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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.
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		 Zakończyliśmy	 nabór	 do	 przedszkoli	 na	 rok	
szkolny	 2017/2018,	 w	 wyniku	 którego	 przyjęliśmy	
wszystkie	dzieci,	których	rodzice	aplikowali	o	miejsce	
w	 mińskich	 placówkach.	 Było	 to	 możliwe	 m.in.	 dzię-
ki	przeprowadzeniu	otwartego	konkursu	ofert	dla	nie-
publicznych	przedszkoli,	z	których	czterem	przyznano	
dotację	z	budżetu	miasta	w	wysokości	równej	podsta-
wowej	kwocie	dotacji	dla	przedszkoli	publicznych	i	są	
to:	Kleksik,	Dobry	Start,	Mali	Giganci,	Michałek.	Bez-
płatna	 podstawa	 programowa	 realizowana	 jest	 przez		
5	godzin	dziennie.	Rodzice	ponoszą	opłatę	w	wysoko-
ści	1,00	zł	za	każdą	dodatkową	godzinę	pobytu	dziecka	
w	placówce	oraz	ponoszą	koszty	wyżywienia.

	 W	 temacie	 infrastruktury	warte	przekazania	 jest	 to,	 że	prowadzę	 roz-
mowy	z	władzami	PKP	PLK	w	sprawie	budowy	pod	torami	kolejowymi	tunelu		
w	ciągu	ulic	Grzeszaka	i	Klonowej.	Nowy	obiekt,	przeznaczony	dla	samochodów	
osobowych	do	wysokości	3,5	m	oraz	dla	pieszych	i	rowerzystów,	ma	szansę	na	
realizację	w	ciągu	najbliższych	2-3	lat.
	 W		Urzędzie	Miasta	trwają	prace	nad	uchwałą	dotyczącą	konsultacji	spo-
łecznych,	które	umożliwią	stworzenie	budżetu	partycypacyjnego.	Jeżeli	wszyst-
ko	dobrze	pójdzie,	mińszczanie	będą	mogli	sami	wybierać,	na	które	z	drobnych	
inwestycji,	miasto	przeznaczy	część	swoich	środków.	Przykładem	takiego	za-
angażowania	mieszkańców	jest	udział	w	konkursie	NIVEA	Podwórko	Talentów.	
Wspólnie	możemy	wygrać	 rodzinne	miejsce	zabaw	przy	Szkole	Podstawowej		
nr	6.	Wystarczy	wejść	na	www.facebook.com/podworko.nivea.minsk.maz	i	za-
głosować.	Liczy	się	każdy	głos,	dlatego	wszystkich	Państwa	gorąco	zachęcam	
do	pomocy.	Głosujmy	codziennie!
	 Z	dniem	8	czerwca	2017	r.	na	stanowisko	Komendanta	Straży	Miejskiej	
w	Mińsku	Mazowieckim	powołałem	panią	Annę	Kwiatkowską,	która	ostatnich		
6	 lat	 pełniła	 funkcję	 zastępcy	 Komendanta	 Straży	 Miejskiej	 w	 Mińsku		
Mazowieckim.	Nowej	pani	Komendant	życzę	powodzenia	i	wielu	sukcesów.

www.facebook.com/podworko.nivea.minsk.maz
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W pierwszy wakacyjny weekend, już po 
raz siódmy odbył się Festiwal 4M Mińsk 
Mazowiecki Miasto Muzyki. To najwięk-
sze wydarzenie muzyczne naszego 
miasta, współfinansowane ze środków 
z budżetu miasta, przy współudziale 
sponsorów, a organizowane przez trzy 
mińskie stowarzyszenia, czyli Stowarzy-
szenie Kulturalno-Oświatowe „Ścieżki 
Nieskończoności”, Stowarzyszenie Nie-
zależna Inicjatywa Kulturalna oraz Miń-
skie Towarzystwo Muzyczne we współ-
pracy z Miejskim Domem Kultury.

Jak co roku, Festiwal zgromadził ty-
siące mieszkańców naszego miasta, ale 
także wiele osób przyjezdnych, ponieważ 
to jedno z największych wydarzeń tej czę-
ści Mazowsza,  już na stale wpisane w ka-
lendarz imprez kulturalnych.

Festiwal zainaugurował „Koncert sym-
foniczny Rex Mundi” zorganizowany przez 
Mińskie Towarzystwo Muzyczne, który 
odbył się w Miejskiej Szkole Artystycznej 
w czwartek 22 czerwca i zgromadził wielu 
miłośników muzyki klasycznej.

Od piątku Festiwal przeniósł się na 
plac przed Miejskim Domem Kultury, 
gdzie codziennie rozbrzmiewały różno-
rodne koncerty.

Festiwalowy piątek tradycyjnie upłynął 
pod znakiem muzyki poetyckiej i autor-
skiej. Na scenie w amfiteatrze Miejskiego 
Domu Kultury wystąpili Robert Kasprzycki 
Band, Tadeusz Woźniak z zespołem oraz 
Kortez. Robert Kasprzycki nie pierwszy 
raz występował w Mińsku, nic więc dziw-
nego, że publiczność bardzo gorąco go 
przyjęła, jak dobrego znajomego. Równie 
entuzjastycznie reagowano na występ 
Tadeusza Woźniaka z zespołem, który 
zaprezentował swoje największe prze-
boje. A kiedy ze sceny zabrzmiały takty 
kultowego „Zegarmistrza światła” i mło-
dzi i starsi śpiewali razem z artystą, jakby 
potwierdzając, że dobra muzyka ma moc 
łączenia pokoleń. Amfiteatr MDK wypełnił 
się po brzegi w oczekiwaniu na występ 
Korteza. I nawet padający deszcz nie 
przestraszył mińszczan. Gra świateł, zna-
komita muzyka, charakterystyczna barwa 
głosu wokalisty i szczerość osobistych 
tekstów sprawiły, że godzinny koncert 
dosłownie zaczarował publiczność. Bisy 
były więc nieuniknione.

Festiwalowa sobota już od siedmiu 
lat zarezerwowana jest na mocniejsze 
brzmienia. I choć w tym roku nie odbył 
się Rock In Minsk Fest, to na scenie i tak 
było głośno i energetycznie. Na począ-

tek wystąpił zespół Mensko czyli mińska 
formacja, która wyewoluowała z zespołu 
3siostry. Następnie na scenie pojawili  się 
laureaci z RiMFestu z 2013 roku - krakow-
ska grupa Cinemon. Wieczorne koncerty 
to przede wszystkim legendy polskiej roc-
kowej sceny muzycznej. Najpierw zespół 
Illusion z Lipą na czele, a następnie Pidża-
ma Porno. Grabaż, Kozak i Kuzyn przypo-
mnieli swoje kultowe numery, czym spra-
wili wiele radości słuchaczom w różnym 
wieku, którzy wypełnili plac przed MDK.

W ciągu dnia w sobotę w amfiteatrze 
Miejskiego Domu Kultury odbyły się rów-
nież warsztaty dla dzieci „Lekcja Muzyki 
na Żywo” zorganizowane we współpracy 
ze Szkołą Muzyczną Yamaha.

Niedzielna odsłona Festiwalu upły-
nęła pod znakiem muzycznej różnorod-
ności. Ostatni festiwalowy dzień roz-
począł występ AudioFeels. Członkowie 
poznańskiej grupy spod znaku vocal 
play udowodnili, że ludzki głos to najdo-
skonalszy instrument, który potrafi imito-
wać perkusję, gitary, smyczki, klawisze. 
Zaprezentowali własne kompozycje, jak 
i covery. Bez wątpienia był to genialny 
początek niedzielnych występów. Potem 
sceną zawładnął białoruski zespół rockowy                   
             z Orszy, miasta siostrzanego 
Mińska Mazowieckiego. A po nim znowu 
muzyczny klimat na festiwalowej scenie 
zmienił popularny aktor, ale jak się oka-
zuje, również bardzo wrażliwy muzyk Pa-
weł Domagała, który zaśpiewał utwory ze 
swojej debiutanckiej płyty „Opowiem Ci  
o mnie” – intymne, osobiste piosenki, któ-
rymi oczarował festiwalową publiczność. 
Tegoroczny Festiwal 4M zakończył pełen 
gitarowej energii koncert rockowo-alter-
natywnej formacji Ørganek, który przed 
scenę przyciągnął tłumy słuchaczy.

Festiwalowi przez trzy plenerowe dni, 
podobnie jak w ubiegłym roku, towarzy-
szyła strefa piknikowa, która okazała się 
strzałem w dziesiątkę. Publiczność nie 
opuszczając placu, a dzięki temu nie tra-
cąc żadnego z koncertów, mogła posilić 
się jedzeniem z food trucków, napić się 
kawy czy zjeść coś słodkiego. Nie zabra-
kło również atrakcji dla najmłodszych, by 
również oni mogli być częścią Festiwalu.

„To	co	wyróżnia	nasz	 festiwal	 to	 fakt,	
że	 wszyscy,	 którzy	 przy	 nim	 pracują	 ro-
bią	to	z	pasji	i	z	miłości	do	muzyki.	Wielu	
rzeczy	nie	udałoby	się	zrobić	bez	rąk	na-
szych	wolontariuszy,	 ale	 i	 bez	otwartości	
naszych	 sponsorów,	 dzięki	 którym	 lista	
wykonawców	 mogła	 w	 tym	 roku	 być	 tak	
bogata.	 Będziemy	 nieskromni,	 ale	 trzeba	
przyznać	 ze	 4M	 to	 naprawdę	 powód	 do	
dumy	dla	naszego	Mińska	Miasta	Muzyki.”	
– Agnieszka Kaźmierczak, Niezależna Ini-
cjatywa Kulturalna

„Organizacja	 festiwalu	 z	 tak	wspania-
łymi	ludźmi	to	czysta	przyjemność.	Z	jed-
nej	strony	wszyscy	wiedzą,	co	mają	robić,		
z	 drugiej	 wciąż	 wspierają	 się	 nawzajem.		
W	 festiwalach	 muzycznych	 chodzi	 o	 do-
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brą	zabawę	na	wysokim	poziomie	i	to	uda-
ło	nam	się	osiągnąć.	Nasz	Festiwal	to	już	
marka,	za	którą	stoi	zawsze	wysoki	poziom	
organizacyjny	 oraz	 wyszukana	 muzyka.		
Na	4M	nie	ma	ściemy	-	zapraszamy	topo-
we	polskie	kapele,	które	zapełniają	 lineu-
py	 najlepszych	 polskich	 festiwali	 i	 zgar-
niają	 najważniejsze	 nagrody	 muzyczne.	
Poza	różnorodną	muzyką	staramy	się,	by		
w	 przestrzeni	 festiwalowej	 odbywały	 się	
różne	 atrakcje.	 Bardzo	 trafionym	 pomy-
słem	 była	 chociażby	 organizacja	 Żywej	
Lekcji	Muzyki	dla	najmłodszych.	Będziemy	
tę	 inicjatywę	 rozwijać.”	– Kamil Kaźmier-
czak, Niezależna Inicjatywa Kulturalna

„To,	 co	 mnie	 najbardziej	 cieszy,	 to	
ciągły	 rozwój	 Festiwalu.	 Czasem	 sły-
szymy	 głosy,	 że	 formuła	 się	 wypaliła,	 że	
czas	 na	 zmiany.	 Frekwencja	 i	 zadowole-
nie	 mieszkańców	 chyba	 jest	 najlepszym	
dowodem	na	 to,	 że	 to	nieprawda.	Każdy	
rok	to	potężna	dawka	różnorodnej	muzyki	
i	 to	 muzyki	 dla	 każdego.	 Dociera	 do	 nas	
wiele	głosów,	że	 ludzie	czekają	na	 te	dni	
i	 każdy	 znajduje	 coś	 dla	 siebie.	 Festiwal	
to	już	naprawdę	znana	marka	i	coraz	czę-
ściej	 to	 zespoły	 zabiegają	o	 to,	by	u	nas	
zagrać.	Zapracowaliśmy	na	to	siedmiolet-
nim	 doświadczeniem,	 profesjonalizmem,	
otwartością	 i	 gościnnością,	 co	podkreśla	
wielu	 managerów.	 Cieszę	 się,	 że	 mogę	
być	 częścią	 tego	 zespołu.” – Małgorzata 
Zakrzewska, Stowarzyszenie Kulturalno-
Oświatowe „Ścieżki Nieskończoności”.  

