieje – drewniany płotek, za nim ra-
bata bylinowa, chodnik, kawałek traw-
nika. Ale każdy, kto będzie sądził po 
pozorach popełni ogromny błąd. Ten 
ogród należy zwiedzać z pochyloną 
głową. Oto tuż za furtką pojawia się 
wąziutka ścieżka z drewna i kamyków, 
która uważnego obserwatora poprowa-
dzi dookoła drzewa, ukazując mu przy 
tym niesamowity miniaturowy świat 
stworzony z kamieni, korzeni i gałązek. 
Dalej zobaczymy kaskadową kompo-
zycję z donic wypełnionych kwiatami, 
ustawionych na drewnianych skrzyn-
kach  i finezyjnych stojakach z pni ścię-
tych drzew. Dookoła nich nawierzchnia 
z misternie ułożonych kamyków i róż-
nobarwnej kostki brukowej. Jeszcze 
dalej dostrzeżemy balię, ale to nie jest 
zwykła balia – to oczko wodne, wokół 
którego kaskadowo ułożone kamienie  
i pniaki tworzą niesamowite góry i ka-
niony. W tym ogrodzie nic nie jest ta-
kie, jakim wydaje się być na pierwszy 
rzut oka. To magiczny świat miniatu-
rowych krajobrazów, w którym drze-
wa są skałami, kwiaty udają drzewa,  
a przedmioty codziennego użytku zy-
skują nowe, zaskakujące zastosowania. 

Miejsce I – Alicja Wojdyga

Miejsce II – Emilia Kowalczyk

Miejsce III – Eliza Kuć

Wyróżnienie – Anna Gójska

Wyróżnienie – Renata Kmiecik



13MIM wrzesień 2015 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

Wyróżnienie – Renata Kmiecik
Ładnie skomponowany ogród o bogatym 
programie użytkowym. Mamy tu altan-
kę wypoczynkową i taras, trawnik, na 
którym można ustawić leżaki i budę dla 
psa, która sama w sobie stanowi ciekawą 
dekorację. Przeważają tu krzewy i pną-
cza wzbogacone roślinami sezonowymi 
rosnącymi w gruncie i w donicach. Domi-
nują ciepłe barwy kwiatów. Najbardziej  
w oczy rzucają się begonie, których ro-
śnie tu mnóstwo. Pięknie prezentują się 
łany aksamitki, róża, hortensje i funkie o 
liściach w kremowe wzorki. W donicach 
od frontu znajdziemy okazałe fuksje  
i czerwonolistne pokrzywki. Poprzez za-
stosowanie murków oporowych uzyskano 
kilka poziomów terenu, co powoduje, że 
ten niewielki ogród wydaje się być na-
prawdę obszerny. Uroku temu miejscu 
dodaje pergola gęsto porośnięta blusz-
czem oraz rzeźba ogrodowa wykonana 
własnoręcznie przez właściciela ogrodu. 

BALKONY

Oceniając zgłoszone do konkursu balko-
ny, jury brało pod uwagę ogólną kom-
pozycję, wrażenie wizualne, dobór ga-
tunkowy roślin i obecność dodatkowych 
elementów dekoracyjnych. Zwracano też 
uwagę na to, czy kwiaty dekorują tyl-
ko wewnętrzną przestrzeń balkonu, czy 
również elewację budynku.

Miejsce I – Agnieszka Mielcarz
Któż by pomyślał, że na balkonie w bloku 
można stworzyć ogródek z trawnikiem, 
miejscem do wypoczynku i nawet z wa-
rzywnikiem? Ta sztuka udała się zwycięż-
czyni naszego konkursu. 
Na niewielkiej przestrzeni stworzyła 
doskonale skomponowany ogród. Jasny, 
w klimacie trochę śródziemnomorskim 
zachwyca różnorodnością kwiatów oraz 
niezwykłą dbałością o detale dekoracyj-
ne. Znajdziemy tu drewniane kratki, na 
których powieszono doniczki z lobelią, 
znajdziemy regał, który jest doskonałym 
stojakiem na donice z kwiatami i ziołami, 
jest tu nawet drewniany płotek, z któ-
rego kaskadami zwiesza się różowa sur-
finia. Zawieszenie na barierce skrzynek 
z obficie kwitnącymi roślinami o zwisa-
jących pędach powoduje, że kwiaty cie-
szą oko nie tylko właścicieli balkonu, ale 
również przechodniów.  

Miejsce II – Joanna Węglińska
Jak większość balkonów w blokach i ten 
jest niewielki, ale urządzony ze smakiem 
i ogromną dbałością o szczegóły. W wi-
szących na relingu pojemnikach pysznią 
się dwubarwne pelargonie i biała surfi-
nia. Po drewnianych kratkach wspinają 
się pnącza, a w donicy na rogu zamiesz-
kał zimozielony żywotnik zachodni odm. 
‚Szmaragd’. Na parapecie okna umiesz-
czono skrzynki z ziołami i miniaturowy-
mi bratkami. Ustawiony pod oknem sto-
liczek kawowy i dwa starannie dobrane 
fotele dopełniają całości kompozycji. 
Balkon przepięknie wygląda nocą, gdyż 
został podświetlony w bardzo pomysłowy 
sposób - wiszące na relingu białe kule, 
które pięknie komponują się z roślinami, 
okazują się być lampionami świecącymi 
po zmroku. 

Miejsce III – Wioletta Adamczyk
Niewielki balkon ogrodzony płotkiem 
faszynowym. Na barierce zawieszono 
skrzynki z begoniami, aksamitką, lobe-
lią i pelargonią. Jest tu miejsce na do-
niczki z czerwonolistną pokrzywką i na 
drewnianą kratkę, po której pnie się gro-
szek pachnący. W narożniku ustawiono 
fotel, w którym z przyjemnością można 
wypić poranną kawę, albo zagłębić się  
w lekturze. Całość kompozycji dopeł-
niają świeczki i miedziana latarenka.To 
miejsce udowadnia, że nawet maleńki 
balkonik może stać się zieloną enklawą, 
zacisznym miejscem wypoczynku i deko-
racją bloku. 

Wyróżnienie – Marek Bartkiewicz
Budynek jakich wiele – prosta bryła, 
drzwi, okna, dach, ale posiada jedną 
cechę wyróżniającą go z pozostałych – 
długie balkony z barierkami ciągnącymi 
się wzdłuż frontowej ściany, na których 
właściciele powiesili skrzynki z ciemno-
różową surfinią. Kaskady kwiatów spły-
wają po całej elewacji. Kompozycja jest 
prosta, rośliny jednolite, ale właśnie  
w tej prostocie tkwi klucz do sukcesu, 
gdyż efekt skali robi piorunujące wra-
żenie. Tak ukwiecone balkony są ozdobą 
nie tylko budynku, ale całej ulicy.

Wyróżnienie – Magdalena Grudzińska
Kto powiedział, że byliny i pnącza 
muszą rosnąć w gruncie? Na tym bal-
konie doskonale radzą sobie w po-
jemnikach. Znajdziemy tu wiele trady-
cyjnych rozwiązań, takich jak pelargonie  
w skrzynkach, ale najciekawsze jest to, 
co niepospolite. Oto drewniane krat-
ki porastają winobluszcze posadzone  
w donicach, mamy tu kanny, barwinek  
i żółto obrzeżone bluszcze. Swoje letnie 
miejsce znalazły kaktusy i amarylisy, jest 
nawet okazały storczyk (bez donicy!).  
Z dołu pnie się po elewacji milin ame-
rykański, który akurat na wysokości bal-
konu znalazł wystarczająco dużo światła, 
by pysznić się swoimi ceglastorudymi 
kwiatami. Ponieważ miejsca jest dużo, 
właściciele ustawili tu stół z krzesłami. 
Obiad jedzony w takim otoczeniu musi 
być prawdziwą przyjemnością. 

Wszystkim uczestnikom konkursu ser-
decznie gratulujemy. Każdemu, komu nie 
udało się w tym roku znaleźć na podium 
dostarczymy pamiątkowy dyplom za 
uczestnictwo w podziękowaniu za zgło-
szenie swoich balkonów i ogródków. Są to 
naprawdę piękne i godne uwagi miejsca. 
A zgłosili je: BALKONY – Agnieszka Sku-
biszewska-Żuk, Małgorzata Dróżdż, Artur 
Czarnota, Danuta Grzegrzółka, Hanna 
Goebel, OGRODY – Krystyna Kluczyńska, 
Agnieszka Supieta, Małgorzata Plichta, 
Jolanta i Grzegorz Szczepańscy, Maria 
Jackowicz, Alicja Korzeń. GRATULUJEMY!