„Było	 pięknie	 i	 trochę	 inaczej	 niż	 za-
wsze.	 Tak	 chcieliśmy	 :)	 I	 nie	 powiem,	 że	
się	udało.	Powiem,	że	zrobiliśmy	to	razem	
-	organizatorzy,	wolontariusze,	sponsorzy,	
patroni	 i	 oczywiście	Miasto	Mińsk	Mazo-

wiecki!	 Zapracowaliśmy	 na	 to	 ciężką	 po-
nad	 półroczną	 pracą.	 Chciałbym	 podzię-
kować	 wszystkim,	 którzy	 wnieśli	 nawet	
ziarnko	w	to,	żeby	ten	Festiwal	się	odbył.	
Widząc	 zasłuchanie	 na	 koncertach	 Ka-
sprzyckiego,	Woźniaka	czy	Korteza,	świet-
ną	zabawę	na	Illusion	czy	Pidżamie	Porno	
czy	podziw	dla	 kunsztu	muzyków	Audio-
Feels	serce	się	radowało,	a	czasami	ogar-
niało	 mnie	 nawet	 wzruszenie.	 A	 do	 tego	
serdeczność	 i	 szczerość	Pawła	Domaga-
ły	 czy	 dynamit	 Organka	 powodowały,	 że	
emocji	na	tegorocznej	edycji	Festiwalu	nie	
zabrakło.	Dziękuję	cudownej	publiczności	
z	Mińska,	ale	i	bardziej	odległych	miejsco-
wości.	Na	koncert	Organka	przyjechał	na-
wet	 jego	fan	z	odległego	Grudziądza.	Co	
chwilę	 słyszałem,	 jak	 ludzie	 żegnając	 się	

po	pierwszym	czy	drugim	dniu	 festiwalu,	
żegnali	 się	 słowami	 „do	 jutra”,	 bo	 prze-
cież	jutro	też	będą	fantastyczne	koncerty.	
Wspólne	 zdjęcie	publiczności	 ze	 świateł-
kiem	na	koniec	Festiwalu	4M,	które	powoli	
staje	 się	 festiwalową	 tradycją,	 przypomi-
na,	jak	można	być	razem,	bez	podziałów,	
gdzie	więcej	łączy	niż	dzieli!	– Dariusz Kul-
ma, Stowarzyszenie Kulturalno-Oświato-
we „Ścieżki Nieskończoności”

  
Opracowano na podstawie materia-

łów patrona medialnego Festiwalu – por-
talu minskmaz.com

oprac. Małgorzata Zakrzewska
fot. Leszek Siporski, minskmaz.com
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Emilia i Stanisław Kozłowscy
Stanisława i Edward Krajewscy
Cecylia i Sławek Królik
Joanna i Wiesław Kucio
Maria i Janusz Luba
Halina i Tadeusz Malinowscy
Marianna i Józef Masłowscy
Barbara i Lucjan Nalazek
Krystyna i Józef Nałęcz
Maria i Henryk Oklesińscy
Jadwiga i Janusz Rogulscy
Barbara i Jerzy Smotryś
Krystyna i Jerzy Szmidt
Marianna i Stefan Świderscy
Jadwiga i Kazimierz Trębiccy
Regina i Jan Urzyczyn
Czesława i Stanisław Wieczorek
Zofia i Wiesław Zatorscy
Krystyna i Janusz Zawadka

USC, fot. z arch. UM MM

„To było dawno – 50 lat temu,
Pamiętasz – staliście we dwoje,
cały się do Was uśmiechał świat,
Ale on słyszał tylko imię twoje, 
Ty jego imię – dziś 50 lat…”
 
„Złote Gody” to wyjątkowy jubileusz, 
który jest obchodzony w naszej pol-
skiej tradycji szczególnie uroczyście. 
Jest to takie świeto, za sprawą któ-
rego patrzymy na Jubilatów z podzi-
wem, dumą i ogromnym szacunkiem.

 18 maja 2017 roku, 31 par 
małżeńskich za wspólnie spędzone 
50. i 60. lat zostało odznaczonych 
„Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie”, które w dowód uzna-
nia dla trwałości małżeństwa i ro-
dziny wręczył dostojnym jubilatom 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiec-
ki – Marcin Jakubowski. Na szcze-
gólne wyróżnienie zasługuje także 
para, które przeżyła wspólnie 65. lat  
i otrzymała pamiątkowy dyplom. 
 W tym dniu odbyło się uro-
czyste spotkanie w Miejskiej Biblio-
tece Publicznej w Mińsku Mazowiec-
kim przy dźwiękach muzyki zespołu 
„Safari”. Były kwiaty, gratulacje, 
upominki oraz toast za zdrowie Jubi-
latów.

DOSTOJNI JUBILACI:

60-lecie (diamentowe gody)
Daniela i Stanisław Zwierz

65-lecie (żelazne gody)
Sabina i Aleksander Stańczyk

50-lecie (złote gody)
Krystyna i Kazimierz Białas
Bogusława i Andrzej Boruc
Janina i Antoni Dużyńscy
Cecylia i Zdzisław Gałęzowscy
Wiesława i Stanisław Górscy
Barbara i Jerzy Gurgalio
Jadwiga i Roman Janiak
Wiesława i Jan Jerzak
Anna i Romuald Karweccy
Wanda i Stanisław Kęsiccy
Bogumiła i Konstanty Kosim

Medale za Długoletnie Pożycie Małżeńskie
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Stanisław Buczek, urodził się 8 lute-
go 1924 roku we wsi Królewiec. Szkołę 
Podstawową im. Mikołaja Kopernika w 
Mińsku Mazowieckim ukończył w 1940 
roku. W tym samym roku został złapany 
przez Niemców podczas łapanki w Miń-
sku. Umieszczono go w obozie w War-
szawie. 

 Wraz z innymi, przewieziony zo-
stał do Berlina. Tam pracował w zakładzie 
zieleni miejskiej. Ze względu na zły stan 
zdrowia został zwolniony. W roku 1941 
wstąpił do organizacji Związek Walki 
Zbrojnej AK w Królewcu. Przyjął pseudo-
nim „Ryś” i pełnił funkcję łącznika. Przeno-
sił meldunki, prasę. Brał udział w akcjach 
zbrojnych. W czasie „Wielkiej Wsypy”  
w Mińsku w jego domu przebywali ko-
ledzy z oddziału. W 1944 roku ukończył 
tzw. małą maturę. Aresztowany. Był prze-
słuchiwany, bity i przetrzymywany w piw-
nicach UB. Potem wezwano go do WKU  
w Mińsku Mazowieckim w celu wcielenia 
do LWP. Komisja lekarska zwolniła go  
z tego obowiązku. W roku 1946 otrzymał 
świadectwo dojrzałości. Zdał egzaminy na 
Uniwersytet Warszawski na Wydział We-
terynarii. Po ukończeniu studiów otrzymał 
dyplom lekarza weterynarii. Odbył prze-

szkolenie wojskowe w Centrum Wyszko-
lenia w Puławach. Po zakończeniu szkole-
nia przeniesiono go do rezerwy w stopniu 
podporucznika. Zatrudniony został w Po-
wiatowej Lecznicy dla Zwierząt w Mińsku 
Mazowieckim na stanowisku ordynatora. 
Po roku został kierownikiem. Był bezpar-
tyjnym, nie zatwierdzono go na tym sta-
nowisku. Przeniesiono go na poprzednie.
Po upadku PRL wstąpił do Związku Kom-
batantów Armii Krajowej obwodu Mewa 
- Kamień. Uprawnienia kombatanckie 
otrzymał w 1991 roku. Pełnił funkcję za-
stępcy prezesa. Był członkiem Powiato-
wej Rady ds. Kombatantów. W roku 2008 
otrzymał stopień porucznika. Wielokrotnie 
wyróżniany i odznaczany. W swojej ko-
lekcji posiadał: Odznakę Zasłużony Pra-
cownik Rolnictwa, Odznakę Pamiątkową  
7. Pułku Ułanów Lubelskich, medal 40-le-
cia Polski Ludowej, Krzyż Armii Krajowej, 
medal Akcja Burza, odznakę Weterana 
Walk o Niepodległość, srebrny Medal 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej, 
krzyż Walki o Niepodległość, Medal „Pro 
Memoria”, dyplom za udział w „Akcji Bu-
rza” w Mińsku Mazowieckim podczas 
wyzwalania miasta w roku 1944, dyplom 
uznania za walkę o Wolną i Niepodległą 
Rzeczpospolitą Polską, Złoty Krzyż Zasłu-

gi. Był aktywnym słuchaczem Mińskiego 
Uniwersytetu Trzeciego Wieku. W 2015 
r. za swe zasługi został awansowany na 
stopień Kapitana Wojska Polskiego. Uro-
czystości pogrzebowe z honorami woj-
skowymi odbyły się na Cmentarzu Para-
fialnym w Mińsku Mazowieckim 16 maja 
2017 r. Słowo pożegnalne wygłosił Józef 
Jedynak.

Józef Jedynak, fot. z arch. rodziny

Odszedł od nas „Cichy Bohater” - Stanisław Buczek

Strategia Rozwoju Miasta Mińsk Ma-
zowiecki do roku 2025 stanowiąca Za-
łącznik do Uchwały Nr XI.118.2015 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 30 listo-
pada 2015 r. jest dokumentem bardzo 
„żywym”, co potwierdzają zebrane dane 
w zakresie jej realizacji. 

 W dniu 7 czerwca 2017 r. pod-
czas spotkania w Bibliotece Miejskiej 
eksperci opracowujący „Raport z realiza-
cji Strategii Rozwoju Miasta Mińsk Mazo-

wiecki do roku 2025 za rok 2016”, Pani dr 
Anna Dąbrowska i Pan Jan Charkiewicz 
zaprezentowali zgromadzone informacje 
oraz przygotowane rekomendacje w za-
kresie procesu monitorowania. Cykliczne 
zbieranie i analiza informacji o realizacji za-
mierzeń pozwalają spojrzeć na zaawanso-
wanie zaplanowanych do realizacji przed-
sięwzięć, jak również dokonać weryfikacji 
ich celowości. W spotkaniu uczestniczyli 
mieszkańcy Miasta, przedstawiciele Rady 
Miasta, Urzędu Miasta i jednostek organi-

Spotkanie ze Strategią Rozwoju Miasta
zacyjnych oraz  innych instytucji, m.in. Ko-
mendy Powiatowej Policji, Rady Powiatu, 
Fundacji EBU, Stowarzyszenia „Radość 
Trzeciego Wieku”, Mazowieckiego Sto-
warzyszenia na rzecz Dzieci i Młodzieży  
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 
„Krok Dalej”. Była to okazja do zapoznania 
się z wynikami prac ekspertów, zgłaszania 
uwag do prezentowanych danych oraz 
sugestii dotyczących przyszłych działań 
podejmowanych w ramach procesu moni-
toringu Strategii. 

Wydział Rozwoju Miasta, fot. z arch. UM
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31 maja 2017 r. Miejska Rada Seniorów 
w Mińsku Mazowieckim uczestniczyła  
w wyjeździe do Góry Kalwarii, gdzie pod-
jęła ją tamtejsza Rada Seniorów. Dzień 
podzielony został na spotkanie robocze 
oraz zwiedzanie Góry Kalwarii.

Obie Rady są dość młode, a już pręż-
nie działają, o czym rozmawiano na spo-
tkaniu roboczym, do którego dołączył 
również burmistrz Dariusz Zieliński. Wy-
miana doświadczeń, snucie  wspólnych 
planów na przyszłość w działaniach na 
rzecz seniorów to tylko niektóre tematy 
podejmowane tego dnia przez radnych.

Miłym akcentem na zakończenie było 
zaproszenie mińskich Radnych Seniorów 
do Wieczernika, gdzie spoczywają do-
czesne szczątki św. Stanisława Papczyń-
skiego, przez co kościół uznawany jest za 
sanktuarium zgromadzenia Marianów.

W spotkaniu Rad Seniorów w Górze 
Kalwarii uczestniczyły również: opieku-
jąca się mińską Radą Alicja Cichoń oraz 
Magdalena Foryś z Fundacji ZACZYN.

We wtorek, 6 czerwca, radni Rady Se-
niorów gościli w Mińsku Mazowieckim 
koleżanki i kolegów z Góry Kalwarii. Pro-
gram dnia rozpoczęło spotkanie z bur-
mistrzem Marcinem Jakubowskim w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta. 
 

Omawiano dotychczasowe osiągnię-
cia obu Rad oraz przedstawiono wspólne 
plany na przyszłość. Po spotkaniu bur-
mistrz zaprosił seniorów z Góry Kalwarii 
na spacer po Miejskiej Szkole Artystycz-
nej, gdzie obejrzeć mogli m.in. nowo-
czesną salę koncertowo-kinową oraz 
do Miejskiego Domu Kultury, po którym 
oprowadził dyrektor Piotr Siła, pokazując 
ciekawe miejsca, jak np. zrekonstruowane 
mieszkanie Barbary i Jana Himilsbachów, 
pokój Piotra Skrzyneckiego, czy gabinet 
marszałka Carla Mannerheima. 

Niespodzianką dla gości była możli-
wość uczestniczenia w odsłonięciu kopij-
nika ku pamięci marszałka Carla Manner-
heima, które nastąpiło na terenie Muzeum 
Ziemi Mińskiej przy ul. Sosnkowskiego  
i przy udziale Ambasador Finlandii Hanny 
Lehtinen oraz posła Czesława Mroczka.

(red.), fot. z arch. UM

Seniorzy z Góry Kalwarii z rewizytą

Mińska Rada Seniorów gościła w Górze Kalwarii
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II Miński Dzień Seniora
4 czerwca br. odbył się II Miński Dzień 
Seniora pod patronatem honorowym 
Burmistrza Miasta Marcina Jakubow-
skiego.  Organizatorem było  nasze Sto-
warzyszenie, ale tym razem włączyły się 
inne organizacje senioralne i Miejska 
Rada Seniorów.  

Słuchacze Mińskiego Uniwersytetu 
Trzeciego Wieku, który jest prowadzony 
przez nasze stowarzyszenie, zaprezen-
towali dorobek z warsztatów progra-
mowych, realizowanych w ciągu roku 
akademickiego. Wspólne śpiewanie 
skoncentrowaliśmy na repertuarze z lat 
50. i 60. XX wieku. Były też wykonania 
solowe  naszych koleżanek: Ewy, Zosi, 
Joli i Tereski. „Rudy rydz”, czy „Złoty  
pierścionek”  zachwyciły całą widownię  
i zachęciły do wspólnego śpiewania.

Warsztaty „Taniec w kręgu”, uczą nie 
tylko koordynacji ruchowej ale dają nie-
oczekiwane efekty widowiskowe. Układ 
choreograficzny do melodii „Piosenka 
jest dobra na wszystko” daje poczucie 
przeniesienia się w lata Kabaretu Star-
szych Panów.  Zabawa z parasolkami do 
znnanej piosenki „ Parasolki” zespołu Ali-
babki rozbawiła widownię.

Godzinna przerwa w występach,  
pozwoliła jednym uczestniczyc w warsz-
tatach malarskich pod fachową opieką  
p. Zosi i p. Alicji, drugim rękodzielni-
czych, innym wyruszyć na spacer z kij-
kami po parku, by póżniej uczestniczyć  
w losowaniu nagród - kijków do Nordic 
Walking ufundowanych przez Burmi-
strza. Można też było zobaczyć wypo-
sażenie labolatorium kryminalistycznego, 
pokazy samoobrony - a wszystko to zor-
ganizowało Stowarzyszenie Żandarm.  

Warsztaty rękodzielnicze i pokaz fil-
cowania przygotowali seniorzy Spółdziel-
ni Mieszkaniowej „Przełom”. Powstawały 
prawdziwe   cudeńka z wełny.

W drugiej części swój dorobek arty-
styczny zaprezentowali seniorzy Spół-
dzielni Mieszkaniowej „Przełom”, ze-
spół „Srebrzanie” działający przy Klubie 
Garnizonowym oraz Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów, który to oprócz 
śpiewów uraczył wszystkich porcją mu-
zyki tanecznej.

Przez cały czas trwania naszego 
święta wspomagali nas pracownicy 
Szpitala Powiatowego. Ponad 200 osób 
zmierzyło sobie ciśnienie, poziom cukru, 
mogli zasięgnąć fachowych porad.

II Miński Dzień Seniora był też pod-
sumowaniem akcji Stowarzyszenia RTW 
- PUDEŁKO ŻYCIA. Dzięki pozyskaniu 
dość licznej grupy darczyńców i sponso-
ra strategicznego Firmę KOSBUD - udało 
nam się przygotować 6 000 PUDEŁEK. 
Istotą akcji jest zawarta w PUDEŁKU 
ankieta, która zawiera niezbędne infor-
macje o przebytych chorobach, przyjmo-
wanych lekach, kontakt do najbliższych. 

Specjalne oznakowanie PUDEŁKA i 
miejsca jego przechowywania - ułatwia 
pracę wszystkim służbom ratowniczym. 
W kompletowanie PUDEŁEK włączyła 
się młodzież Gimnazjum Miejskiego nr 
2, Zespołu Szkół Ekonomicznych, har-
cerze. W dystrybucję zaangażował się 
ZHP, ZER i I, ZNP, Caritas, Stowarzysze-
nie Żandarm, Strefa Mińsk, Kwiaciarnia 
„VIRO”, MOPS  oraz nasze Stowarzysze-
nie. Z PUDEŁKIEM chcemy dotrzeć do 
seniorów również przez parafie w Mińsku 
i Gminie Mińsk Mazowiecki. Mamy dość 
liczne przykłady, jak bardzo przydają się 
zawarte tam informacje w sytuacjach 

stresowych dla chorych.  Ważną rolę 
edukacyjną wzięli na siebie policjanci 
Komendy Powiatowej Policji w Mińsku 
Mazowieckim oraz pracownicy Szpitala 
Powiatowego.

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM AKCJI 
PUDEŁKO  ŻYCIA,  w imieniu  zarządu 
Stowarzyszenia RTW, składam gorące 
wyrazy wdzięczności z nadzieją, że na-
sze działania będą służyć dobrej sprawie. 

Jadwiga Maciejewska
fot.  Izabella Walewska-Ogrodnik
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Z dniem 8 czerwca 2017 r. na stano-
wisko Komendanta Straży Miejskiej  
w Mińsku Mazowieckim burmistrz Mar-
cin Jakubowski powołał panią Annę 
Kwiatkowską.

 Anna Kwiatkowska ukończyła 
Wyższą Szkołę Ekonomiczno-Informa-
tyczną na wydziale Ekonomiki, Biznesu  
i Stosunków Międzynarodowych. Od 2008 
roku zajmowała kierownicze stanowisko 
w Zakładzie Obsługi Systemu Monitorin-
gu z ramienia Biura Bezpieczeństwa m.st. 
Warszawy. Studia podyplomowe ukoń-
czyła na Wojskowej Akademii Technicz-
nej (Zarządzanie Zasobami Ludzkimi) oraz 
na Akademii Obrony Narodowej (Bezpie-
czeństwo Wewnętrzne). Aktualnie studiu-
je Administrację Publiczną na Uniwersyte-
cie Warszawskim. Od 6 lat pełniła funkcję 
zastępcy Komendanta Straży Miejskiej  
w Mińsku Mazowieckim. 

(red.), fot. z arch. UM

Nowy Komendant Straży Miejskiej

Pływanie ma znaczny wpływ na poprawę 
zdrowia i samopoczucia człowieka, tak-
że tego młodego. Dlatego miasto Mińsk 
Mazowiecki kontynuuje projekt po-
wszechnej nauki pływania „Umiem pły-
wać” dofinansowany ze środków Fun-
duszu Zajęć Sportowych dla Uczniów 
w ramach dotacji Ministerstwa Sportu  
i Turystyki. 

 Obecnie, dobiegła koń-
ca edycja wiosenna, w której wzię-
ło udział 75 uczniów klas II i III szkół 
podstawowych. W trakcie zajęć pro-
wadzonych przez Marcina Pilipczuka  
z fundacji ADRENALINA dzieci miały moż-
liwość zdobywania nowych umiejętności 
pływackich, a także spędzania aktywnie 
i pożytecznie czasu wolnego. Podczas 
ostatniego spotkania uczestnicy otrzymali 
pamiątkowe dyplomy i obiecały, że na-
byte umiejętności wykorzystają podczas 
zbliżających się wakacji. Kolejna edycja 
programu rozpocznie się jesienią.

(red.), fot. z arch. UM

Wiosenna edycja „Umiem pływać” na finiszu
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Koncert MM BIG BAND - „Dla Ciebie Mamo”

Koncert, który zagrał 24 czerwca Miński 
MM Big Band, był kolejnym sukcesem 
artystycznym tej formacji. Tym razem, 
działający od 9 lat  przy Miejskiej Szko-
le Artystycznej zespół wykonał koncert 
tematyczny zatytułowany „Dla Ciebie 
Mamo”. 
 
 W nowoczesnej sali koncertowej 
MSA mogliśmy wysłuchać utwory dedy-
kowane wszystkim Mamom, a ich wyko-
nawcami byli artyści Paulina Brzozowska 
i Marcin Sójka. 
 Utworami, które szczególnie 
wzruszyły słuchaczy były: „Co się stało  
z mamą”, „Tyle słońca w całym mieście”, 
„Moje serce to jest muzyk” w wykonaniu 
Pauliny Brzozowskiej oraz „Bądź moim 
natchnieniem”, „Już nie zapomnisz mnie” 
i „Zacznij od Bacha” w wykonaniu Marci-
na Sójki. 
 Na zakończenie soliści zaśpie-
wali w duecie „My Way” wspominając  
nieżyjącego już Zbigniewa Wodeckiego,  
z którym miała zaszczyt  występować na-
sza Miejska Orkiestra Dęta.
 Całość prowadził bandleader Ar-
kadiusz Mizadalski.   

Oprac. Sławomir Tkacz, fot. Michał Rogala

Tegoroczne obchody Dni Miasta Mińsk 
Mazowiecki świętowaliśmy wspólnie  
z delegacją z miasta partnerskiego Tel-
siai na Litwie. Wraz z przedstawicielami 
władz litewskich: Kęstutis Gusarovas, 
Danute Popovic i Eglė Macienė swoją 
obecnością zaszczycił nas zespół folko-
wy Trūkt už vadžių.

Obchody 596. rocznicy nadania praw 
miejskich rozpoczęliśmy Aleją Gwiazd 
Literatury w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej w Mińsku Mazowieckim, gdzie swoją 
gwiazdę odsłoniła Olga Tokarczuk zaś 
koncert Marcina Wyrostka z zespołem 
Corazon był dopełnieniem tego niezwy-
kłego wydarzenia.

Większość niedzielnego dnia była za-
rezerwowana dla MOSiR Mińsk Mazo-
wiecki, który już po raz 22. przygotował 
Ogólnopolskie Biegi Uliczne na dystansie 
15 km, po raz 3. na dystansie 5 km oraz 
biegi towarzyszące dla dzieci i młodzieży. 
Moc atrakcji czekała na wszystkich, któ-
rzy tego dnia przybyli do parku i na teren 
MDK Mińsk Mazowiecki. Wieczór zakoń-

czył się koncertem mińskiego zespołu 
Tamarysze. Po nim na tarasie Miejskiego 
Domu Kultury pojawił się zespół folkowy 
Trūkt už vadžių z bliźniaczego miasta Tel-

Dni Miasta z litewskimi przyjaciółmi
siai. Podczas pobytu goście mieli okazję 
podziwiać Kazimierz Dolny nad Wisłą,  
a także wspólnie z panem Mariuszem Żyłą 
zwiedzić wystawę Art Deco. 

(red.), fot. z arch. UM
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Projekt „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni 
w centrum Mińska Mazowieckiego”

Powstają nowe alejki 
w miejskim parku

Od strony ulicy Ogrodowej rozpoczęto 
budowę alejek i ciągów pieszo-rowero-
wych w parku miejskim. Ciąg pieszo-ro-
werowy 1, biegnący wzdłuż ulicy Ogrodo-
wej, to alejka wykonana z kostki brukowej 
betonowej typu Starobruk bezfazowej gr. 
6 cm w kolorze barw jesieni. Jego długość 
wynosi 386 m, a szerokość 3 m. Alejka 
stanowiąca połączenie wspomnianego 
ciągu z mostkiem nad kanałem wodnym 
wykonywana jest z kostki brukowej be-
tonowej typu Nostalit gr. 6 cm w kolorze 
barw jesieni.

Dzięki nowym alejkom i ciągom pieszo-ro-
werowym powstanie przestrzeń publiczna 
sprzyjająca codziennemu wypoczynkowi 
mieszkańców, a jednocześnie będzie to 
reprezentacyjna wizytówka miasta. Reali-
zacja przedsięwzięcia zmierza do odtwo-
rzenia historycznej kompozycji.

Prace prowadzone są w ramach projek-
tu pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów 
zieleni w centrum Mińska Mazowieckie-
go” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jako-
ści środowiska miejskiego”.

Rewitalizacja 
Placu Stary Rynek 
– postęp prac

Na Placu Stary Rynek wykonano więk-
szość prac polegających na nasadzeniu 
roślin. Jako otulinę parkingu zastosowa-
no żywopłot z berberysa, który osiągnie 
kształt zwartej kolumny. Trawnik okalają-
cy tablicę pamiątkową obsadzony został 
niskim żywopłotem formowanym z irgi 
błyszczącej. Nasadzenie krzewów za-
darniających wzmocni niestabilny grunt 
i ograniczy spływ wody po powierzchni 
skarp. Rośliny nasadzane na skarpach 
mają ciernie, co zniechęci do wspinania 
się i tworzenia przedeptów na terenach 
przyległych.

Prace prowadzone są w ramach projek-
tu pn. „Rozwój i rewaloryzacja terenów 
zieleni w centrum Mińska Mazowieckie-
go” realizowanego w ramach Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 
2014-2020, Działanie 2.5 „Poprawa jako-
ści środowiska miejskiego”.

(red.), fot. Alicja Cichoń

W piątek, 9 czerwca, burmistrz Mar-
cin Jakubowski i podinspektor Bartło-
miej Dydek podpisali  Porozumienie 
pomiędzy Miastem Mińsk Mazowiecki  
a Komendantem Powiatowym Policji 
w Mińsku Mazowieckim umożliwiające 
mundurowym pełnienie dodatkowych 
służb ponadnormatywnych.

Oznacza to, że w naszym mieście poja-
wią się dodatkowe patrole policji, które 
poprawią bezpieczeństwo szczególnie  
w porze nocnej oraz w weekendy. Jest to 
odpowiedź burmistrza Marcina Jakubow-
skiego na sygnały ze strony mieszkańców 
dotyczące bezpieczeństwa m.in. w parku 
miejskim.

(red.), fot. z arch. UM

Więcej patroli policji na mińskich ulicach!
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Nerki nie bolą. Boli niewiedza. 
NEFROTEST - Kampania społeczna 
dla zdrowia nerek

Z ŻYCIA MIASTA

O roli nerek i kampanii NEFROTEST 
rozmawiamy z doktorem Arkadiuszem 
Boguckim – nefrologiem, dyrektorem  
Centrum Dializ Fresenius w Mińsku Ma-
zowieckim.

Jaką rolę pełnią nerki w naszym organizmie?
Najważniejszym	 zadaniem	 nerek	 jest	 filtrowa-
nie	 i	 oczyszczanie	 około	 3	 tysięcy	 litrów	 pły-
nów	 ustrojowych	 w	 ciągu	 doby.	 Warto	 jednak	
pamiętać,	 że	 nerki	 pomagają	 też	 w	 tworzeniu	
czerwonych	 ciałek	 krwi	 i	 dbają	 o	 nasze	 kości	
produkując	 aktywną	 postać	 witaminy	 D,	 zapo-
biegają	 osteoporozie	 i	 krzywicy.	 Niestety	 nerki	
to	 organy,	 które	 chorując	 najczęściej	 nie	 dają	
objawów	bólowych.

Skoro nerki nie bolą, to może ich choroby nie 
są aż tak groźne?
Choroby	nerek	prowadzą	przede	wszystkim	do	
zatrucia	całego	organizmu	mocznikiem,	zakwa-
szenia	i	przewodnienia	organizmu,	co	prowadzi	
do	 zaburzeń	 funkcji	 wszystkich	 pozostałych		
organów	 i	 narządów.	 To	 dlatego	 nerki	 są	 tak	
istotnym	 dla	 nas	 organem.	 Badania	 wskazują,	
że	 obecnie	 ponad	 4,5	 miliona	 Polaków	 może	
mieć	 chore	 nerki.	 Wielu	 przedwcześnie	 umrze		
z	powodu	braku	diagnozy	i	leczenia.	Co	ciekawe	
połowa	zgonów	w	tej	grupie	będzie	z	przyczyn	
sercowo	naczyniowych,	gdyż	mocznica	prowa-
dzi	do	szybkiej	progresji	miażdżycy,	a	co	za	tym	
idzie	 zwiększa	 ryzyko	 zawału	 serca	 czy	 udaru	
mózgu.	Uszkodzenie	nerek	nie	powoduje	więc	
jedynie	 tego,	 że	pacjent	ma	problemy	z	odda-
waniem	moczu.	Przestaje	działać	najcenniejszy	
filtr,	 dzięki	 któremu	krew	o	odpowiednim	skła-
dzie	dociera	do	wszystkich	tkanek	ciała.