A. Cichoń, P. Rogalska
fot. P. Rogalska i z arch. laureatów

Nagrody ufundowała CASTORAMA

Z ŻYCIA MIASTA

Miejsce I – Agnieszka Mielcarz

Miejsce II – Joanna Węglińska

Miejsce III – Wioletta Adamczyk

Wyróżnienie – Marek Bartkiewicz

Wyróżnienie – Magdalena Grudzińska
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Z MIEJSKICH INWESTYCJI

Rozbudowa ul. Gabriela  
Narutowicza 
 Wykonawcą robót jest firma R.D.B. Roboty 
Drogowe Brukarskie Mirosław Krysiuk ul. Konstytucji  
3 Maja 2 lok. 103, Mińsk Mazowiecki.
 Rozbudowa ul. Gabriela Narutowicza będzie 
realizowana na dwóch odcinkach: odcinek I od granicy 
pasa drogowego ul. Grzeszaka do ślepego zakończenia 
w kierunku zachodnim o długości 135 m oraz odcinek 
II od granicy pasa drogowego ul. Grzeszaka do ślepego 
zakończenia w kierunku wschodnim o długości 280 m. 
Rozbudowa ulicy obejmuje budowę jezdni, chodników, 
zjazdów, kanalizacji deszczowej, przebudowę napo-
wietrznej linii elektroenergetycznej niskiego napięcia, 
wodociągu, gazociągu. Wzdłuż rowu odwadniającego  
w ul. Paderewskiego zostanie wykonany przepust  
z rury stalowej spiralnie karbowanej. Zostanie wykona-
ne nowe oznakowanie poziome i pionowe.
 Przewidywany termin zakończenia robót bu-
dowlanych związanych z realizacją ww. inwestycji 
określony w umowie to 30 listopada 2015 r.

Budowa ul. Wesołej 
Wykonawcą robót jest firma „ DOWBUD- C”, ul. Pawli-
kowskiego1 lok. 2, Warszawa.

W ramach inwestycji zostanie wykonane  m.in.:
- jezdnia o nawierzchni bitumicznej;
- zatoki parkingowe z betonowej kostki brukowej;
- chodniki z betonowej kostki brukowej;
- zjazdy;
- kanalizacja deszczowa;
- rozbudowa oświetlenia ulicznego; 
- przebudowa linii energetycznej niskiego napięcia  
i średniego napięcia;
- przebudowa kanalizacji telekomunikacyjnej;
- oznakowanie poziome i pionowe.
Przewidywany termin zakończenia robót budowla-
nych związanych z realizacją ww. inwestycji określony  
w umowie to 30 listopada 2015 r.

fot. z arch. UM 
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 Na budynku Miejskiej Szkoły Artystycznej wykonywane są roboty wykończeniowe, trwają prace przy elewacji budynku. 
Montowane są systemowe panele elewacyjne, wykonuje się roboty dekarskie. Wewnatrz budynku przystąpiono do robót posadzko-
wych, okładzin ścian wewnętrznych, ukończeniu dobiegają także roboty związane z wentylacją mechaniczną pomieszczeń, insta-
lacją elektryczną i sanitarną. Trwaja również roboty związane z instalacją centralnego ogrzewania i kotłowni.  

fot. z arch. UM

Na budowie Miejskiej Szkoły Artystycznej

 Od lipca bieżącego roku prowadzone są prace pielęgnacyjne drzewostanu parku wchodzącego w skład Zespołu Parkowo-
Pałacowego w Mińsku Mazowieckim. Prace obejmują cięcia sanitarne, korygujące (techniczne) i formujące korony drzew. Prace 
wykonane zostały w 70%.
 Wraz z pracami pielęgnacyjnymi ZGK w Mińsku Mazowieckim przystąpił do oczyszczania stawów, w ramach tych prac  
zostały zebrane zalegające śmieci i gałęzie oraz wycięte zarośla.

Prace pielęgnacyjne i porządkowe w miejskim parku
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

KULTURA

Biblioteczny 
wehikuł czasu 
Było słonecznie i dostojnie! W sobotę, 
5 września biblioteka zaproponowała 
czytelnikom podróż w czasie do XIX - 
wiecznej Warszawy, znanej wszystkim 
z powieści „Lalka” Bolesława Prusa. To 
właśnie tej lekturze poświęcona została 
tegoroczna odsłona ogólnopolskiej akcji 
„Narodowego Czytania”. Tego dnia na 
Placu Kilińskiego, w towarzystwie dam 
spacerujących po skwerze w bogato zdo-
bionych sukniach oraz panów w szykow-
nych frakach i melonikach, wspólnie od-
czytaliśmy wybrane fragmenty „Lalki”. 
W tle rozbrzmiewał nostalgiczny dźwięk 
katarynki, przypominając o minionych 
latach, uwiecznionych na kartach po-

wieści. W tym roku swoją obecnością 
zaszczycił nas wspaniały aktor teatralny 
i filmowy – Artur Barciś, który odczytał 
fragment książki, a także ogłosił zwycięz-
ców tegorocznych zmagań konkursowych. 
Najstarszy zgłoszony egzemplarz „Lalki” 
pochodził z 1954 r.
 Wydarzenie honorowym patro-
natem objął Burmistrz Miasta Marcin Ja-
kubowski. Patronem „Narodowego Czyta-
nia” było także Wydawnictwo MG, które 
ufundowało 5 egzemplarzy najnowszego 
wydania „Lalki” dla naszej publiczności.

Spotkanie 
z Królową Kryminału 
Katarzyną Bondą
„Morderca na miejscu zbrodni pozosta-
wił tylko zapach”, zaś Katarzyna Bonda, 
będąca gościem biblioteki 10 września 
- pozytywną energię i ogromną pokusę, 
aby natychmiast przeczytać wszystkie jej 
powieści. Autorka zadebiutowała książką 
„Sprawa Niny Frank”, wprowadzając do 
polskiej literatury kryminalnej nowy typ 
bohatera, którym jest psycholog policyj-
ny, występujący także w jej kolejnych 
powieściach: „Tylko martwi nie kłamią” 
i „Florystce”. Podczas spotkania zdradzi-
ła, że pierwowzorem dla jej bohatera był 
Bogdan Lach  - ceniony w Polsce ekspert 
profilowania. Wydając kolejną powieść 
„Pochłaniacz”, udowodniła, że w pełni 
zasługuje na tytuł królowej polskiego kry-
minału. Do nas przybyła ze swoją najnow-
szą książką „Okularnik”, która jest konty-
nuacją opowieści o pracy Saszy Załuskiej. 
Katarzyna Bonda chętnie zdradza tajniki 
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Publicznej
W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

Publicznej

KULTURA

swojej pracy i zachęca, aby rozpocząć 
własną przygodę z tekstem, choćby mia-
ło być to jedynie spisywanie własnych 
wspomnień. Spotkanie było bardzo ener-
getyczne, wypełnione dobrym humorem 
i sporą dawką wiedzy o kulisach zawodu 
pisarza.
 Wszystkich fanów Katarzyny 
Bondy, którym czwartkowe spotkanie roz-
budziło apetyt na więcej czytelniczych 
wrażeń zapewniamy, że już w przyszłym 
roku ukaże się kolejny tom serii o Saszy 
Załuskiej – „Lampiony”. 

Paweł Beręsewicz 
na tropie 
„kultowych” noskawerów
 
O świecie reklamy pełnym złudzeń i o tym, 
czy warto ulegać modzie opowiedział na-
szym młodym czytelnikom 17 września 
Paweł Beręsewicz – autor dziecięcych 
bestsellerów i laureat wielu prestiżowych 
nagród. Tematem przewodnim spotkania 
była książka „Noskawery” o przygodach 
małej Zuzi Majdy, która bardzo chcia-
ła być modna. Marzeniem dziewczynki 
były prawdziwe „czaderskie” noskawe-
ry, takie jakie nosił sam Jackson Beever. 
Wkrótce dziewczynka dostała upragnione 
noskawery,  uszyła je specjalnie dla niej 
babcia, ale wizyta w szkole całkowicie 
zmieniła jej podejście do babcinych no-
skawerów, które bez markowej metki są 
tylko zwykłą podróbką…
 Paweł Beręsewicz rozbawił mło-
dą publiczność do łez udając, że popija 
herbatkę z miniaturowego kawowego 
ekspresu, prowadząc jednocześnie wy-
wiad z jedną z dziewczynek na temat jej 
stylu ubierania się i ogólnego stosunku do 

mody. Było zabawnie, ale i pouczająco. 
Dzieci poznały ogólny mechanizm działa-
nia reklamy i dowiedziały się, że nie za-
wsze to co obecnie „na czasie” jest nam 
potrzebne i warte zakupu.   
 Biblioteka przypomina także o 
trwającej akcji „Od zera do biblioteki”. 
Zapraszamy rodziców najmłodszych czy-
telników do zapisania dzieci do Biblio-
teki. Na maluchów poza kartami biblio-
tecznymi, czekają książkowe upominki. 
Szczegóły w Oddziale dla Dzieci.

„Słoneczna strona ulicy”
Halina Kunicka 24 września była go-
ściem biblioteki. Dama polskiej piosen-
ki, wspaniała artystka, a zarazem piękna  
i elegancka kobieta swoim optymizmem 
i spokojem natychmiast zjednała sobie 
mińską publiczność. Rozmowę z piosen-
karką poprowadziła Kamila Drecka, au-
torka książki „Świat nie jest taki zły”. Na 
wstępie spotkania licznie zgromadzona 
publiczność miała okazję obejrzeć repor-
taż, w którym o artystce opowiadają oso-
by jej najbliższe. Następnie w ogólnym 
zasłuchaniu odbyła się rozmowa szczera  
i wzruszająca, o tym co naprawdę w ży-
ciu ważne. Piosenkarka, trzymając w rę-
kach bukiet swoich ulubionych tulipanów, 
podziękowała publiczności za przybycie  
i przystąpiła do składania autografów, mi-
łych rozmów z czytelnikami i wspólnych, 
pamiątkowych zdjęć.  
 Dla wielu osób ten wieczór był 
powrotem do młodości, której nieza-
pomnianą częścią były właśnie piosenki 
Haliny Kunickiej, dla innych po prostu 
odkryciem na nowo, że świat w gruncie 
rzeczy wcale taki zły nie jest. Dla wszyst-
kich obecnych na spotkaniu, Pani Halina 
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Kunicka pozostawiła przesłanie, że pomimo cier-
pienia i wielu trosk, jakie niesie ze sobą ludzkie 
życie, warto w nim uczestniczyć, chodząc zawsze 
słoneczną stronę ulicy. Przyłączając się do słów Ha-
liny Kunickiej, pracownicy biblioteki życzą wszyst-
kim czytelnikom, jak najmniej zacienionych dróg.      