Jak zatem dbać o nerki?
Często	 powtarzam,	 że	 niewydolności	 nerek	
można	 skutecznie	 przeciwdziałać.	 Wczesne	
wykrycie	 choroby	 daje	 szanse	 na	 długie	 życie	
bez	 potrzeby	 leczenia	 zabiegowego,	 a	 czę-
sto	 pozwala	 na	 zatrzymanie	 postępu	 choroby,		
a	nawet	wyleczenie.	A	chorobę	wykryć	można	
poprzez	 proste	 badania,	 takie	 jak	 na	 przykład	
badania	ogólne	moczu.	Szczególnie	oznaczenie	
ilości	białka	lub	aktywności	osadu	moczu	mogą	
ukierunkować	dalszą	specjalistyczną	diagnosty-
kę.	Oznaczenie	stężenia	kreatyniny	we	krwi	oraz	
pomiar	ciśnienia	tętniczego	dadzą	dalsze	ważne	
informacje.	 Wykonywanie	 tych	 badań	 jest	 nie-
zwykle	ważne,	bo	ze	statystyk	wynika,	że	choro-
by	nerek	i	wiążące	się	z	nimi	ściśle	choroby	ser-
cowo-naczyniowe	 stają	 się	 w	 szybkim	 tempie	
problemem	cywilizacyjnym.	Jest	to	tym	bardziej	

niepokojące,	 że	 choroby	 nerek	 wykrywane	 są	
najczęściej	dopiero	w	stadium,	w	którym	nie	da	
się	już	prowadzić	leczenia	zachowawczego.	Dla	
ratowania	życia	pacjenta	 trzeba	włączyć	 lecze-
nie	nerkozastępcze	–	przeszczep	nerki	albo	dia-
lizy.	 Dlatego	 zachęcam	 do	 regularnych	 badań	
i	udziału	w	kampaniach	społecznych	takich	 jak	
trwająca	 właśnie	 w	 regionie	 akcja	 dla	 zdrowia	
nerek	–	NEFROTEST.

Na czym polega akcja NEFROTEST?
Bezpłatne	badania	krwi	pod	kątem	chorób	nerek	
w	ramach	akcji	NEFROTEST	od	początku	kam-
panii	cieszą	się	olbrzymią	popularnością	wśród	
mieszkańców	 miejscowości,	 w	 których	 gości	
akcja.	 Do	 tej	 pory	 przebadanych	 zostało	 po-
nad	45	tysięcy	osób	w	63	polskich	powiatach.	
Sama	 kampania	 pierwszy	 raz	 odbyła	 się	 2010	
roku,	 w	 Światowym	 Dniu	 Nerek	 (11.03.2010).	
W	czerwcu	tego	roku	akcja	zagościła	w	Mińsku	
Mazowieckim.	 W	 ramach	 kampanii,	 4	 czerwca	
zorganizowaliśmy	 akcję	 bezpłatnego	 badania	
krwi	dla	mieszkańców	oraz	rozprowadziliśmy	kil-
ka	tysięcy		skierowań	dla	pacjentów	na	badania	
krwi	i	moczu.	Nadal	można	o	nie	pytać	swoich	
lekarzy	 rodzinnych	w	powiecie.	Skierowania	 te	
są	 ważne	 do	 końca	 sierpnia	 tego	 roku.	 Warto	
wykonać	badania,	bowiem	jak	wynika	ze	wstęp-
nych	wyników	badań	mieszkańców	z	4	czerwca,	
spośród	313	osób	przebadanych	z	tym	dniu,	aż	
49	 osób	 ma	 wyniki	 niezgodne	 z	 normami,	 co	
stanowi	ponad	15,6%!

Dlatego też zachęcam i proszę  
o regularne  badania. 
To naprawdę ratuje życie.

Joanna Skałuba
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3 czerwca 2017 r. o godzinie 10:30 wy-
startowała pierwsza załoga biorąca 
udział w VI Rajdzie Po Ziemi Mińskiej 
będącym jednocześnie II Rundą Mi-
strzostw Okręgu Warszawskiego Pojaz-
dów Zabytkowych PZM. Rajd ten współ-
organizowany był przez Automobilklub 
Polski i Muzeum Ziemi Mińskiej. Hono-
rowy Patronat nad imprezą objął Bur-
mistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin 
Jakubowski.

Start i meta rajdu miały miejsce się na 
terenie Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 
„Mechanik” im. Powstańców Warszawy  
w Mińsku Mazowieckim.  Trasa rajdu wio-
dła malowniczymi drogami powiatu miń-
skiego m.in. przez Cegłów, Mrozy, Olek-
sin, Kępę, Mińsk Mazowiecki oraz Kotuń. 
Podczas rajdu uczestnicy musieli odpo-
wiedzieć na pytania dotyczące Przepisów 
Ruchu Drogowego, historii motoryzacji  
a także wykazać się zręcznością w pró-
bie sprawnościowej zorganizowanej  
z pomocą  Burmistrza Mrozów Dariusza 
Jaszczuka i Gminnego Centrum Kultury 
na placu parkingowym przy ul. Granicznej  
w Mrozach. Następnym punktem raj-
du było zwiedzanie imponującej kolekcji 
zbiorów Muzeum Pożarnictwa w Kotuniu. 
Na koniec uczestnicy przeszli kurs pierw-
szej pomocy przygotowany przez Mło-
dzieżową Drużynę Pożarniczą z Mińska 
Mazowieckiego.

W rajdzie wzięło udział 46 pojazdów, 
w tym 10 motocykli. Wśród przybyłych 
samochodów podziwiać można było m.in. 
Mercedesy W108, W120, Austina A125 
Sheerline Saloon, Austina 8, Chrysler-Sim-
ca 1100 Special, Volvo Amazon, Porsche 
928, Forda Transita, Fordy Capri, oraz 
pojazdy naszej rodzimej produkcji ta-
kie jak: Syrena 102, Syrena 104, Polonez 
1500, Fiat 125p. Najstarszym samocho-
dem  startującym w rajdzie był DKW F5  
z 1935 r., a motocyklem Sokół 600 z 1937 r.

Próby sprawnościowo-zręcznościo-
we wygrał w klasie samochodowej Miko-

łaj Kopiński jadący BMW 325e z 1986 r.,  
a w klasie motocyklowej Dariusz Pająk ja-
dący Suzuki GSX400 z 1983 r.

Na zakończenie rajdu odbył się kon-
kurs elegancji, na którym zostały wyłonio-
ne najładniejsze auta rajdu. Puchar Burmi-
strza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina 
Jakubowskiego otrzymał Marcin Chrza-
nowski właściciel Austina A125 Sheerline 
Saloon z 1953 roku. Puchar Dyrektora 
Muzeum Ziemi Mińskiej Leszka Celeja 
otrzymał Antoni Kotomski właściciel Mer-
cedesa-Benz W114 z 1971 roku. Puchar 
Dyrektora ZSZ nr 2 „Mechanik” Tomasza 
Płochockiego otrzymał Michał Koniecz-
ny właściciel Forda Transita z 1974 roku. 
Puchar Auto Serwis JAR-ECO otrzymał 
Paweł Kaczmarski właściciel Mercede-
sa-Benz W108 z 1970 roku. Puchar firmy 
Elektrocar za najładniejszy samochód 
otrzymał Karol Oklesiński właściciel Fiata 
500R z 1974 roku, a za najładniejszy mo-
tocykl otrzymał Daniel Gryżewski właści-
ciel KMZ K-750 z 1963 roku. Piotr Woj-
dyga vice-prezes KDM Magnet wręczył 
puchar Dariuszowi Pająkowi właścicielowi 
Suzuki GSX400 z 1983 roku.

Nagrody oraz upominki rajdowe ufun-
dowali: Burmistrz Marcin Jakubowski,  
Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek 
Celej, Dyrektor ZSZ nr 2 „Mechanik”  
Tomasz Płochocki, firmy Etigraf, Auto 
Serwis Jar-eco, Elektrocar, oraz KDM 
Magnet.

Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kla-
sach zajęli:

Klasa post-1975 – samochody
I miejsce – Maciej Bień / Michał Biernacki  
– Chrysler Simca 1100 Special z 1976 r.
II miejsce – Marta Kossowska / Bartłomiej Kos-
sowski – Fiat 125p z 1978 r.
III  miejsce – Michał Leśniewski / Paweł Stare-
wicz – Renault 5TL z 1980 r.
Klasa pre-1975 – samochody
I miejsce – Piotr Pietras / Jolanta Pietras – Mer-
cedes-Benz W120 z 1957 r.
II miejsce – Piotr Janicki / Anna Janicka – Volvo 
Amazon z 1966 r.
III miejsce – Piotr Maliszewski / Anna Wieteska  
– Syrena 102 z 1963 r.
Klasa pre-1955 – samochody
I miejsce – Artur Węgler / Karol Węgler – DKW 
F5 z 1935 r.
II miejsce – Kamil Pawłowski / Piotr Sidorowicz 
– Austin 8 z 1946 r.
III miejsce – Marcin Chrzanowski/Ewa Kozioł-
Chrzanowska – Austin A125 Sheerline Saloon  
z 1953 r.
Klasa post-1975 – motocykle
I miejsce – Krzysztof Kupiec – Honda CX500C 
z 1980 r.
II miejsce – Dariusz Pająk / Katarzyna Duma  
– Suzuki GSX400 z 1983 r.
III miejsce – Michał Gonta / Anna Karwowska  
– suzuki Katana GS650G z 1982 r.
Klasa pre-1975 – motocykle
I miejsce – Piotr Wojdyga – SHL M11 z 1961 r.
II miejsce – Daniel Gryżewski / Aneta Gryżewska 
– KMZ K-750 z 1963 r.
III miejsce – Adam Marczuk – MZ TS250  
z 1975 r.
Klasa pre-1955 – motocykle
I miejsce – Maciej Cichocki – Sokół 600 z 1937 r.

Wojciech Urban
fot. z arch. ZSZ nr 2

VI Rajd Po Ziemi Mińskiej Pojazdów Zabytkowych
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Mazowiecki Rajd Weteranów Szos „Magnet 2017”

Już po raz 22. miński Klub Dawnych 
Motocykli „Magnet” zorganizował w na-
szym mieście pokaz zabytkowej moto-
ryzacji. W sobotę 20 maja na dziedzińcu 
MDK roiło się od pięknie zachowanych  
i odrestaurowanych jednośladów. 
To wydarzenie było elementem  
Mazowieckiego Rajdu Weteranów 
Szos, który od lat przyciąga pasjona-
tów dawnych motocykli do Mińska i jest 
objęty Honorowym Patronatem Burmi-
strza Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina  
Jakubowskiego.

 Od kilku lat obserwujemy cią-
gły wzrost zainteresowania tą dyscypliną 
i co za tym idzie zwiększającą się liczbę 
gości prezentujących swoje maszyny  
w naszym mieście. Niewątpliwie ma na 
to wpływ fakt, że od trzech lat miński rajd 

został podniesiony przez Polski Związek 
Motorowy do rangi rundy Eliminacji Mi-
strzostw Polski Pojazdów Zabytkowych. 
Możemy być zatem dumni, że właśnie  
w naszym mieście odbywa się impreza  
o takim kalibrze. Choć nie jest to dziedzina  
tak popularna jak inne sporty motorowe to 
jednak nie mniej widowiskowa i posiada-
jąca wiele pozytywnych walorów, przede 
wszystkim edukacyjnych. Nigdzie bowiem  
w Polsce, w żadnym muzeum nie zobaczy-
my tylu zabytkowych jednośladów naraz.  
A tu mamy możliwość dotknąć historii, 
porozmawiać z właścicielami, którzy za-
wsze chętnie opowiadają o swoich rucho-
mych eksponatach.
 Tegoroczna odsłona mińskich 
rajdów odbywała się w przepięknej au-
rze co niewątpliwie również wpłynęło na 
frekwencję. Do naszego miasta zjechało 
aż 136 zabytkowych motocykli, z których 
96 ruszyło w 104 kilometrowy rajd. Wynik 
znakomity, najwyższy od dziesięciu lat. 
Najważniejsze jednak jest to, że liczba 
załóg idzie w parze z jakością. Zobaczyć 
można było prawdziwe perły motoryza-
cyjne, wszystkie w doskonałej kondycji 
technicznej i wizualnej. Sumując, kto nie 

widział niech żałuje. Kolejna edycja za rok, 
a już we wrześniu zapraszamy na kolejną 
organizowaną przez nasz klub imprezę  
– „Warkot”, będącą gratką dla fanów 
„prawdziwych” aut i motocykli.

Wyniki Tegorocznego rajdu:

Klasa OPEN:
Tomasz Sobieszek
Paweł Jońca
Leszek Ostrowski

Klasyfikacja Mistrzostw Polski:

Klasa PRE ’55
Tomasz Reichman (BSA M20)
Paweł Kut (Awo Simson)
Łukasz Górecki (NSU)

Klasa Post ’55
Szymon Reichman (DKW)
Michał Siemiński (AWO)
Piotr Płudowski (Junak M10)

Klasa Post ’70
Jerzy Szymiczek (Yamaha)
Bogusław Michałkiewicz (WSK)
Krzysztof Adamiec (Honda)

                                              Daniel Gągol
fot. z arch. KDM „Magnet”
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Wykonawcą robót jest firma „ DOWBUD- 
C”, ul. Pawlikowskiego1 lok. 2 Warsza-
wa.  Dokumentację projektową wykonał 
Zarząd Dróg Miejskich Sp. z o.o. Mińsk 
Mazowiecki, ul. Przemysłowa 7. 

W ramach inwestycji zostanie wykonane 
m.in.:
- jezdnia na odcinku o długości 915,00 mb 
i szerokości  7,00 m i 6,00 m, o szerokości 
pasa ruchu odpowiednio 3,50 m i 3,00 m;
- chodniki obustronne na odcinku o dłu-
gości 915,00 mb i zmiennej szerokości  
2,00 – 4,70 m;
-  ścieżka rowerowa na odcinku o długo-
ści 915,00 mb i szerokości  2,00 m
- przebudowy 7 skrzyżowań - z drogą kra-
jową - ul. Warszawską, z drogami powia-
towymi: ul. A. Mickiewicza i ul. Dąbrówki, 
z drogami gminnymi: ul. Błonie, ul. Cicha, 
ul. Śniadeckich, ul. Długosza i ul. „bez na-
zwy”.
- 15 przejść dla pieszych, z czego 7 wypo-
sażonych w azyle;

Obejmuje ona przebudowę stołówki  
i kuchni z zapleczem ze zmianą sposobu 
użytkowania trzech pomieszczeń w czę-
ści budynku oraz wykonanie schodów 
zewnętrznych zadaszonych i infrastruk-
tury, w tym przebudowę instalacji gazo-
wej wewnętrznej i wentylacji mechanicz-
nej, kanalizację deszczową i sanitarną 
z separatorem tłuszczu, oraz rozbiórkę 
schodów zewnętrznych.

 Projekt budowlano-wykonawczy 
przebudowy kuchni i stołówki opracowa-
ny został przez BPis GESANIT Celina Gę-
siewska, ul. Jakimy 5, 16-010 Wasilków.

-  zatoka autobusowa;
-  wygrodzenie pełne siatkowe o długości 
10,15 m;
- nowe oznakowanie pionowe i poziome;
- oświetlenie uliczne;
- odwodnienie do istniejącej i rozbudowy-
wanej kanalizacji deszczowej.
 W pierwszej kolejności zostaną wyko-
nane prace rozbiórkowe, wycinka drzew  
i  usunięte zostaną  kolizje z siecią ener-
getyczną i teletechniczną, siecią wodo-
ciągową i kanalizacją sanitarną.
Planowany termin zakończenia inwestycji: 
listopad 2017 r.

Szacunkowy łączny koszt inwestycji:  
ok 4 200 000,00 zł, w tym pomoc finanso-
wa Powiatu Mińskiego 630 000,00 zł. Mia-
sto na realizację przedmiotowej inwestycji 
pozyskało środki finansowe w wysokości 
1 917 752,00 w ramach Programu roz-
woju gminnej i powiatowej infrastruktury 
drogowej na lata 2016-2019. Oczekujemy 
na podpisanie umowy o dofinansowanie. 

Rozbudowa ulicy Dąbrówki

Wykonawcą robót budowlanych jest 
Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe 
LUX Janina i Bogusław Lejman Spółka 
jawna, ul. Szczecińska 18, 05-300 Mińsk 
Mazowiecki.
 W wyniku przebudowy i remon-
tu zmianie ulegnie układ ścian w kuchni 
i na zapleczu oraz stołówki, poprawiona 
zostanie funkcjonalność, warunki pracy  
i technologia kuchni. 
 Po przebudowie przewiduje się 
możliwość przygotowywania 500 obia-
dów oraz 50 śniadań i podwieczorków. 
Kuchnia zostanie powiększona o dwa po-
mieszczenia administracyjne wykorzysty-
wane dotychczas na sekretariat i gabinet 

Przebudowa stołówki i kuchni 
z zapleczem w SP Nr 5
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dyrektora szkoły. Jadalnia będzie powięk-
szona o dotychczasowe pomieszczenie 
administracyjno - magazynowe kierow-
niczki stołówki. 
 W stołówce powstaną  64 miej-
sca konsumpcyjne. Ze stołówki wyko-
nane zostanie  bezpośrednie wyjście na 
zewnątrz wymagane przez przepisy prze-
ciwpożarowe.
 Nowe zadaszone schody ze-
wnętrzne obsługiwać będą wyjście ze sto-
łówki  i zaplecza kuchennego. Fragment 
daszku nad schodami stanowić będzie 
podstawę centrali wentylacyjnej. Na po-
deście schodów ustawiony zostanie mo-
duł klimatyzacyjny. 
 W piwnicy po przebudowie i re-
moncie mieścić się będą pomieszczenia 
magazynowe kuchni. Ze względu na za-
wilgocenie posadzek piwnic wykonany 
zostanie drenaż podposadzkowy. 
 Kuchnia zostanie wyposażone 
w nowe urządzenia w tym między inny-
mi: piec konwekcyjno-parowy, zmywarkę, 
stoły kuchenne, półki, regały magazyno-
we, taborety gazowe, szafy chłodniczo-
mroźnicze, zlewy oraz nowe wyposażenie 
ruchome: garnki, obieraczkę do ziemnia-
ków, krajalnicę, maszynkę do mielenia 
mięsa i inne. 

Trwają prace przy budowie 
Przedszkola Miejskiego nr 5 
Zakończono prace związane z montażem modułów. Obecnie wykonywane jest doce-
lowe pokrycie dachu (zaawansowanie ok 70%), oraz rozpoczęto roboty elewacyjne. 
Trwają roboty zarówno wewnątrz jak i na zewnątrz budynku. 

Z robót zewnętrznych prowadzone są prace związane z ukształtowaniem terenu,  
wykonaniem przyłączy do budynku oraz utwardzenia terenu. Wewnątrz budynku  
wykonywane są ścianki działowe w zabudowie GK, instalacje wewnętrzne oraz rozpo-
częte roboty wykończeniowe.

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE

KULTURA

Publicznej

szczególnie dla wielbicieli książek   
i czytania. Maj to zawsze święto bibliote-
karzy i bibliotek, liczne atrakcje dla czy-
telników, spotkania, uroczystości i dużo 
zabawy dla najmłodszych.

Tydzień Bibliotek
W dniach 8-15 maja odbyła się XIV edy-
cja programu Tydzień Bibliotek. Tego-
roczne hasło: „Biblioteka. Oczywiście!” 
ma wzmocnić wizerunek Biblioteki jako 
instytucji na trwale wpisanej w pejzaż 
kulturowy lokalnej ojczyzny, która po-
zwala zaspokajać różnorodne potrze-
by w zakresie uczestnictwa w kulturze.  
W Bibliotece można nie tylko czytać i ob-
cować z książką, ale też obejrzeć wysta-
wę czy film, nauczyć się języka, spotkać  
z przyjaciółmi, śpiewać, grać w planszów-
ki, prowadzić poszukiwania genealo-
giczne, poznać nowoczesne technologie  
i zdobyć potrzebne informacje z różnych 
dziedzin. W tym roku, w ramach Tygodnia 
Bibliotek, dzieci wzięły udział w warsz-
tatach „Kocurkowe opowieści” prowa-
dzonych przez Wydawnictwo Mamania. 
A nocne marki spędziły u nas wieczór 
piżamowy bawiąc się w biwakowanie. 
Były śpiewy przy ognisku, gry i zabawy, 
a nawet pieczone kiełbaski. 8 maja wy-

startowała nasza akcja „Biblio-wózek  
w mieście!” - zabytkowy wózek dziecię-
cy pełen książek odwiedza przedszkola 
i skwerki promując czytelnictwo wśród 
najmłodszych. Szkolne i przedszkolne ze-
rówki mogą też wziąć udział w programie 
„Biblio-plecaczek”. Zapraszamy zerówki 
do umawiania się z Oddziałem dla Dzie-
ci. Przyjedziemy, poczytamy, zaprosimy 
dzieci do biblioteki.

W maju, jak w raju…

Uroczysty Dzień Bibliotekarza świętowa-
liśmy 12 maja 2017. W spotkaniu uczest-
niczyło 35 bibliotekarzy z powiatu miń-
skiego oraz zaproszeni Goście. Podczas 
spotkania Przewodnicząca Koła Stowa-
rzyszenia Bibliotekarzy Polskich przy 
MBP w Mińsku Mazowieckim – Karolina 
Wieczorek podziękowała członkom SBP 
za wybór nowego Zarządu Koła SBP na 
4-letnią kadencję oraz utwierdziła wszyst-
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kich w przekonaniu jak ważne w pracy bi-
bliotekarza jest wzajemne wsparcie, wy-
miana doświadczeń, motywacja do pracy 
i pozyskiwanie nowych inspiracji. W imie-
niu wszystkich członków SBP organizato-
rzy oraz Joanna Paszteleniec-Jarzyńska, 
Przewodnicząca Okręgu Mazowieckiego, 
Wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego 
SBP wspólnie podziękowali Annie Cud-
nej, dotychczasowej Przewodniczącej 
Koła SBP w Mińsku Maz. za wieloletnią 
pracę, zaangażowanie i poświęcenie  
w dodatkowych obowiązkach.  Na ręce 
Dyrektor MBP bibliotekarze otrzymali 
piękne i inspirujące  życzenia. 

Gościem specjalnym Dnia Bibliotekarza 
był Piotr Matywiecki, poeta, wieloletni  
bibliotekarz, autor książki „Stary gmach”, 
która jest osobistym wspomnieniem  
o tzw. starym BUW-ie. Pisarz wielokrotnie 
nagradzany i czterokrotnie nominowa-
ny do Nagrody Literackiej Nike, podzie-
lił się swoim doświadczeniem z pracy  
w bibliotece, mówił jak bardzo zmienia się 
ten zawód i apelował, aby w tym szybkim 
tempie życia, zawsze pamiętać o bezpo-
średnich relacjach z Czytelnikami.

Zgodnie z tradycją, bibliotekarze złożyli 
kwiaty pod tablicą upamiętniającą miń-
skie bibliotekarki oraz pierwszą księgarnię 
i czytelnię w Mińsku Mazowieckim, pro-
wadzoną przez Zuzannę Małyszczycką, 
Kornelię Skrodzką, Leokadię Magdalenę 
Lipską i Marię Donner.

Wielcy polscy 
podróżnicy
W cyklu Biblioteka Podróży odwiedzi-
li nas Maria i Przemysław Pilichowie. Są 

oni autorami wielu wspólnych publikacji, 
m.in. „Ziemia kielecka: panorama tury-
styczna”, „Ponidzie”, „Polska. Ilustrowany 
przewodnik”, „Nobliści znad Wisły, Odry  
i Niemna” (seria „Ocalić od zapomnienia”), 
oraz autorami licznych artykułów o tema-
tyce krajoznawczo-turystycznej, m.in. 
do: „Rzeczpospolitej”, „Życia Warsza-
wy”, „Poznaj Swój Kraj” i „Poznaj Świat”.  
Piszą również o kulturze, sztuce i nauce 
innych krajów, np. Francji, Austrii, Hiszpa-
nii, Włoch i Słowacji. Oboje są przewod-
nikami turystycznymi, pilotami wycieczek  
i wykładowcami. 

Podczas spotkania w naszej bibliotece 
prezentowali swoją książkę „Wielcy pol-
scy podróżnicy, którzy odkrywali świat”. 
Przybliżyli w niej sylwetki 33 Polaków: 
począwszy od żyjącego w XIII wieku Be-
nedykta Polaka, uznawanego za pierw-

szego polskiego podróżnika i prekursora 
polskiej geografii, do profesora Ryszarda 
Wiktora Schramma – wybitnego bioche-
mika, polarnika i alpinisty. 

Spotkanie 
z Pyun Hye-young
Jedyne takie spotkanie! Autorka bestse-
lerowej powieści „Popiół i czerwień” Pyun 
Hye-young odwiedziła naszą Bibliote-
kę! Dzięki Wydawnictwu Kwiaty Orientu, 
mieliśmy zaszczyt zaprosić naszych czy-
telników na spotkanie z przedstawicielką 
współczesnej literatury koreańskiej, która 
uczestniczyła w Warszawskich Targach 
Książki. Pisarka zadebiutowała, wygrywa-
jąc konkurs zorganizowany przez gazetę 
Shinmun na „Młodego pisarza” w 2000 
roku opowiadaniem „Drżące krople rosy”. 
Napisała kilka zbiorów opowiadań i dwie 
powieści. Jej ostatnia książka odniosła 
sukces także w Polsce - stała się Książką 
Roku 2016 wg literackiego serwisu Grani-
ce.pl Podczas spotkania z mińszczanami 
opowiadała o tym, jak artykuł o epidemii 
wirusa w Hong Kongu stał się inspiracją 
do napisania „Popiołu i czerwieni”. Zafa-
scynowało ją to, jaki wpływ choroba miała 
na ludzi i ich zachowania, jaką grozę i nie-
pewność w nich wywoływała i do czego 
ich doprowadziła.

Dzięki Studium Języków Obcych, na 
uczestników spotkania czekały też nie-
spodzianki. Ufundowano 10 egzemplarzy 
„Popiołu i czerwieni”, a także olbrzymi tort 
z okładką książki. Egzotycznie wyglądały 
także autografy rozdawane przez Pyun 
Hye-young, bo napisane były oczywiście 
koreańskim alfabetem.
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Spotkanie 
z Wydawcą
Skąd się biorą książki? Jak wydać best-
seller? Co robi redaktor? Kto decyduje 
o wydaniu publikacji? Dla wszystkich, 
którzy interesują się z pisaniem, tłuma-
czeniem, wydawaniem książek przygo-
towaliśmy nowy  nowy cykl: „Spotkania  
z Wydawcą”. Naszym pierwszym go-
ściem była Małgorzata Czarzasty, Re-
daktor Naczelna Wydawnictwa Muza, 
zaprzyjaźnionego z naszą biblioteką od 
lat. Muza regularnie zaprasza swoich au-
torów do mińskich czytelników. Byli u nas 
Anna Mieszkowska, Janusz Ekiert, Marek 
Orzechowski, tłumacz Carlos Marrodan 
Casas, Barbara Ogrodowska, Leonard 
Pietraszak, Katarzyna Bonda, Barbara 
Wachowicz i wielu innych wspaniałych 
pisarzy. Wydawnictwo działa na rynku 
wydawniczym od 1991 roku. Jest jednym  
z najbardziej rozpoznawalnych wydaw-
nictw książkowych w Polsce. Publikuje 
książki w kategoriach: literatura piękna, 
albumy, atlasy, encyklopedie, leksyko-
ny, poradniki, słowniki, książki dla dzieci  
i młodzieży, przewodniki turystyczne. 
Podczas spotkania usłyszeliśmy wiele 
anegdot z życia wydawnictwa, wspomi-
naliśmy pierwsze wydania ulubionych 
książek, pierwsze serie wydawnicze, które 
swoimi kolorowymi okładkami zachwyca-
ły nas jeszcze w latach dziewięćdziesią-
tych.  Małgorzata Czarzasty przygoto-
wała konkurs z książkowymi nagrodami 
i nie wypuściła nikogo bez prezentu od 
Wydawnictwa Muza. Kolejne Spotkania  
z Wydawcą już jesienią!