Zapowiedzi:
• 5 października, o godz. 18:30 zapraszamy na spo-
tkanie z Małgorzatą Gutowską – Adamczyk i powrót 
do Mińska Mazowieckiego z lat 70 - tych, uwiecznio-
nego w jej „Kalendarzach”. 
• 15 października, o godz. 18:30 z cyklu „Bibliote-
ka podróży” odbędzie się spotkanie z Marzeną Fi-
lipczak i promocja jej najnowszej książki „Między 
światami”.
• 16 - 17 października – zapraszamy na „Dni Kultury 
Żydowskiej. Bliscy i Oddaleni”. W programie mię-
dzy innymi wystawa, film, warsztaty, koncert, gra 
miejska. Szczegóły na naszej stronie internetowej.
• 21 października, o godz. 18:30 odbędzie się spo-
tkanie z Wandą Mayer – Pietraszak, autorką książki 
„Kwitnący krzew tamaryszku” 
• Przypominamy! 5 października 2015 r. Miejska Bi-
blioteka Publiczna przystępuje do ustawowo wyma-
ganego spisu kontrolnego zbiorów bibliotecznych 
(skontrum). Z uwagi na wielkość zbiorów i mnogość 
prac związanych ze skontrum Wypożyczalnia i Czy-
telnia MBP przy ul. Piłsudskiego 1a będą nieczynne 
w okresie 5 - 31 października 2015 r. 

MBP, fot. z arch. biblioteki
www.mbpmm.pl

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej
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Jan Himilsbach 
rządził 
po raz siódmy

 Happeningiem na moście im. 
Jana Himilsbacha 1 września MDK roz-
począł 7. Festiwal Himilsbacha. Na ba-
rierkach mostu można zobaczyć wyjąt-
kowy malunek – idąc w jedną stronę, 
widzimy napis Festiwal Himilsbacha,  
z kolei w drugą – podobiznę aktora. 
 Wieczorem w odnowionej sali 
kameralnej MDK odbył się koncert Wło-
dek Pawlik Trio, który dostarczył wielu 
artystycznych emocji. Włodek Pawlik pia-
nista, kompozytor, jazzman, twórca mu-
zyki filmowej i teatralnej uhonorowany 
nagrodą Grammy w 2014 roku zaprezen-
tował utwory m.in. ze swojej najnowszej 
płyty „America”. Koncertowi towarzyszy-
ły w tle fragmenty filmu „Rejs”. - Po raz 
pierwszy zainaugurowaliśmy Festiwal Hi-
milsbacha nie biesiadnie, tylko wspaniałą 
muzyką, także filmową, zagraną przez 
znakomitego artystę, który poznał i ceni 
Jana Himilsbacha - powiedział Piotr Siła, 
dyrektor MDK. 

 Drugiego dnia Festiwalu otwarto 
mieszkanie Himilsbachów, które odtwo-
rzono w Pałacu Dernałowiczów. W adapto-
wanym na warszawskie mieszkanie przy 
Górnośląskiej pomieszczeniu znalazły się 

meble, ubrania i wiele pa-
miątek po Barbarze i Janie 
Himilsbachach. Wydarzenie 
uświetniła promocja nie-
publikowanych dotąd opo-
wiadań Jana Himilsbacha 
„Monolog i inne zapiski”. 
Udało się je odnaleźć wśród 
notatek, które pozostały po 
pisarzu. Niektóre są w peł-
ni dokończone, niektóre to 
wstępne szkice. W spotka-
niu uczestniczyli Gabriel 
Michalik - autor książki 
„Wniebowzięty. Rzecz o 
Zdzisławie Maklakiewiczu 
i jego czasach”, Irena Wi-
śniewska - siostra Barba-
ry Himilsbach i wydawca 
Grzegorz Ciepły.
 Czwartkowy wieczór 
rozpoczął pokaz filmu 
„Chleba naszego powsze-
dniego” według scena-
riusza Jana 
Himilsbacha. 
Gościem spe-
cjalnym poka-
zu był reżyser 
filmu Janusz 
Zaorski, z któ-
rym rozmawiał  
f i lmoznawca  
i kulturoznaw-
ca dr Karol  
Jachymek.

 Czwarty dzień Fe-
stiwalu zdecydowanie nale-
żał do młodzieży. Przed po-
łudniem odbyły się warsztaty 
graffiti z artystami z portalu 
wypiszwymaluj.com. Mło-
dzież z mińskich gimnazjów 
wymalowała na ścianach bu-
dynku dawnej toalety miej-
skiej  w parku festiwalowe 
podobizny Himilsbacha. Na-
tomiast popołudniu odbyły 
się warsztaty freestyle’owe 
z raperem, prezenterem te-
lewizyjnym i społecznikiem 
Maciejem Gnatowskim, zna-
nym pod pseudonimem Wu-
jek Samo Zło. Tuż po warsz-
tatach w amfiteatrze pod 
hasłem „Przepraszam, czy 
tu grają?” rozpoczął się finał 
projektu Music Master Acade-
my – konkursu na najlepszego 

mińskiego DJ-a. Czwarty dzień Festiwalu 
zakończono późnym wieczorem koncer-
tami Green Rose oraz Ravin or Behavin. 
Jeśli ktoś nadal czuł artystyczny niedosyt, 
mógł przenieść się do pubu Sanatorium na 
„Nocny Maraton Sanatoryjny”, czyli po-
kazy filmów z udziałem Himilsbacha lub  
o nim.
 Finał Festiwalu 5 września roz-
poczęło Muzeum Ziemi Mińskiej „Ja-
nowym Jarmarkiem” na Starym Rynku,  
a popołudniu ze sceny przed pałacem 
na finałowy koncert zapraszali burmistrz 
Mińska Mazowieckiego Marcin Jakubowski 
i dyrektor MDK Piotr Siła. Przedstawione 
zostały wyniki konkursów towarzyszących 
Festiwalowi. Kapituła Konkursu Absolut-
nie Frywolnych Etiud Literackich „Kafel” 
nie przyznała głównych nagród, tylko wy-
różnienia. Natomiast „Monidło” – nagroda 
dla najlepszego aktora nieprofesjonalne-
go trafiła do Wojciecha Manna. Laureat 
niestety nie mógł jej odebrać osobiście,  
a jego podziękowania zostały wyświe-
tlone na telebimie. Natomiast, co warte 
podkreślenia, nagrodę w całości przeka-
zał na cel charytatywny na rzecz Stowa-
rzyszenia „Koniczynka”. 
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 Wieczorem na scenie pojawił się 
Skubas z zespołem, a po nim gorąco przy-
jęta formacja Domowe Melodie. Niewąt-
pliwą atrakcją wieczoru był mapping 3D 
na fasadzie Pałacu Dernałowiczów. Multi-
medialna prezentacja pokazywała zmon-
towane filmowe fragmenty z życia Jana 
Himilsbacha. Zwieńczeniem 7. Festiwalu 
był koncert Czesława Mozila z zespołem. 
 - Staramy się, aby każda edycja 
Festiwalu Himilsbacha różniła się od po-
przednich. Każdego festiwalowego dnia 
pojawiło się wiele nowych wydarzeń, za-
równo dla starszych, jak i dla młodszych. 
Myślę, że mieszkańcy doceniają taką 
różnorodność - podsumował 7. Festiwal  
Himilsbacha Piotr Siła, dyrektor MDK.
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Gałczyński i Stwosz
 
Z cyklu Teatralna Scena Kameralna w MDK 
17 września wystawiony został spektakl  
w reżyserii Ireny Jun  „Wit Stwosz” we-
dług poematu Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego. Na scenie wystąpili Anna 
Bojarska i Marek Urbański wraz z mu-
zycznym udziałem damy polskiego folku 
- Marii Pomianowskiej i jej niezwykłych 
instrumentów. 

Szkoła Paryska
 
Do 8 października w galerii Miejskie-
go Domu Kultury można oglądać prace 
przedstawicieli tzw. szkoły paryskiej - 
mieszkających w Paryżu artystów - emi-
grantów z Polski. Nurt pojawił się ok. 
1924 roku. Ideą artystów kręgu „École de 
Paris” była chęć współtworzenia „nowego 
świata” i uczestniczenie w wielkiej mię-
dzynarodowej kreacji nowej sztuki. Ule-
gali oni wpływom fowizmu, ekspresjoni-
zmu, postimpresjonizmu i kubizmu. 
 Na wystawie zobaczyć można 
prace Romana Kramsztyka, Maurycego 
Blonda, Henryka Haydena, Jerzego Fed-
kowicza, Henryka Epsteina, Leopolda 
Gottlieba, Artura Markowicza czy Jana 
Wacława Zawadowskiego.