Kosmiczna 
Noc Bibliotek
3 czerwca odbyła się kolejna już Noc 
Bibliotek. Tym razem,  zgodnie z ogól-
nopolskim hasłem akcji: „Czytanie po-
rusza”, zabraliśmy naszych czytelników  

w kosmiczną podróż. Nasi goście uczest-
niczyli w pokazach mobilnego planeta-
rium, oglądali przez teleskop i lornetkę 
Księżyc oraz Jowisz z jego księżycami, 
a także wzięli czynny udział w pokazie 
powstawania komety. Można też było 
skorzystać z kosmicznej czytelni, poroz-
mawiać z astronomem i wygrać drobne 
upominki w Kosmicznym Quizie.

Odjazdowy 
Bibliotekarz
Jak bardzo odjazdowi są bibliotekarze  
i czytelnicy z Miejskiej Biblioteki Publicznej 
w Mińsku Mazowieckim mogliśmy przeko-
nać się w niedzielę, 11 czerwca, podczas 
tegorocznego rajdu rowerowego. 

Nie zawiodła nas pogoda, ale przede 
wszystkim uczestnicy! Było aż 160 ro-
werzystów, nie licząc maluchów, które 
podziwiały trasę z fotelików i wózków. 
Po rozgrzewce z Fit&Joy przejechaliśmy 
20 km malowniczą trasą przez południo-
wo-wschodnie tereny Powiatu Mińskie-
go do Gospodarstwa Agroturystycznego 
Dolina Bobrów w Wólce Dłużewskiej. 
Tam, na dzielnych rowerzystów czekały 
grochówka, kiełbaski z grilla i losowanie 
niespodzianek. Najbardziej wytrwali mogli 

udać się jeszcze na wycieczkę w towarzy-
stwie leśniczego Marka Skrzyckiego do 
Rezerwatu Wólczańska Góra. Serdecz-
nie dziękujemy wszystkim uczestnikom. 
Szczególne podziękowania za wsparcie 
naszego rajdu kierujemy do Pana Grzego-
rza Zielińskiego - Wójta Gminy Siennica 
oraz do Nadleśnictwa Mińsk i leśnicze-
go Marka Skrzyckiego. Dziękujemy tak-
że harcerzom z mińskiego hufca, którzy 
tradycyjnie już ratowali naszych rowerzy-
stów w potrzebie. Wszystkich zaprasza-
my za rok!

Zapowiedzi:
4	 lipca	–	zaczynamy	Wakacje	w	Bibliote-
ce!	 W	 programie	 tegorocznych	 wakacji	
między	 innymi	 przygotowane	 przez	 Od-
dział	dla	Dzieci	animacje	z	książką,	warsz-
taty	 plastyczne,	 zajęcia	 międzykulturowe		
z	wolontariuszami	Fundacji	Ebu,	teatrzyki,	
letnia	kinoteka;	
6	lipca	–	pierwsze	zajęcia		dla	nastolatków	
„Wisła	w	Czytelni”;
19	 lipca	 –	 Teatr	 lalek	 „Księżycowe	 opo-
wieści”;
30	lipca,	godz.	14.00	-	17.00	-	Piknik	czy-
telniczy	Czytamy	na	trawie	–	animacje	de-
tektywistyczne	dla	dzieci	i	kryminalne	spo-
tkanie	z	Katarzyną	Puzyńską	dla	dorosłych	
oraz	wiele	innych	atrakcji.	
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27 maja 2017 r. przed Miejską Biblioteką 
Publiczną w Mińsku Mazowieckim w Alei 
Gwiazd Literatury przybyła nowa gwiazda. 
Jej bohaterką jest Olga Tokarczuk - dwu-
krotna laureatka nagrody NIKE – najważniej-
szej nagrody literackiej w Polsce, finalistka 
Nagrody Angelusa 2015, gość honorowy 
największych targów książki na świecie Lon-
don Book Fair 2017. Czytelnicy i przyjaciele 
naszej Biblioteki powitali pisarkę, która na 
czerwony dywan, przyjechała zabytkowym 
wartburgiem, grającym wcześniej w filmie 
„Pokot” w reżyserii Agnieszki Holland i we-
dług scenariusza Olgi Tokarczuk.

Podczas	uroczystej	Gali	prowadząca	Miłka	Skal-
ska	 przedstawiła	 biografię	 oraz	 dzieła	 Olgi	 To-
karczuk.	Rozstrzygnięto	 także	konkurs	Gwiazda	
Literatury	2017	Opowieści	z	pogranicza,	inspiro-
wany	cytatem	z	twórczości	pisarki.	Po	burzliwej	
dyskusji,	 jury	w	składzie:	Grzegorz	Leszczyński,	
profesor	 Uniwersytetu	 Warszawskiego,	 Anna	
Dmowska,	 zastępca	 redaktor	 naczelnej	 mie-
sięcznika	 Claudia	 i	 Izabela	 Saganowska,	 wice-
dyrektor	 Gimnazjum	 Miejskiego	 nr	 2,	 spośród			
21	 prac	 wyłoniło	 3	 laureatki.	 Wyróżnienia	 zdo-
były:	Sara	Wojciechowska	 za	opowiadanie	bez	
tytułu	oraz	Ewa	Pielasa	za	opowiadanie	„Joasia”.	
Główną	nagrodę	otrzymała	Kinga	Sabak	za	mo-
nolog	 zatytułowany	 „Druga”.	 Zwycięskie	 prace	
można	przeczytać	na	stronie	biblioteki:

www.mbpmm.pl	

Wieczór	 uświetnił	 występ	 Marcina	 Wyrostka		
z	zespołem	„Corazon,	który	zaprezentował	ener-
getyczne	tanga,	oparte	m.in.	na	utworach	Astora	
Piazzolli	i	Richarda	Galliano,	utwory	muzyki	kla-
sycznej,	 a	 także	 autorskie	 kompozycje	Marcina	
Wyrostka	 inspirowane	 polską	 muzyką	 ludową,	
które	znajdą	się	na	najnowszej	płycie	artysty.

IV Aleja Gwiazd Literatury
Dziękujemy	wszystkim	uczestnikom	za	to	świę-
to	literatury.	Jak	powiedziała	Olga	Tokarczuk:	
-	 Jeśli	 to,	 co	 piszę	 jest	 warte	 tego,	 żebyście	
państwo	zebrali	się	tutaj,	bawili	się,	cieszyli,	to	
jestem	 szczęśliwa.	 Bardzo	 dziękuję	 za	 tę	 na-
grodę	 i	 już	zawsze	myślami	będę	z	Mińskiem	
Mazowieckim	i	z	Wami.

W	 podziękowaniach	 chcielibyśmy	 wyróżnić	
szczególnie	 Burmistrza	 Miasta	 Marcina	 Ja-
kubowskiego,	 Patronów	 Gali:	 Wydawnictwo	
Literackie,	 Stowarzyszenie	 Pisarzy	 Polskich,	
Stowarzyszenie	 Bibliotekarzy	 Polskich,	 Pa-
tronów	 Medialnych:	 Portal	 Lustro	 Biblioteki,	
Portal	Wirtualny	Mińsk	Mazowiecki,	 Tygodnik	
Strefa	Mińsk,	Radio	Dla	Ciebie	oraz	Sponso-
rów:	Bank	PBS	w	Wyszkowie,	Bank	Spółdziel-
czy	 W	 Mińsku	 Mazowieckim,	 Studium	 Języ-
ków	 Obcych,	 Euro-School,	 Kwiaciarnia	 Viro,	
Iwo	Sushi.

Dziękujemy	 także	 Dolnośląskiej	 Bibliotece	
Publicznej	 we	 Wrocławiuza	 za	 udostępnienie	
wspaniałej	wystawy	„Olga	Tokarczuk	na	świe-
cie”	oraz	Krzysztofowi	Rusieckiemu	za	portret	
Olgi	Tokarczuk.

MBP, fot. z arch. biblioteki
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Majowe spotkanie 
z Iwaszkiewiczem

Z cyklu Literatura dla Wszystkich 17 maja 
odbyło się spotkanie poświęcone wybit-
nemu pisarzowi. Gościem specjalnym 
wydarzenia była Jolanta Plater-Zyberk, 
córka Tadeusza Dorii-Dernałowicza, która 
opowiedziała rodzinną historię o związ-
kach Iwaszkiewicza z mińskim pałacem.
Wieczór upłynął przy dźwiękach muzyki 
w wykonaniu Pawła Rozbickiego i Ewy 
Żołyniak-Adamskiej, a także poezji i frag-
mentach dzienników przytoczonych przez 
Sebastiana Gontarza.

Rzecz o Marii 
Skłodowskiej-Curie

Nie tylko ogromnym sukcesem, ale 
przede wszystkim radością była dwu-
krotnie wypełniona po brzegi młodzieżą 
widownia tego wyjątkowego programu 
słowno – muzycznego, którego bohater-
ką była Maria Curie - Skłodowska. Polską 
wybitną noblistkę w wyjątkowej śpiewo-
grze zaprezentowała piwniczna miniorkie-
stra - Agata Półtorak i Paweł Pierzchała, 
natomiast śpiewem i recytacją zachwyciła 
autorka Tamara Kalinowska.

Mała Królewna

Każda dziewczynka chciałaby być kró-
lewną i każda chciałaby, żeby odnalazł ją 
piękny książę. Ale często najpierw poja-
wia się groźny smok i wiele przeciwności. 
Wszystko to działo się w spektaklu dla 
dzieci „Mała Królewna”, który 28 maja za-
prezentował Teatr Kuffer. 

Na zamku u Króla Lula urodziła się kró-
lewna. Była huczna zabawa… Ale król 
i królowa zapomnieli zaprosić wróżkę, 
mieszkającą nieopodal zamku. Wróżka 
rzuciła zaklęcie. Wesoła królewna Lulinka 
uważała, że jest najważniejsza i najpięk-
niejsza na świecie. Kiedy zaklęcie zaczę-
ło działać… zamieniła się w ropuchę. Ze 
wstydu opuściła dom. Poznała smoka 
który miał czkawkę, stracha na wróble, 
zbójnika i oczywiście pięknego księcia, 
który wybawił ją z opresji i poprosił o rękę. 
Dzięki swoim przygodom dziewczynka 
zrozumiała wartość przyjaźni.

WWW.MDKMM.PL
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Eurydyka po raz 
trzeci w Polsce

Popularność Anny German za naszą 
wschodnią granicą nie maleje. Dowodem 
na to jest organizowany przez Ambasadę 
Rzeczypospolitej Polskiej w Mińsku na 
Białorusi oraz duet WitaM - Marynę To-
warnicką i Witalija Aleszkiewicza Festiwal 
piosenki Anny German „Eurydyka”. Festi-
wal ma na celu przyciągać młodych ludzi, 
którzy mają polskie „korzenie”. 

Laureaci konkursu mają możliwość wy-
stąpienia podczas tournee po Polsce. 
Mińsk Mazowiecki był pierwszym przy-
stankiem na tej trasie, gdzie 1 czerwca 
wystąpili w MDK.  Dla wielu uczestników 
Festiwal daje nie tylko nowe możliwości 
artystycznego spełnienia, ale także moż-
liwość poznania Polski. Wielu z nich jest 
zafascynowanych Polską, jej historią czy 
dziedzictwem kulturowym. Niektórzy na-
wet chcą kontynuować swoje wykształce-
nie muzyczne w Polsce. 

Okudżawa w pamięci

W 20. rocznicę śmierci Bułata Okudża-
wy 12 czerwca MDK zaprosił na koncert 
z najpiękniejszymi pieśniami i balladami 
artysty w gitarowych, akustycznych aran-
żacjach zespołu Piramidy.

Święto dzieci

Mnóstwo atrakcji dla najmłodszych za-
pewnił MDK dzieciom z okazji 1 czerwca. 
Na scenie dwukrotnie wystąpił Teatr Wa-
riacja przedstawiając spektakle „Kow-
boj Laky” oraz „Piraci i wyspa skarbów”. 
Barwne i angażujące do wspólnej zabawy 
występy bardzo spodobały się maluchom. 
Nie inaczej było z koncertem „Piosenki 
dla dzieci małych i dużych” w wykonaniu 
zespołu Krzysztofa Chromińskiego. Irena 
Kosińska zaśpiewała największe dziecię-
ce hity.

Ponadto na scenie zaprezentowały się 
dziecięce grupy działające w ramach 
warsztatów MDK - taneczne hip-hop 
prowadzone przez Agatę Goźlińską oraz 
wokalne przygotowane przez Marcina 
Błądzińskiego.  

Niezawodni wolontariusze Fundacji EBU 
zachęcali dzieci do gier i zabaw. Niewąt-
pliwą atrakcją tego świątecznego pogod-
nego dnia była możliwość nieodpłatne-
go skorzystania z lubianych przez dzieci 
atrakcji, czyli bungee, kul zorb, dmucha-
nych zamków i zjeżdżalni. 
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Noc Muzeów

W Noc Muzeów 20 maja Pałac Dernałowi-
czów odsłonił zwiedzającym swoje tajem-
nice. Można było zajrzeć do pokoju Der-
nałowiczów, Saloniku Prezydenckiego, 
zwiedzić galerię Rajmunda Giersza oraz 
mieszkanie Himilsbachów, by wędrówkę 
zakończyć w pokoju Piotra S. Przewod-
nikiem po nocnym Pałacu był historyk  
- regionalista Mariusz Dzienio. Natomiast 
po wystawie „Art Deco Sztuka Wnętrza” 
oprowadzał Mariusz Żyła ekspert w tej 
dziedzinie.