Muzyka o Małym 
Księciu
Wiele było adaptacji słynnego dzieła 
Antoine’a de Saint-Exuper’ego. Jednak 
spektakl, który został wystawiony przez 
Teatr Królewski z Wilanowa 27 września  
w MDK był niesamowity pod każdym 
względem. Znana historia została opowie-
dziana w sposób przystępny dla najmłod-
szego widza, a dodatkowo wzbogacona 
magiczną muzyką zespołu SUNDARAM.
 Twórcy spektaklu stworzyli swą 
historię i muzykę, żeby  opowiedzieć jak 
i dlaczego powstała książka Exuper’ego  
i dlaczego jest ona taka ważna. Mały Ksią-
żę jest z nami po to, żebyśmy mogli zoba-
czyć, co jest najważniejsze, czego nie da 
się zobaczyć gołym okiem.
         Zespół SUNDARAM wystąpił w skła-
dzie Mariusz Żółkiewka – gitara solowa, 
kompozytor, Wojciech Ruciński - gitara 
basowa oraz Dariusz Świechowski – perku-
sja. Historię Małego Księcia opowiedziała 
Ania Polarusz, autorka przepięknych ma-
rionetek. 

Agnieszka Boruta, 
fot. z arch. MDK i UM
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Muzeum Ziemi Mińskiej
5 września, w ostatnim dniu Festiwalu 
Himilsbacha, na Starym Rynku obył się 
Targ Janowy organizowany przez Mu-
zeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazo-
wieckim. Z roku na rok coraz większa 
liczba wystawców uczestniczy w tej im-
prezie na stałe wpisanej w kalendarium 
miasta. 
 Licznie przybyli mieszkańcy mogli 
zakupić wyroby rękodzielnicze, biżuterię, 
ręcznie szyte zabawki, torebki, poduszki, 
wyroby z filcu, masy solnej i decoupage 
oraz domowe wyroby spożywcze, nalew-
ki, wina, konfitury, miody, smalce, pierogi  
i wiele innych. Oczywiście Muzeum również 
zaprezentowało swoje publikacje.
 Nowością w tym roku był odby-
wający się po raz pierwszy podczas Targu 
Janowego finał „Mińskiego Turnieju Nale-
wek Domowych” o tytuł „Miński Nalewkarz 
2015”. Do konkursu głównego zgłoszono 20 
nalewek, natomiast do konkursu publicz- kiego (nalewka Bukiet Smaku  z aronii, 

śliwki, moreli, żurawiny i spirytusu). II  
i III miejsce zajęły nalewki Pani Martyny 
Krusiewicz z Karoliny, która wygrała od-
powiednio 700 zł i 500 zł nagrody (II miej-
sce zajęła Nalewka z wiśni z dodatkiem 
wanilii, a III miejsce Nalewka z czarnej 
porzeczki). Natomiast nagrodę publicz-
ności i kwotę 500 zł otrzymał Pan Antoni 
Majorek z Mrozów za nalewkę Śliwowica 
ze śliwek węgierek, z dodatkiem goździ-
ków, cynamonu i wanilii. Finał turnieju  
w świetnym stylu poprowadził Grzegorz 
Jarek (aktor, muzyk, nauczyciel), a w kli-
mat młodzieńczych lat Himilsbacha wpro-
wadziła wszystkich  kapela Mazowszaki.
Patrząc na zainteresowanie imprezą, 
prawdopodobnie Miński Turniej Nalewek 
Domowych wpisze się na stałe w program 
Targu Janowego. 

M. Roguska, fot. z arch. MZM

ności 18. Jury pod przewodnictwem Kurta 
Schellera (znakomitego kucharza, cenione-
go szefa kuchni, założyciela Kurt Scheller 
Academy) oceniało nalewki pod względem 
smaku, koloru i zawartości alkoholu. Człon-
kami komisji konkursowej byli: Izabela 
Walewska-Ogrodnik (Strefa Mińsk), Hubert 
Kuś (Hotel Partner), Marek Kostusiewicz 
(Mazowianka) i Mateusz Wąsik (Tatulo).  
W konkursie publiczności mógł wziąć udział 
każdy, kto podczas targu dokonał zakupów, 
otrzymywał wówczas kupon upoważniają-
cy do bezpłatnej degustacji 18 nalewek. 
Nalewki publiczność degustowała w poło-
żonym na placu Kilińskiego Ministerstwie 
Śledzia i Wódki. Jak pokazały wyniki kon-
kursu specjalistkami w tworzeniu nalewek 
domowych są w naszym powiecie kobiety. 
I miejsce i tytuł Miński Nalewkarz 2015 
oraz 1000 zł nagrody otrzymała Pani Mile-
na Jagodzińska-Wróbel z Mińska Mazowiec-



23MIM wrzesień 2015 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
KULTURA

W niedzielę, 13 września na ul. Konstytucji  3 
Maja przed Urzędem Miasta odbył się IV Bieg 
Białych Kołnierzyków. W biegu tym mogą brać 
udział przedstawiciele miejskich instytucji, 
stowarzyszeń, klubów sportowych i firm z po-
wiatu mińskiego, którzy w służbowych unifor-
mach przebiegną wyznaczony dystans ok. 650 
m. W tym roku w biegu uczestniczyli przed-
stawiciele Przedsiębiorstwa Wodociągów i Ka-
nalizacji, Studium Języków Obcych, Szlachet-
nej Paczki i Stowarzyszenia Biegacz Cegłów.  
Zabrakło tym razem sztafety kobiet. I miejsce 
w sztafecie mieszanej zajął Biegacz Cegłów,  
a I miejsce w sztafecie męskiej przypadło Pa-
nom z PWiK. Studium Języków Obcych wywal-
czyło puchar dla najlepiej przebranej drużyny. 
Organizatorami biegu byli: Muzeum Ziemi Miń-
skiej w Mińsku Mazowieckim, Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim oraz 
Klub Dawnych Motocykli „MAGNET”, Dyrekto-
rem Biegu był Jerzy Nurek.

oprac. na podst. mat. Moniki Roguskiej
fot. z arch. MZM

Muzeum Ziemi Mińskiej
ul. Stefana Okrzei 16

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

e-mail: muzeum-minskmaz@wp.pl, 
www.muzeum-minskmaz.home.pl,

Podczas VII Kryterium Ulicznego im. Feliksa 
Rawskiego, które odbywało się w naszym mie-
ście w niedzielę 13 września, Muzeum Ziemi 
Mińskiej zorganizowało Mistrzostwa Mińska 
Mazowieckiego w jeździe po szynie kolejowej. 
Ponad 20 śmiałków próbowało pokonać dystans 
10 metrów rowerem po szynie rozłożonej przed 
Urzędem Miasta. Mimo, że kilku uczestników 
było bliskich zwycięstwa, nikomu nie udało się 
przejechać całego odcinka. Dlatego podobnie 
jak w roku ubiegłym, nie wyłoniono zwycięzcy.

JAZDA 
PO KOLEJOWEJ SZYNIE

BIEG 
BIAŁYCH KOŁNIERZYKÓW
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6 września w niedzielne popołudnie na 
stadionie MOSiR przy ul. Sportowej 1 
odbył się, dziewiąty Piknik Sportowo-
Rekreacyjny, którego organizatorem 
był Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji.

Piknik to impreza z tradycjami, która 
podsumowuje akcję wakacyjną, nawią-
zującą do sztuk i sportów walki. Znala-
zły się w niej nie tylko szkółki sportów 
walk np. fun-kick, brazylijskie jj, ta-
ekwon-do, ale również inne popularne 
wśród dzieci i dorosłych zajęcia. Pro-
gram tegorocznego Pikniku był bardzo 
bogaty i każdy znalazł coś dla siebie. 
Wszystkie dzieci miały szansę spraw-
dzić swoje umiejętności w strefie malu-
cha. Tam najmłodsi mieli do pokonania 
8 konkurencji typu bieg w workach, tor  
z przeszkodami,  czy slalom na dmucha-
nej piłce. Każde dziecko, które zmie-
rzyło się ze wszystkimi konkurencjami, 
otrzymywało nagrodę gwarantowaną: 
zabawki, słodycze, sprzęt sportowy to 
tylko niektóre upominki, które wywo-
ływały uśmiech na twarzach najmłod-
szych. W konkurencjach wzięło udział 
ok. 350 dzieci. Specjalnie dla nich „Cool 
School” przygotował również jogę, która 
uczy prawidłowej postawy ciała, popra-
wy koncentracji oraz pobudza wyobraź-
nię, rozwijając tym samym kreatywność. 
Chętnych było sporo, a najaktywniejsi 
otrzymali drobne upominki od Cool-
School. Dla nieco starszych, Organizato-
rzy przygotowali zabawę „Podejmij Wy-
zwanie”. Gra polegała na wykonywaniu 
w określonym czasie czynności losowa-
nych z przygotowanej puli zadań. Były to 
zarówno wyzwania sportowe, wymagają-
ce sprawności fizycznej, zadania w for-
mie zabawy, a także rozrywki umysłowe. 
Każda osoba, która podjęła wyzwanie 

otrzymała nagrodę niespodziankę ukrytą 
w tajemniczym pudełku. Organizatorzy 
przeprowadzili 5 bloków rozdając ponad 
30 nagród.

W programie znalazły się również poka-
zy sztuk i sportów walki, które zostały 
przygotowane przez mińskie kluby: MKS 
Taekwon-do, Klub Walki i Fitness GRAP-
PLER oraz Walhalla Fight Club. Pokazy na 
ringu wzbudziły ogromne zainteresowa-
nie licznie zgromadzonej publiczności. 
Najważniejszymi punktami w programie 
imprezy była obecność gości ze świata 
sportu – Pawła Nastuli, Mariusza Pudzia-
nowskiego oraz Rafała Jackiewicza. Pan 
Paweł po krótkim wywiadzie przeprowa-
dzonym przez Dyrektora MOSiR Rober-
ta Smugę, przeniósł się na ring, gdzie 
przeprowadził konkurencje sportowe 
dla chętnych. Była to wspaniała zabawa 
nie tylko dla najmłodszych, którzy mogli 
obcować z „Nastkiem” twarzą w twarz, 
ale również dla nieco starszych, którzy 
pamiętali osiągnięcia Pana Pawła.

Kolejnym punktem napiętego programu 
imprezy była wizyta Mariusza Pudzia-
nowskiego, po krótkim wywiadzie „Do-
minator” przeprowadził konkurencje 
siłowe z mieszkańcami miasta. Po „cięż-
kiej” rywalizacji Pan Mariusz rozdawał 
autografy i pozował do wspólnych  zdję-
cia. Ostatnim Gladiatorem był mińszcza-
nin Rafał Jackiewicz – bokser, zawodnik 
MMA, były pretendent do tytułu Mistrza 
Świata federacji IBF w kat. półśredniej. 
Pan Rafał przeprowadził krótkie treningi, 
w których uczestniczyli zainteresowani  
i tym samym zakończył nasz Piknik pod 
kątem sportowym. Oprócz obecności 
trzech mistrzów, w bogatym programie 
Pikniku znalazł się również pokaz kuchni 

japońskiej, wraz z degustacją przygoto-
wany przez Pana Konrada Wąsika Stacja 
Sushi Konrad. Dodatkowo odbył się rów-
nież pokaz CAPOEIRY, pełen dynamizmu 
i płynności tanecznej układ, bardzo cha-
rakterystyczny dla tej afrykańsko-brazy-
lijskiej sztuki walki, który znalazł wielu 
zwolenników wśród publiczności. Dodat-
kowo, wszystkim obecnym przygrywał 
zespół „KWIATY” umilając to niedzielne 
popołudnie.

Nie lada atrakcją ale też wyzwaniem 
okazał się również Turniej Bubble Ball, 
który zgromadził siedem pięcioosobo-
wych drużyn rywalizujących w pompo-
wanych kulach. Pierwszą lokatę osią-
gnęła „Ekipa” zaraz przed drużyną „50 
Twarzy Grzybiarzy” oraz „Wypłukani  
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z magnezu”. Wspaniała zabawa i nieza-
pomniane doznania fizyczne na zawsze 
zostaną w pamięci uczestników. W pro-
gramie tegorocznego Pikniku, jak to już 
tradycyjnie w MOSiR bywa, nie zabrakło 
mnóstwa nieodpłatnych atrakcji: rodeo, 
eurobungee, bungee-run dżungla, gla-
diatorzy, pneumatyczny potwór morski, 
zjeżdżalnia samuraj, sumo, siłomierz 
boxer, ścianka wspinaczkowa, kule zor-
bingowe, malowanie twarzy – to niektóre 
z nich. Serdecznie dziękujemy Państwu 
za wspólnie spędzony czas i już dziś za-
praszamy na 10. Piknik Sportowo- Rekre-
acyjny 28 sierpnia 2016. Jednocześnie, 
pragniemy podziękować Kasie Stefczyka 
z oddziałem przy ul. Stary Rynek 5, fir-
mie Folpak, Rotrans Robert Patoka za 
finansowe i logistyczne wsparcie impre-

zy oraz Państwu Ewelinie i Marcinowi 
Frankiewiczom za użyczenie ringu, sta-
nowiącego arenę zmagań dla wszystkich 
gości i publiczności. Dziękujemy również 
Studium Języków Obcych, Przedsiębior-
stwu Wodno-Kanalizacyjnemu Mińsk 
Mazowiecki, Panu Konradowi Wąsikowi 
Stacja Sushi Konrad, Hufcowi MAZOWSZE 
oraz Paniom z TKKF Albatros za pomoc  
w organizacji przedsięwzięcia.

MOSiR
fot. z arch. MOSiR
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VII Kolarskie Kryterium Uliczne 
im. Feliksa Rawskiego 

13 września podczas VII Kolarskiego Kry-
terium Ulicznego - „Memoriał Feliksa 
Rawskiego” rozgrywanego w centrum 
miasta podopieczni trenera Jacka Tom-
kiewicza nie zawiedli własnej, żywio-
łowej i licznej mińskiej publiczności.  
Olbrzymi bęben, głośne trąby i wspaniały 
komentator dopełniali całości wielkiego 
kolarskiego karnawału. Między poszcze-
gólnymi wyścigami nie brakowało atrak-
cji również dla kibiców. 

Kolejny raz rozegrano konkurs jazdy po 
10-metrowej szynie kolejowej. Dużym za-
interesowaniem cieszył się pokaz historycz-
nych XIX-wiecznych bicykli. Sympatycznym 
obrazkiem była rywalizacja najmłodszych 
rowerzystów w wieku 2-6 lat, którzy do-
siedli „rowerków biegowych”. Kolejny raz 
ruszyła też „Rowerowa RekreAKCJA” czyli 
runda honorowa biegnąca ulicami miasta. 
W tym momencie w mieszanym kolorowym 
peletonie zobaczyliśmy obok siebie zarów-
no znakomitych gości, gospodarzy miasta, 
rodziny z dziećmi jak i kolarzy. Historycz-
nym sportowym gestem jak co rok wy-

puszczono w górę gołębie. Wszyscy jednak  
w napięciu oczekiwali głównych aktorów 
kolarskiego spektaklu. Kibice, fani uliczne-
go ścigania i fotoreporterzy zacierali ręce.

Zmagania na trudnej technicznie mińskiej 
pętli rozpoczęli najmłodsi zawodnicy wal-
czący w prestiżowym cyklu Ligi Szosowej 
Mazowsza. W kategorii „Młodziczek” naszą 
liderką była Zuzia Sierhej, która w bar-
wach V-MAXu ściga się na szosie dopiero 
od dwóch lat. Tego dnia walczyła bardzo 
dzielnie jednak musiała zadowolić się dru-
gim miejscem. W tej kategorii wiekowej 
olbrzymie zainteresowanie towarzyszyło 
zmaganiom chłopców. W Mińsku jest już 
od dwóch lat głośno o talencie Kuby Soszki 
który w tym sezonie regularnie demoluje 
ogólnopolską konkurencję w szosowym pe-
letonie. Kuba musiał samotnie powalczyć 
z wieloma mocnymi rywalami szczególnie 
z Łodzi i Warszawy i wiadomo było że bę-
dzie uważnie pilnowany. Młodzik mińskiego 
MOSiRu podjął desperacką próbę 2-oso-
bowej ucieczki a sam finisz rozegrał już 
koncertowo zdobywając pierwsze miejsce. 

Wśród zawodników w kategorii „Juniorów 
Młodszych” miłą niespodziankę sprawili Iza 
Wiercioch i Miłosz Gębarski stając na dru-
gim stopniu podium.

Tuż przed wieczorem rozegrano dwa naj-
ważniejsze wyścigi kolarzy pełnoletnich. 
W wyścigu kategorii „Masters M-50” miń-
ski klub ma swojego asa Tomka Czyżkow-
skiego, który trzy tygodnie wcześniej  
w Mistrzostwach Świata „Masters” w au-
striackim St.Johan zdobył najlepsze z Po-
laków siódme miejsce ! Ponadto Tomek  
w ogólnopolskim rankingu „Super Prestige” 
zajmuje drugie miejsce więc oczekiwa-
nia wobec naszego „profesora kolarstwa” 
były oczywiste. Silny jak tur Czyżkowski 
załatwił sprawę w typowy dla siebie spo-
sób. Dwuosobowa ucieczka z zawodnikiem 
Warszawskiego Klubu Kolarskiego dała 
Tomkowi pierwsze miejsce w kategorii.  
W tym samym wyścigu walczyli też pa-
nowie z kategorii wiekowej M-40 Janusz 
Sierhej i Jacek Tomkiewicz, którzy razem 
bardzo sprawnie kasowali wszelkie akcje 
głównej „grupy pościgowej”. Sytuacja była 
pod kontrolą i czekaliśmy na widowiskowy 
finisz z peletonu. W takich momentach nie 
zawodzi prezes V-MAXu Jacek Tomkiewicz, 
który zaatakował na końcowym sprincie 
zapewniając sobie drugie miejsce w kate-
gorii 40-latków.