Aleja #1

MDK 4 czerwca zainicjował nową akcję 
pod nazwą „Park Handlowy Aleja”. Ma 
ona charakter „wyprzedaży garażowej”. 
Bez zbędnych formalności każdy, kto 
chce pozbyć się niepotrzebnych rzeczy,  
a przy okazji miło spędzić czas w mińskim 
parku, może to zrobić. 

Na kolejne wyprzedaże zapraszamy  
w każdą drugą niedzielę lipca, sierpnia  
i września. Na sprzedaż można wystawić 
chyba wszystko - ubrania, książki, zabaw-
ki, winyle, bibeloty i inne szpargały. 
 

W gorącej i słonecznej 
Hiszpanii

Kto by nie chciał spędzić tam wakacji. 
MDK w ramach przygotowań do wyjaz-
du zaprosił dzieci do krainy pełnej cie-
pła, słońca i uśmiechu podczas koncertu  
z cyklu „Szkoła ucha dla malucha”.  
Artyści zespołu Contratiempo - Jarosław 
Czajczyński, Filip Swinarski – gitara oraz  
Karolina Łucznik – taniec opowiedzieli  
o dźwiękach i instrumentach z Andaluzji 
oraz historii muzyki flamenco.

Old Spice Girls

Porcję szczerego śmiechu zapewnił  
9 czerwca mińskiej publiczności spektakl 
kabaretowy „Old Spice Girls”, czyli Bab-
ski Kabaret. To kabaret z kobietami, dla 
kobiet i o kobietach, ale panowie również 
się nie nudzili. W rolach głównych wystą-
piły Lidia Stanisławska, Emilia Krakowska 
oraz Barbara Wrzesińska.

Pełen zabawnych monologów, dowci-
pów, piosenek i improwizacji program ob-
fitował  w świetne dialogi autorstwa Marii 
Czubaszek. Skecze uzupełnione zostały 
także o teksty Zbigniewa Korpolewskiego 
oraz Krzysztofa Jaroszyńskiego. 
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Dwugodzinny program był znakomitym 
pomysłem na spędzenie wspaniałego 
wieczoru, nawiązując do tradycji klasycz-
nego literackiego kabaretu, gdzie skecz  
i monolog przeplatany jest piosenką cza-
sem gorzką, częściej dowcipną, gdzie za-
wsze można liczyć na dobrą puentę. 

Dzwoń zielona godzino

Zespół Teatru Po Godzinach nie próżnuje. 
11 czerwca artyści zaprosili na wspólne 
odkrywanie świata pełnego uczuć i piękna 
natury w wierszach Bolesława Leśmiana.

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK

14-18  listopada 2017 - 9. edycja festiwalu. Zapraszamy!
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Muzeum Ziemi Mińskiej
KULTURA

W sobotę 20 maja br. odbyła się po raz 
kolejny Noc Muzeów. Muzeum Ziemi 
Mińskiej od godz. 19.00 zapraszało do 
swoich dwóch budynków – siedziby 
głównej w willi hrabiny Pelagii Łubień-
skiej przy u. Okrzei 16 oraz do Działu  
7 Pułku Ułanów Lubelskich mieszczą-
cego się w willi dr Huberta przy ul. gen.  
K. Sosnkowskiego 4. 

W willi hr Łubieńskiej prezentowana była 
wystawa „Bardejov – światowe dziedzic-
two UNESCO” pokazująca urokliwe sło-
wackie miasto położone niedaleko od pol-
skiej granicy, w regionie Szarisz. W 2000 r. 
bardejowskie Stare Miasto wraz z tzw. 
suburbium żydowskim zostało wpisane 
na listę światowego dziedzictwa UNESCO 
jako czwarty zespół architektoniczny na 
Słowacji. Bardejov to perła średniowiecz-
nej architektury, miasto, które miało swój 
rozkwit w epoce renesansu. Dlatego też 

podczas Nocy Muzeum odbył się koncert 
pieśni renesansowych „Stół Cypriana Ba-
zylika”, śpiewanych przy stole jak nakazu-
je tradycja. Pieśni wykonał zespół Bornus 
Consort w składzie: Mirosław Borczyński, 
Marcin Bornus-Szczyciński, Robert Po-
żarski i Robert Lawaty. Zwiedzający byli 
pod dużym wrażeniem koncertu, który  
w pełni oddał klimat dawnych czasów. 
Dla podkreślenia słowackiej atmosfe-
ry można było degustować piwo ważo-
ne na Słowacji oraz pikantne paszteciki.  
W innej muzealnej sali odwiedzający mo-
gli obejrzeć kolekcję związaną z Hipolitem 
Nowina-Konopką, burmistrzem Mińska 
Mazowieckiego w ramach akcji „Burza”. 
Natomiast w pomieszczeniach na pierw-
szym piętrze autorka wystawy „Jak żyli 
nauczyciele w II Rzeczypospolitej?” Pani 
Maria Ekiel-Jeżewska zapoznawała zwie-
dzających z zabytkami zgromadzonymi  
w mieszkaniu Państwa Sylwestrowi-

czów. Ekspozycja ta zdobyła wyróżnienie  
w prestiżowym „XXXVII Konkursie na Wy-
darzenie Muzealne Roku - Sybilla 2016” 
w kategorii wystawy historyczne i arche-
ologiczne. 

Pracownicy Muzeum zaprezentowali rów-
nież quest o Mińsku Mazowieckim.  Jest 
to świetna forma nauki przez zabawę,  
która przybliża ważne, historyczne miej-
sca w naszym mieście. Quest polega na 
tym, że wędruje się zgodnie z informa-
cjami zawartymi w wierszowanych wska-
zówkach. Kolejne miejsca na trasie odnaj-
duje się poprzez znalezienie odpowiedzi 
na zagadkę i wyszukanie w terenie odpo-
wiadającego jej miejsca. Po przebyciu ca-
łej trasy odgaduje się hasło, a w nagrodę 
zdobywa pieczęć potwierdzającą wyko-
nanie zadania. Quest o Mińsku przenosi 
nas w okres Bitwy Warszawskiej 1920 
roku. Serdecznie zapraszamy wszystkich 
chętnych do zabawy w quest. Po ulotkę 
należy zgłosić się do siedziby Muzeum 
przy ul. Okrzei 16.
  
W willi dr Huberta poza stałą ekspozy-
cją pokazującą dzieje 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich prezentowana była wystawa 
z eksponatami z kolekcji prywatnych pt. 
„Bagnet w wojsku polskim i w armiach 
europejskich I poł. XX w.” O godz. 20.00, 
21.00 i  22.00 odbyły się projekcje filmów 
związanych z 7 Pułkiem Ułanów Lubel-
skich i z działalnością Grupy Rekonstruk-
cji Historycznej Towarzystwa Pamięci  
7 Pułku Ułanów Lubelskich.

Oprac. Monika Roguska, fot. z arch. muzeum

Noc w Muzeum
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We wtorkowe południe, 6 czerwca w MZM Dziale 7 PUL odbyła się uroczystość odsłonięcia słupa pamięci – kopijnika poświę-
conego 150. rocznicy urodzin Marszałka Finlandii Carla Mannerheima (1867-1951).

 W spotkaniu wzięli udział: Jej Ekscelencja Hanna Lehtinen Ambasador Finlandii, Poseł na Sejm Rzeczypospolitej Czesław 
Mroczek, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski, goście z Finlandii pod opieką zaprzyjaźnionego z Muzeum prze-
wodnika Jukki Soisalon-Soininen’a oraz grupa mińskich seniorów ze Stowarzyszenia RTW z delegacją seniorów z Góry Kalwarii.
 Odsłonięciu kopijnika towarzyszyło odśpiewanie hymnów Finlandii i Polski, które na pianinie wykonała Tatiana Żarek z MSA 
oraz mini-koncert pieśni ułańskich przygotowanych przez Monikę Pszkit z uczniami Salezjańskiego Gimnazjum.
Wykonawcą kopijnika jest Roman Ruśplo – pracownik Muzeum.

Osłonięcie kopijnika

Wystawa stała pt. ,,Jak żyli nauczyciele  
w II Rzeczypospolitej?”, zorganizowana 
przez Marię Ekiel-Jeżewską i Muzeum Ziemi 
Mińskiej w Mińsku Mazowieckim, zdobyła 
wyróżnienie w prestiżowym Konkursie na 
Wydarzenie Muzealne Roku Sybilla 2016,  
w kategorii wystaw historycznych i arche-
ologicznych. Sybilla jest najważniejszą formą 
uznania osiągnięć w polskim muzealnictwie.

Wystawa
 Niedawno otwarta w Muzeum Ziemi 
Mińskiej wystawa stała pt. „Jak żyli nauczyciele 
w II Rzeczypospolitej?” zabiera zwiedzających 
w podróż w czasie do realiów życia codzien-

nego sprzed osiemdziesięciu lat, zamkniętych 
we wnętrzu mieszkania, które wygląda tak 
jakby gospodarze tylko na chwilę z niego wy-
szli. Przedmioty w pokojach, kuchni i łazience 
zaczynają opowiadać historię: czasopisma, 
książki i zeszyty na biurku i na stole nakrytym 
do podwieczorku, w szafie ubraniowej szabla 
i mundur obok codziennych strojów, obraz na 
sztalugach w trakcie malowania... Dalszy ciąg 
działań mieszkających tu nauczycieli dopowia-
dają plansze, eksponaty i multimedia na kory-
tarzu obok. A z przedwojennego radioodbior-
nika rozbrzmiewają piosenki, przemówienia  
i pogadanki z czasów II RP, udostępnione 
przez Archiwum Polskiego Radia.

Konkurs Sybilla
 16 maja na Zamku Królewskim  
w Warszawie odbyła się gala laureatów  
Sybilli, na której wystawa została uhonorowa-
na wyróżnieniem. Rangę tego konkursu wyja-
śnia Anna Saratowicz-Dudyńska, kustosz ko-
lekcji metali i zegarów na Zamku Królewskim 
w Warszawie:
 – SYBILLA, czyli doroczny konkurs 
pod patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego na Wydarzenie Muzealne Roku, 
to bez wątpienia najważniejszy konkurs w dzie-
dzinie muzealnictwa w Polsce. Jury złożone  
z uznanych autorytetów po starannej analizie 
nadsyłanych zgłoszeń wydarzeń muzealnych 

Wydarzenie muzealne roku 2016
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podzielonych na 11 kategorii - od 5 rodzajów 
wydarzeń wystawienniczych, przez naukowe, 
konserwatorskie, edukacyjne po działania  
z dziedziny inwestycji i digitalizacji zbiorów 
oraz publikacje - przyznaje jedną nagrodę i nie 
więcej niż trzy wyróżnienia w każdej kategorii. 
Wyłaniana jest też jedna nagroda główna.

– Wystawa „Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypo-
spolitej?” w mińskim Muzeum zgłoszona zosta-
ła w najbardziej „obleganej” kategorii wystaw 
historyczno-archeologicznych, w której konku-
rowało ze sobą bardzo wiele znakomitych pro-
jektów z całej Polski. Uzyskane wyróżnienie jest 
więc miarą wyjątkowej wartości tej ekspozycji.  

Ranga wyróżnienia
 – To, że wystawa z Muzeum Ziemi 
Mińskiej, przygotowana przy ścisłej współ-
pracy z panią Marią Ekiel-Jeżewską, znalazła 
się w gronie laureatów konkursu Sybilla 2016 
jest dla naszego miasta wielkim zaszczytem. 
– mówi Marcin Jakubowski, Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki.  
 – Już od samego początku ekspo-
zycja pn. „Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypo-
spolitej?” budziła ogromne zainteresowanie 
wśród mińszczan oraz turystów. Z niebywałą 
troską o każdy detal pani Maria Ekiel-Jeżew-
ska i dyrektor muzeum pan Leszek Celej przy-
gotowali perełkę na skalę regionu. Przy tak sil-
nej konkurencji z całej Polski, sukces wystawy 
z Mińska Mazowieckiego to nagroda godna 
dużego uznania.
 – 12 letnia działalność Muzeum Zie-
mi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim doczekała 
się wyjątkowej chwili.  – mówi Dyrektor Mu-
zeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej. – Jury ogól-
nopolskiego konkursu muzealnego SYBILLA 
dostrzegło niezwykłość projektu wystawowe-
go JAK ŻYLI NAUCZYCIELE W II RZECZYPO-
SPOLITEJ?, w którym wartość przekazu histo-
rycznego splata się z bogactwem osobistych 
emocji odbieranych z każdego eksponatu 
związanego z życiem i pracą pedagogiczno-
patriotyczną Janiny i Józefa Sylwestrowiczów. 
Obecny sukces Muzeum to przede wszystkim 
sukces kuratora i organizatora wystawy prof. 
Marii Ekiel-Jeżewskiej, będącej także autorką 
prezentacji wystawy zgłoszonej na konkurs.”
 – W życiu nie zrobiłam nic porówny-
walnie trudnego. – mówi kurator i współorga-
nizator wystawy Maria Ekiel-Jeżewska (nade-
szła chwila, abym powiedziała coś od siebie). 
– Dziś odczuwam radość i satysfakcję. Nabie-
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ram nadziei, że siedem lat pracy ogromnego 
zespołu specjalistów nad stworzeniem tej wy-
stawy nie pójdzie na marne, że ta ekspozycja 
będzie żyć i rozwijać się, wzbogacać o dodat-
kowe eksponaty, dokumenty, wspomnienia  
i związaną z nimi narrację. Chciałabym, aby na-
uczyciele czuli się tu u siebie, przyprowadzali 
swoich uczniów i wykorzystywali zgromadzo-
ne zasoby muzealne po to, aby kształcić mło-
dzież w upragniony sposób, dyskutować ze 
sobą, wymieniać doświadczenia, spotykać się  
z ekspertami, którzy tworzyli wystawę, łączyć 
tradycje edukacyjne z nowoczesnością. Także  
w oparciu o już istniejące wsparcie Miasta 
Mińsk Mazowiecki, współpracę z Bibliote-
ką Pedagogiczną w Mińsku Mazowieckim 
oraz przy współudziale wielu innych instytucji  
w różnych miejscowościach.