Godzinę przed zmrokiem na linii startu 
stanęli zawodnicy w wieku 17-29 i 30-39 
lat. Ten wyścig miał potwierdzić siłę i per-
fekcyjne zgranie taktyczne elity mińskiego 
klubu. Darek Kołakowski, Mateusz Mikul-
ski i Krzysiek Kryczka byli wyraźnie skon-
centrowani i bardzo zmotywowani. Długo 
trzymali w napięciu rozgrzaną publiczność 
i stało się jasnym że kolejny raz tego dnia 
wszystko rozstrzygnie się na końcowym 
finiszu dużej grupy. Pierwszy skoczył zna-
komity sprinter z Wołomina ale dosłownie 
na ostatnich metrach dynamit w nogach 
naszego Darka Kołakowskiego eksplodował 
z jeszcze większą siłą. Ostatecznie Darek 
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Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Tenisie Ziemnym o Puchar Starosty Mińskiego
Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Teni-
sie Ziemnym o Puchar Starosty Mińskie-
go odbywają się corocznie od 2000 roku 
zgodnie z wieloletnią tradycją zamy-
kając cykl turniejów singlowych grand 
prix w sezonie letnim. 

 Do rywalizacji przystąpiło 44 te-
nisistów – gównie z naszego miasta, po-
wiatu ale także z Warszawy i Węgrowa. 
W dniach 5-6 września rozegrano turniej 
eliminacyjny bez udziału czołówki klasy-
fikacji, natomiast tydzień później turniej 
główny z udziałem najlepszej „szesnast-
ki”, który wyłonił zwycięzców Mistrzostw.

Wyniki Turnieju Głównego:
Bartek Hys – Wojciech Piątek  9-6
Mariusz Popławski – Marek Szuba  9-4
Karol Zawadka – Rafał Wiśniewski  9-1
Hubert Chrzanowski – Artur Kowalczyk  9-4

Waldek Piotrowski – Tomasz Sowa  9-5
Irek Wróblewski – Dariusz Gołowicz  9-5
Janusz Bauć – Michał Szcześnik  9-0
Dariusz Kalinowski – Cezary Słodownik  9-2
Ćwierćfinały:
Popławski – Hys  9-4
Zawadka – Chrzanowski  9-1
Piotrowski – Wróblewski  9-4
Bauć – Kalinowski  9-8
Półfinały:
Zawadka Popławski  9-3, 
Bauc – Piotrowski  9-7.
Finał:
Zawadka – Bauć  2-1 / 2-6, 6-2, 10-7 /.

 Mistrzem Powiatu został faworyt 
imprezy – Karol ma dopiero 22 lata ale od 
dziecka trenował najpierw na naszych miń-
skich kortach, od kilku lat w Warszawie,  
i jest już doświadczonym zawodnikiem  
i instruktorem. W finale napotkał jednak 
na zdecydowany opór tenisisty również  

z Warszawy – Janusza Baucia – pokonując go 
dopiero w supertajbrejku – czyli tenisowej 
dogrywce. Wśród wielu emocjonujących  
i stojących na wysokim poziomie meczów 
trudno doszukać się sensacji, może poza 
porażką lidera klasyfikacji – Wojtka Piąt-
ka w pierwszej rundzie turnieju główne-
go, który uległ Warszawiakowi – Bartkowi  
Hysowi. 
 Ale taki jest urok zawodów 
otwartych, gdzie często gościmy przyjezd-
nych tenisistów o bardzo różnym stopniu 
sportowego zaawansowania.
 Miłym akcentem Mistrzostw była 
obecność – zresztą już tradycyjnie – Staro-
sty Mińskiego, który wręczył finalistom pu-
chary, natomiast pierwsza „ósemka” otrzy-
mała dyplomy i nagrody z rąk Dyrektora 
MOSiR ufundowane przez Organizatorów.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Kołakowski stanął na najwyższym stopniu 
podium a Krzysiek Kryczka był trzeci.
VII Kolarski Memoriał Feliksa Rawskiego 
był pokazem mistrzowskiej pracy orga-
nizatorów - Miejskiego Ośrodka Sportu  
i Rekreacji, Muzeum Ziemi Mińskiej i Klubu 
Kolarskiego V-MAX. Widowisko zgromadziło 
niespotykaną dotąd liczbę kibiców. Impre-
zę zaszczyciło swoją obecnością wielu za-
cnych gości m.inn. władze miasta i powiatu 
mińskiego, weterani mińskiego kolarstwa, 
rodzina patrona mińskich kolarzy - Felik-
sa Rawskiego oraz wiele rodzin z dziećmi. 
Nie licząc sympatycznych „maluchów” na 
rowerkach biegowych w rywalizacji wzię-
ło udział blisko 90 kolarzy gdzie najstarszy 
zawodnik to rocznik 1935 !!!

Tegoroczna mińska feta kolarska pokazała, 
że mamy w mieście prawdziwy profesjo-
nalny klub, który potrafi dzisiaj walczyć  
i wygrywać z najlepszymi. Cieszy fakt, że 
przy okazji wielkiego wyczynowego ści-
gania, obok potrafią świetnie bawić się 
razem całe rodziny, goście i wszyscy pa-

sjonaci dwóch kółek. Jak zaśpiewał Kuba 
Sienkiewicz: „..Rower jest wielce OK.”  
i z tym się chyba wszyscy zgadzamy.

Szczegółowe wyniki zawodów, zdjęcia i fil-
my można zobaczyć na www.vmaxkolarze.
pl, www.mosir.org.pl jak i na stronach FB

Jacek Tomkiewicz, fot. z arch. V-MAX
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UKS PROBASKET rocznik 2002 w dniach 
11-13 września uczestniczył w Między-
narodowym Turnieju w Czeskim Krno-
vie. Chłopcy po dobrze przepracowanym 
obozie sportowym w Puńsku i wielu spa-
ringach m.in. z Litewskimi drużynami, 
pojechali powalczyć o najlepszą lokatę 
w turnieju.

Zmotywowani, zaczęli turniej rewelacyj-
nie, rozgramiając czeski zespół SK BRUN-
TAL 71-28, już po pierwszej kwarcie nie 
pozostawiając złudzeń, kto zdominuje ten 
mecz. W kolejnej rozgrywce spotkaliśmy 
się z silnym zespołem MOSM BYTOM i nie-
stety początek meczu nie był udany, na-
leżało zmienić obronę po pierwszej kwar-
cie z pressingu na krycie, z podwajaniem  
w obszarze 3 punktów, co przyniosło ocze-
kiwany efekt. Mecz był niezwykle zacięty 
i z 13. punktowej przewagi Bytomia odro-

biliśmy straty. Pod koniec czwartej kwarty 
prowadząc 7 punktami. Zabrakło trochę 
koncentracji i popełniliśmy proste straty, 
które przeciwnicy zamienili na punkty, 
trafiając dwa rzuty za 3 punkty w dwóch 
akcjach z rzędu. W ostatnich sekundach 
popełniliśmy faul, po którym przeciwnicy 
zdobyli 1 punkt, a ostatniej akcji, na któ-
rą mieliśmy 8 sekund nie wykorzystaliśmy.  
I w regulaminowym czasie był remis. W 
dogrywce lepsi okazali się Bytomianie, 
przegraliśmy mecz, którego byliśmy fa-
worytami. Trener Bytomia przyznał, że 
gdybyśmy spotkali się nie pierwszego dnia 
turnieju, a drugiego lub trzeciego nie wy-
grałby tego meczu.

W kolejnych meczach zmietliśmy pozo-
stałe drużyny z parkietu: BASKETBALL TJ 
SVITAVY przegrali 89-29, TÓJKA ŻYRAR-
DÓW 62-18 i na koniec drużyna gospodarza 

UKS PROBASKET w czeskim Krnov

i naszego miasta bliźniaczego BK LOKO-
MOTIV KRNOV 61-27 (tu trzeba zaznaczyć 
że rok temu wygraliśmy z drużyną Krnova 
tylko 1 pkt w ostatnich sekundach meczu 
o trzecie miejsce). Trenerzy LOKOMOTIVU 
KRNOV nie mogli się nadziwić jak w rok 
można było zrobić taki postęp. Odpowiedź 
jest prosta: bardzo dużo wyjazdów na 
turnieje zagraniczne, międzynarodowe, 
krajowe, na których zdobyliśmy potrzebne 
doświadczenie oraz mnóstwo pracy którą 
chłopaki wykonują na treningach (reszty 
kart nie będziemy odkrywać).

Koniec końców, progres jest widoczny,  
w tym roku przywozimy tylko II miejsce 
z Międzynarodowego Turnieju w Czeskim 
Krnovie. Naszym najlepszym zawodnikiem 
w tym turnieju był Jakub Siedlikowski 
natomiast na bardzo duże wyróżnienie 
zasługuje Kacper Skup który na boisku 
był „wszędzie” – walczył na atakowanych 
tablicach, agresywnie atakował, rewela-
cyjnie bronił w polu i pod koszem, bardzo 
duże brawa dla Kacpra. Reszta chłopców 
również grała dobrze i zasługuje na po-
chwałę. W przyszłym roku na turniej je-
dziemy po I miejsce. 

Tomasz Wicik 
fot. z arch. UKS PROBASKET

W dniu 8 września w Miejskim Domu 
Kultury w Mińsku Mazowieckim oraz 
dzień później w Markach odbył się mecz 
Polska – Jakucja w warcabach stupolo-
wych. 

W 10-osobowym składzie reprezenta-
cji naszego kraju znalazło się dwoje 
zawodników klubu MKS Mazovia Mińsk 
Mazowiecki Marta Stangret oraz Łukasz 
Kosobudzki. Niestety nasza reprezenta-
cja uległa 13:27 bardzo silnej Jakucji, 
której zawodnicy są dużo wyżej notowani  
w światowym rankingu warcabowym.

Wtorkowa część meczu odbyła się pod 
patronatem Burmistrza Miasta Mińsk Ma-
zowiecki Marcina Jakubowskiego.

Łukasz Kosobudzki, fot. z arch. klubu 

Mecz Polska - Jakucja w warcabach 100-polowych
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19 września (sobota) przy słonecznej 
pogodzie odbył się kolejny bieg z cy-
klu 2. Jesienne Grand Prix Mińska Ma-
zowieckiego w Biegach Przełajowych, 
którego organizatorem jest Miński Klub 
Biegacza Dreptak.
 Na starcie do biegu poprzedzo-
nego rozgrzewką poprowadzoną przez in-
struktorów ze Studia Fit&Joy stanęła 113 
osobowa grupa amatorów i pasjonatów 
kameralnych biegów przełajowych. Punk-
tualnie o godzinie 10:00 z bieżni stadionu 
MOSiR wystartowali biegacze do kolej-
nej porcji biegowych zmagań. Mężczyźni 
mieli do pokonania malowniczą trasę bie-
gnącą przez lasy leśnictwa Stankowizna  
o długości około 10.2 km, natomiast kobie-
ty 6.5 km. Zwycięzcą drugiej odsłony te-
gorocznego cyklu Grand Prix został Maciej 
Badurek, który z wynikiem 34:20 ustano-
wił nowy rekord męskiej trasy Grand Prix. 
Wśród kobiet najszybciej finiszowała Kasia 
Kulma-Truszczyńska reprezentująca MKB 
Dreptak. Zwycięzcy otrzymali talony do 
salonu sportowego Fansport oraz upominki 
ufundowane przez Miejski Ośrodek Sportu i 
Rekreacji w Mińsku Mazowieckim.
 Dla wszystkich uczestników cze-
kał słodki poczęstunek oraz pyszna lemo-

niada serwowana przez firmę DietoStrefa. 
Bardzo cieszy nas fakt, że Jesienne Grand 
Prix organizowane przez MKB Dreptak spo-
tyka się z tak ciepłym odbiorem i cieszy się 
sporym zainteresowaniem wśród amato-
rów leśnych ścieżek biegowych. 
 Tym razem gorące podziękowania 
należą się Grupie Medycznej z OSP Ładzyń, 
która dziś musiała interweniować. Jedna 

z uczestniczek biegu zemdlała w okoli-
cy „najstarszej sosny” ale dzięki szybkiej  
i sprawnej organizacji pomoc medyczna 
została udzielona na czas.
 Obecnie po dwóch biegach Grand 
Prix sklasyfikowanych jest 145 biegaczy. 
Kolejna odsłona Grand Prix już 17 paź-
dziernika. Zapraszamy już dziś.

MKB „DREPTAK”, fot. z arch. klubu

2. Jesienne Grand Prix Mińska Mazowieckiego 
w Biegach Przełajowych

19 września w Liceum im. Polskiej Macierzy 
Szklonej zostały rozegrane XIII Mistrzostwa 
Mińska Mazowieckiego w Szachach. W zawo-
dach wzięło udział 50 zawodników z Polski  
i Ukrainy.
 Poziom zawodów był bardzo wyso-
ki - na liście startowej znalazło się liczne grono 
utytułowanych zawodników. Wśród nich między 
innymi: arcymistrz, mistrz międzynarodowy, były 
mistrz Polski, dwóch mistrzów krajowych, jedna 
mistrzyni Międzynarodowej Federacji Szachowej 
(FIDE) i trzech kandydatów na mistrza.
 Honorowy patronat nad turniejem 
objęli Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Poseł Czesław Mroczek oraz tradycyj-
nie Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Ja-
kubowski. W ceremonii otwarcia turnieju wzięli 
udział: Poseł Czesław Mroczek, Diana Rokicka 
– Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu 
Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki, Katarzyna Ro-
sochacka – Wicedyrektor Liceum i Gimnazjum 
Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim 
oraz członkowie Zarządu Mińskiego Towarzystwa 
Szachowego: Adam Banasiak, Andrzej Koseski, 
Krzysztof Parol i Maria Suliborska.
 Walka o czołowe lokaty trwała do 
ostatnich posunięć, trzech zawodników zdobyło 
po 7 punktów, kolejnych czterech po 6,5 punk-
tów. O kolejności zdecydowało wartościowanie 
pomocnicze. Drugi raz z rzędu Mistrzem Mińska 
Mazowieckiego został mistrz międzynarodowy 
Jan Adamski reprezentujący Polonię Warszawa, 
drugie miejsce zajął arcymistrz Bartłomiej He-
berla z klubu Baszta Żnin, a trzecie - Patryk Chy-
lewski z Laury Chylice. 
 Wśród mieszkańców Mińska Mazowiec-
kiego najlepszy wynik osiągnął Jakub Sulibor-

ski, wyprzedzając Sławomira Ołowskiego i Polę 
Parol. W klasyfikacji juniorów zwyciężył Patryk 
Chylewski przed Igorem Kowalskim i Polą Parol, 
natomiast wśród juniorów młodszych Szymon 
Skawiński przed Michałem Słoniewskim i Jan 
Wangratem. W kategorii kobiet zwyciężyła Klau-
dia Wiśniowska, drugie miejsce zajęła Pola Parol, 
a trzecie Monika Rykała.
 Najlepsi zawodnicy w poszczególnych 
kategoriach otrzymali puchary, medale i nagrody, 
które zostały ufundowane przez: Sekretarza Sta-
nu w Ministerstwie Narodowym Czesława Mrocz-
ka, Burmistrza Mińska Mazowieckiego Marcina 
Jakubowskiego, Miejski Dom Kultury w Mińsku 
Mazowieckim, Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji 
w Mińsku Mazowieckim, Niepubliczne Przedszkole 
Funny Kids w Mińsku Mazowieckim i Mińskie Towa-
rzystwo Szachowe.

 Organizatorzy dziękują sponsorom  
a także Dyrekcji Liceum i Gimnazjum Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim za udo-
stępnienie sali gry.
 W opinii zawodników i zaproszonych 
gości zawody były bardzo dobrze zorganizowane. 
Przebiegły w miłej i sportowej atmosferze. Ta 
udana Impreza sportowa niewątpliwie przyczyni 
się do dalszej popularyzacji szachów w środowi-
skach miasta oraz umacniania pozycji mińskich 
szachów na sportowej mapie Polski.
 Do zobaczenia za rok na kolejnych 
Mistrzostwach Mińska, a już dziś serdecznie za-
praszamy na najbliższy turniej szachowy – Mi-
strzostwa Mińskiego Towarzystwa Szachowego 
– Memoriał Krzysztofa Kopczyńskiego, który odbę-
dzie się 18.10.2015r., w Zespole Szkół Salezjań-
skich w Mińsku Mazowieckim.

Krzysztof Parol, fot. z arch. MTSZ

XIII Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego w Szachach
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SZKOŁA Z PRZYSZŁOŚCIĄ

ganizowanego przez międzynarodową or-
ganizację Polsko – Niemiecka Współpraca 
Młodzieży.
 Bogaty ,a zarazem bardzo cie-
kawy program wizyty, umożliwił uczniom 
zastosowanie w praktyce dotychczas zdo-
bytej wiedzy oraz przyczynił się do przy-
gotowania młodzieży obu sąsiadujących 
krajów do wejścia na rynek pracy.
 Uczniowie zwiedzili Powiatowy 
Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim, któ-
rego dyrektor p. Grażyna Borowiec przed-
stawiła skierowane do ludzi młodych dzia-
łania mające na celu ułatwienie założenia 

W dniach 20-26 września miała miejsce 
w Zespole Szkół Zawodowych nr 2 im. 
Powstańców Warszawy w Mińsku Mazo-
wieckim rewizyta uczniów z partnerskiej 
szkoły Berufsbildende Schulen „Eike von 
Repgow” z Magdeburga wraz z opiekuna-
mi Sylvią Ast i Christine Götzel. 

 Młodzież obu szkół kontynuowała 
rozpoczęty w czerwcu br. W Magdeburgu 
projekt pt. „Szkoła z przyszłością” zakwa-
lifikowany do finału konkursu o Polsko – 
Niemiecką Nagrodę Młodzieży 2014 – 2016 
pod hasłem „changes/chances@work” or-

własnej działalności gospodarczej i unik-
nięcie bezrobocia zaraz na starcie kariery 
zawodowej.
 Ważnym doświadczeniem zawo-
dowym była wizyta w Salonie Sprzedaży 
Samochodów Osobowych i Użytkowych 
Sobiesław  Zasada Warszawa sp. z o.o. 
Efektem pracy mieszanych grup mło-
dzieży są cztery projekty własnej firmy  
w dziedzinie motoryzacji.
 Podczas wizyty gości z Niemiec 
nie zabrakło również elementów tury-
stycznych. Pałac w Wilanowie, panorama 
Warszawy z 30 piętra Pałacu Kultury i Na-
uki oraz Warszawska Starówka na długo 
pozostaną im w pamięci, a wyprawa do 
Białowieskiego Parku Narodowego będzie 
niezapomniana. W ostatnim dniu projek-
tu nastąpiła  prezentacja firm założonych 
przez polsko niemieckie kooperacje. Pod-
czas spotkania podsumowania projektu 
dokonał Wicestarosta Miński Pan Krzysztof 
Płochocki oraz dyrektor Zespołu Tomasz 
Płochocki, jednocześnie wręczając upo-
minki gościom z Magdeburga. 
 Wymianę młodzieży między ZSZ 
nr 2 a BbS-1 w Magdeburgu współfinanso-
wała Polsko – Niemiecka Współpraca Mło-
dzieży.Nad realizacją projektu czuwali 
nauczyciele ZSZ nr 2 Joanna Wójtowicz  
i Tomasz Wróblewski.

Tomasz Płochocki, fot. z arch. ZSZ nr2
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Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał, znajdują się do wglądu na stronie internetowej 
BIP  Urzędu Miasta http://www.bip.minsk-maz.pl/ oraz w Biurze Rady Miasta p. 115 w Urzędzie Miasta.

Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na VIII sesji Rady Miasta w dniu 21 września 2015r.: 
a) Uchwała Nr VIII.73.2015 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2015, 
b) Uchwała Nr VIII.74.2015 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 
    2015-2026,
c) Uchwała Nr VIII.75.2015 w sprawie ustalenia regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych 
    na kadencję 2016-2019,
d) Uchwała Nr VIII.76.2015 w sprawie wyboru ławników do sądów powszechnych na kadencję 2016-2019,
e) Uchwała Nr VIII.77.2015 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność dyrektora Miejskiego Domu Kultury,
f) Uchwała Nr VIII.78.2015 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych drogi powiatowej ulicy Dąbrówki na 
    odcinku od ulicy Warszawskiej do ulicy Adama Mickiewicza na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki oraz ustalenia 
    przebiegu tej drogi,
g) Uchwała Nr VIII.79.2015 w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej ulicy Adama Mickiewicza na terenie Miasta 
    Mińsk Mazowiecki,  
h) Uchwała Nr VIII.80.2015 w sprawie zmiany nazwy ulicy,
i)  Uchwała Nr VIII.81.2015 w sprawie uchwalenia Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Mińsk Mazowiecki, 
j) Uchwała Nr VIII.82.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
    umowy dzierżawy nieruchomości miejskiej, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Zachodniej,
k) Uchwała Nr VIII.83.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia 
    umowy dzierżawy nieruchomości miejskiej, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Stefana Kardynała 
    Wyszyńskiego, 
l) Uchwały od Nr VIII.84.2015 do Nr VIII.104.2015 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku 
    przetargowego trybu zawarcia  umowy dzierżawy stanowiska garażowego Nr 1 do Nr 27.
m) Uchwała Nr VIII.105.2015 w sprawie wyrażenia zgody na realizację przez Miasto projektu w Osi Priorytetowej 
    IX Wspieranie wyłączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
    wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
    Mazowieckiego na lata 2014-2020 (konkurs zamknięty Nr RPMA.09.01.00-IP.01-14-002/15) w partnerstwie z Gminą 
    Stanisławów, Gminą Dębe Wielkie i Gminą Mińsk Mazowiecki. 

Uprzejmie informujemy, że 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 ofero-
wanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz aktualna lista partnerów programu 
„Rodzinny Mińsk”.
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MKRPA INFORMUJE

URZĄD MIASTA 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 interesan-
tów:
-  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,

INFORMACJA BURMISTRZA  

 Zawiadamiam, że w dniu 28 września 2015 r. ustaliłem, a w dniu 29 września 2015 r. podałem do publicznej wiadomości 
wykaz obejmujący niezabudowaną działkę gruntu Nr 871/6 o powierzchni 1034 m2  położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Par-
kowej, stanowiącą zgodnie z księgą wieczystą Nr SI1M/00048193/2 własność Miasta Mińsk Mazowiecki, przewidzianą do sprzedaży 
w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
 Zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki opisana wyżej nieruchomość 
położona jest w terenie przeznaczonym pod intensywne mieszkalnictwo jednorodzinne z dopuszczeniem usług nieuciążliwych 
wbudowanych z budynki mieszkalne maksymalnie na 10% terenu.
 Wspomniany wyżej wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ulicy Konstytucji 3 Maja 
1 na okres od 29 września 2015 roku do 19 października 2015 roku.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

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

  nasze drogi pocięte 
schodzą się z powrotem...

     
ks. Jan Twardowski, Bliscy i oddaleni

Polska -  „Po lin” - „tutaj odpoczniesz”. 
Wedle legendy uciekający przed prześla-
dowaniami średniowieczni Żydzi otrzy-
mali od Boga wskazówkę, gdzie mogą się 
osiedlić. To Polska miała stać się na dłu-
gie lata ich bezpieczną przestrzenią. Dziś 
chcemy o tym przypomnieć. Dać znak, że 
nadal tak jest.

 16 i 17 października 2015r. zaprasza-
my mieszkańców Mińska Mazowieckiego  
i gości na pierwsze w naszym mieście Dni 
Kultury Żydowskiej.

 Przez setki lat charakter naszego 
miasta współtworzyła społeczność żydow-
ska. Żydzi tu żyli, pracowali i rozwijali 
swoją kulturę. Ten wspólny czas przekre-
śliły dramatyczne wydarzenia historycz-
ne,  ale przecież nie zdołały wymazać  
z pamięci ludzkiej obecności naszych są-
siadów. W Mińsku coraz częściej poprzez 
różne inicjatywy społeczne wydobywa się 
z zapomnienia tamtą współobecność. Tym 
razem grupa społecznych organizatorów, 
skupiająca nauczycieli i pracowników in-
stytucji publicznych, chciałaby zaprosić 
mieszkańców miasta do dwudniowego 
spotkania z kulturą żydowską pod hasłem 
„Bliscy i oddaleni”.  Kulturą bliską ze 
względu na tysiącletnią wspólną historię, 
ale oddaloną przez politykę. A przecież 
nierozerwalnie z nami splecioną. War-

to więc zachęcać do jej poznawania  
i przybliżania. Fraza z wiersza ks. Jana 
Twardowskiego niech patronuje nasze-
mu zbliżeniu. 

 W piątek 16 października za-
praszamy na skwerek na pl. Kilińskiego 
nieopodal biblioteki miejskiej na wspól-
ne czytanie literatury pisarzy i poetów 
polskich żydowskiego pochodzenia, jak 
i współczesnych pisarzy izraelskich.  
Poprowadzą je uczniowie mińskich szkół. 
W ten dzień sala konferencyjna bibliote-
ki zamieni się w przestrzeń wystawową,  
w której my, współcześni mieszkańcy 
miasta, będziemy mieli okazję spotkać 
się z przedwojennym światem mińskich 
żydów. Oficjalne otwarcie wystawy  
i Dni Kultury Żydowskiej nastąpi o godz. 
18.30. Wtedy też o wystawie opowie 
Mariusz Dzienio, znany mińszczanom 
pasjonat lokalnej historii. Dzięki wspar-
ciu Międzynarodowego Festiwalu Fil-
mowego Żydowskie Motywy obejrzymy 
wspólnie czesko-słowacki  film fabularny  
„W ciszy” (reż. Zdenĕk Jiráský, 2014).

 W sobotnie przedpołudnie 
młodsze dzieci szkolne zapraszamy na 
warsztaty o żydowskim miasteczku „Bu-
dujemy sztetl”, a w południe starsze na 
zajęcia poświęcone najważniejszemu 
żydowskiemu dniu tygodnia- szabato-
wi. Poprowadzą je edukatorzy POLIN 
Muzeum Historii Żydów Polskich przy 
udziale mińskiej młodzieży. Dla rodzin, 
które lubią wyzwania, cenią odkrywanie 
tajemnic miasta i niecodzienne spotka-
nia z historią przeznaczamy grę miej-
ską, która rozpocznie się przed budyn-
kiem biblioteki. Dorosłych zapraszamy 
na popołudniowe warsztaty kulinarne 
„Koszerne, czyli jakie?”. Pierwsze miń-
skie Dni Kultury Żydowskiej zakończy  
o godz. 18.00 koncert piosenki żydow-
skiej i inspirowanej kulturą żydowską 
pt. „Słońce wschodzi i zachodzi”, połą-
czony z degustacją koszernych potraw. 
Wszystkie działania, dzięki życzliwości 
pani dyrektor Elżbiety Sieradzińskiej,  
odbędą się na terenie Miejskiej Biblio-
teki Publicznej w Mińsku Mazowieckim.

 Honorowy patronat nad naszą 
imprezą objęli Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki i POLIN Muzeum Historii Ży-
dów Polskich z siedzibą 
w Warszawie. W organizację oprócz 
Miejskiej Biblioteki włączyło się Muzeum 
Ziemi Mińskiej i Towarzystwo Przyjaciół 
Mińska Mazowieckiego. 

 Serdecznie zapraszamy miesz-
kańców miasta do współobecności. 
Szczegóły na plakatach.

Justyna Radomińska
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