Przedmioty i ludzie
 Nasza wystawa zderza i łączy ze 
sobą dawny świat rzeczy ze współczesnym, 
poprzez postęp cywilizacyjny, bo w przed-
wojennym mieszkaniu rzuca się w oczy, jak 
bardzo tamte realia życia odbiegają od dzi-
siejszych. Budząc emocje, gdyż niejeden 
zwiedzający odnajduje tu przedmioty, które 
przypominają mu dzieciństwo. A także dzięki 
wykonanej współcześnie pracy nad detalami 
z epoki oraz nad skonstruowaniem nowocze-
snych struktur i elementów części informacyj-
nej wystawy.
 – Praca z użytkowymi przedmiotami 
historycznymi, wytworzonymi starymi techni-
kami, sprawia mi dużą przyjemność. – mówi 
pan Roman Ruśplo, pracownik Muzeum, który 
znakomicie wciela się w „rzemieślnika z daw-
nych i nowych lat”. – One mają duszę. Lubię 
je naprawiać, wykonywać drobne konserwacje  
i przywracać im dawną świetność. Sprawia mi 
frajdę, że daję im drugie życie.
 Wystawa łączy świat materialny z in-
telektualnym. Codzienność w przedwojennym 
mieszkaniu splata się z dążeniami i działania-
mi Polaków, pokazanymi obok w multime-
dialnej części ekspozycji. Przedmioty mówią 
o wartościach, którym służyli ich właściciele, 
a które niosła ze sobą II Rzeczpospolita – ta-
kich jak wolność, samorządność, współpra-

ca, oszczędność, edukacja, sztuka, rozwój 
społeczny. Podczas warsztatów kuratorskich 
dzieci i młodzież szukają na wystawie wybra-
nych wartości, obserwując eksponaty, plansze 
i multimedia.
 – Otwarciu wystawy i realizacji pro-
gramu edukacyjnego towarzyszy wiele emocji. 
– mówi Monika Pszkit, która jest dokumenta-
listą w Muzeum, na co dzień oprowadza po 
wystawie i nad nią czuwa. – Począwszy od 
codziennych reakcji zwiedzających, którzy nie 
kryją zaskoczenia, że w Mińsku Mazowieckim 
powstała tak wyjątkowa wystawa, poprzez 
bardziej emocjonalne wrażenia odbioru przy-
wołujące miłe wspomnienia rodzinne, a koń-
cząc na żywiołowych reakcjach uczniów bio-
rących udział w poszukiwaniu najważniejszych 
wartości okresu II RP. Wszystkie te emocje 
zazwyczaj i mnie się udzielają, gdyż są silne  
i autentyczne, przez co stają się najlepszą re-
cenzją naszej wystawy oraz świadczą o dobrej 
decyzji organizatorów o jej powołaniu.
 – Lubię tu przebywać – przyznaje 
Małgorzata Bańkowska, muzealna opiekunka 
wystawy. – We wnętrzu tego mieszkania mam 
poczucie, że nie jestem w pracy; czuję się tak, 
jakbym porządkowała, dbała o kwiaty i przyj-
mowała gości u swoich dziadków.
 Nad oddaniem przedwojennego 
klimatu pracowałam razem z Piotrem Jeżew-
skim, artystą sztuk wizualnych. Wspólnie two-
rzyliśmy scenariusz aranżacji i pozyskiwaliśmy 
eksponaty.
 Wystawa jest dziełem wielu profe-
sjonalistów z różnych dziedzin – ludzi wiedzy, 
umiejętności i dobrej woli, często pracujących 
bez wynagrodzenia, a zawsze z przekona-
niem, że warto coś zrobić dla dobra publicz-
nego – a więc z tych samych pobudek, które 
kierowały działaniami ich przodków w II RP.  
I tych samych, które skłoniły spadkobierców 
Janiny i Józefa Sylwestrowiczów do użyczenia 
Muzeum większości eksponatów prezentowa-
nych na naszej wystawie, a szacowne instytu-
cje do wsparcia naszego projektu. Wystawa 
powstała dzięki dofinansowaniu Ministra Kul-
tury i Dziedzictwa Narodowego, Miasta Mińsk 
Mazowiecki, Fundacji PKO BP, Instytutu Pod-
stawowych Problemów Techniki Polskiej Aka-

demii Nauk, a patronują jej Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowiecki, Starosta Miński oraz Głos 
Nauczycielski jako patron medialny. Jako ku-
rator ogromnie dziękuję wszystkim współtwór-
com wystawy.

Wymarzona edukacja
 W tym roku Grand Prix w Kon-
kursie Sybilla zdobyło Muzeum Narodowe 
w Warszawie za projekt edukacyjny ,,W Mu-
zeum wszystko wolno”. Nagroda ta może 
skłaniać do zastanowienia nad tym, jakiego 
wykształcenia i wychowania potrzebuje i pra-
gnie współczesna młodzież, oraz z kim mogą 
współpracować nauczyciele, aby taką eduka-
cję realizować. Wystawa „Jak żyli nauczyciele 
w II Rzeczypospolitej?” podejmuje ten temat. 
Po pierwsze, pokazuje inspirujące przedwo-
jenne przykłady praktyki szkolnej oraz współ-
działania nauczycieli – między sobą, a także  
z władzami, artystami, uczonymi, stowarzy-
szeniami, wojskiem. Po drugie, kameralny 
charakter naszej ekspozycji budzi zaintereso-
wanie i sprzyja innowacjom edukacyjnym. Po 
trzecie, sam proces tworzenia i udoskonalania 
wystawy oparty jest na współpracy specjali-
stów z zakresu nauki, sztuki, muzealnictwa, 
konserwacji, archiwistyki, rzemiosła, biznesu, 
informatyki i innych branż. Nawiązane kontakty 
można wykorzystać w sposób przydatny na-
uczycielom i ich uczniom. Aby rozwinąć taką 
działalność, niezbędni są inicjatorzy, twórcy, 
organizatorzy i sojusznicy, przede wszystkim 
wśród nauczycieli.
 W Konkursie na Wydarzenie Muze-
alne Roku wyróżnione zostały dwa przedsię-
wzięcia mające swoje korzenie w Mińsku Ma-
zowieckim. Na Gali Sybilli dyplomy odebrały 
dwie pary współpracujących instytucji i osób: 
Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowiec-
kim jako instytucja i prof. dr hab. Maria Ekiel-
Jeżewska jako osoba prywatna za wystawę 
„Jak żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej?” 
oraz Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sule-
jówku i Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku 
Mazowieckim za projekt edukacyjny „Daję 
słowo”, w ramach którego uczniowie zebrali  
i dali innym dobre słowa, wkomponowując je  
w mural, który namalowali na dworcu kolejowym  
w Mińsku Mazowieckim. Warto więc na koniec 
przypomnieć potrzebne i ważne w edukacji 
słowo: RAZEM.

Maria Ekiel-Jeżewska
 Fot.: Piotr Jeżewski, Janusz Sylwestrowicz, 

Muzeum Ziemi Mińskiej



30 MIM czerwiec 2017www.minsk-maz.pl

	-		
	

	-		
	

SPORT

„Tyle słońca w całym mieście, nie  
widziałeś tego jeszcze!”. Te słowa do-
skonale oddają klimat tegorocznych 
Ogólnopolskich Biegów Ulicznych  
22. Mazowiecka Piętnastka i 3. Mazo-
wiecka Piątka. Przepiękny, bezchmurny, 
niedzielny dzień stał się tłem dla startu 
rekordowej, jak dla nas, liczby prawie 
800 zawodników, którzy razem z orga-
nizatorami celebrowali święto biegowe  
w Mińsku Mazowieckim! Biegom na 5 i 15 
km towarzyszyły również biegi dla dzieci  
i młodzieży w których wystartowało po-
nad 260 osób! Razem – ponad 1000 za-
wodników!

 Punktualnie o godzinie 10.30 swo-
ją rywalizację zaczęli „piątkowicze”, którzy 
w liczbie 397 osób stawili się najpierw na 
rozgrzewce, a potem na linii startu zwarci  
i gotowi do rywalizacji z innymi biegaczami, 
tropikalną aurą i chęcią ustanowienia swo-
ich „życiówek”. Po niespełna 15 minutach 
na linii mety pojawił się pierwszy zawodnik, 
a nieco powyżej szesnastej minuty pierw-
sza zawodniczka. Kolejność pierwszej trój-
ki kobiet i mężczyzn 3. Mazowieckiej Piątki 
przedstawia się następująco:
1. Izabela Trzaskalska (Pol) 16:11, Dymytro 
Didovodvik (Ukr) 14:49
2. Ewa Jagielska (Pol) 16:59, Maciej Badu-
rek (Pol) 15:16
3. Alena Serdiuk (Ukr) 17:07, Florian Pyszel 
(Pol) 15:35
 Wysoki poziom rywalizacji, udział 
znaczących zawodników w kraju i rok-
rocznie wzrastająca frekwencja pozwala 

nam wierzyć, że bieg na dystansie 5 km 
to doskonałe sprawdzenie umiejętno-
ści dedykowane zarówno zawodowcom, 
jak i amatorom szczególnie z terenu mia-
sta Mińsk Mazowiecki i okolic. Po walce 
i emocjach na dystansie pięciu kilome-
trów przyszedł czas na tzw. „bieg szybki  
i krótki”, idealnie wpisujący się w impre-
zę, zapoczątkowany kilka lat temu „Bieg 
Krawaciarza”. Ta inicjatywa służy promocji 
biegania przez znanych i lubianych w na-
szym mieście! Odbywa się w bardzo luźnej 
formule, a w tym roku przebiegnięcia sym-
bolicznych kilkuset metrów nie odmówili so-
bie przedstawiciele władz samorządowych  
z panem Burmistrzem Marcinem Jakubow-
skim na czele, goście z Telsiai, nasi przyja-

ciele i sponsorzy. Wszyscy  udowodnili, że 
tez potrafią biegać, w zamian za co otrzy-
mali pamiątkowe, dedykowane tej imprezie 
krawaty oraz numery startowe.
 Godzina 12.00 to od ponad dwu-
dziestu lat znak, że zbliżamy się do startu 
na dystansie 15 km. W tym roku prawie 400 
osób w morderczym upale podjęło trud ry-
walizacji o wysokie nagrody finansowe. Nie-
stety panujące warunki nie przyniosły roda-
kom szczęścia, gdyż w pierwszych trójkach 
klasyfikacji generalnych nie było żadnego 
z nich. Niemniej jednak, przy ogromnym 
aplauzie publiczności zameldowali się naj-
lepsi, tworząc klasyfikację medalową wg 
poniższego zestawienia: 
1. Olga Skrypak (UKR) 52:49, Mengistu Ze-
lalem (ETH) 46:27;
2. Valentyna Kiliarska (UKR)  55:23, Yurii Ru-
siuk (UKR) 47:16;
3. Olesia Smowzenko (UKR) 56:54, Sergii 
Okseniuk  (UKR) 47:21.
Pierwszym Polakiem, a zarazem szóstym 
zawodnikiem w „generalce” był Artur Ja-
błoński, reprezentant Dream RUN Reebok 
Runcrew z czasem 50:54.
 Wszyscy zawodnicy na dystansie 
5 i 15 km, którzy przekroczyli linię mety otrzy-
mali z rąk naszego gościa specjalnego Anny 
Rogowskiej pamiątkowe medale. Dla licznych  
z nich to kolejne  trofeum do kolekcji 5 me-
dali tegorocznego cyklu Grand Prix Trak-
tu Brzeskiego, tj. Półmaraton Wiązowski  
5 marca 2017, Piknik Biegowy Biała Bie-
ga 11 czerwca, Biegiem przez Platerów  
25 czerwca 2017 oraz na podsumowaniu, 
które odbędzie się w Siedlcach 27 sierpnia 
podczas Biegu Siedleckiego Jacka.

Ogólnopolskie Biegi Uliczne - 22. Mazowiecka 
Piętnastka i 3. Mazowiecka Piątka
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 W okolicach godziny 13.00 uwaga 
wszystkich skupiła się na scenie. Była ona 
miejscem, gdzie fantastyczni zawodnicy od-
bierali nagrody i okazałe puchary. Podczas 
wspólnych dekoracji, dzięki uprzejmości 
Przedstawicieli Orkiestry Dętej Mińsk Mazo-
wiecki można było usłyszeć  doniosłe fanfa-
ry, które przedstawiały światu najlepszych!
 Uroczystemu wręczaniu nagród 
przewodziła pani Ania Rogowska, pan Dy-
rektor Departamentu Edukacji Publicznej 
i Sportu a zarazem Przedstawiciel Urzędu 
Marszałkowskiego Mirosław Krusiewicz, 
Zastepca Burmistrza Miasta pan Krzysz-
tof Michalik, Zastępca Dyrektora MOSiR 
pan Henryk Kulhawik, Prezes KS Baraku-
da Mińsk Mazowiecki pan Tomasz Rado-
miński, Prezes MKB Dreptak pan Sławomir 
Zduńczyk, a także nasi wspaniali przyjaciele 
– przedstawiciele oraz sponsorzy.
 Oprócz aspektu sportowego, 
nasza impreza ma również charakter czy-
sto zabawowy. Rokrocznie wpisanych jest  
w nią wiele nieodpłatnych atrakcji, tj. ścianka 
wspinaczkowa, malowanie twarzy, ogromne 
dmuchane bańki, zaplatanie warkoczyków, 
robienie wspaniałych tatuaży z henny, lepie-
nie z gliny, kule zorbingowe, a także wiele 
innych! Ciekawe wrażenie sprawiały bańki 
mydlane, które otaczały cały plac, tworząc 
wspaniałą atmosferę relaksu po emocjonu-
jących wydarzeniach sportowych. W ma-
gicznej scenerii odbywały się również deko-
racje dzieci i młodzieży, z których najmłodsi 
oprócz widowiskowego biegu Wróżek i El-
fów wzięli udział w konkursie na najlepsze 
przebranie.  Wyniki dzieci przedstawiają się 
następująco:
Szkoły podstawowe klasy 1-2:
1. Przybysz Natalia, Makulec Adam
2. Szaniawska Agata, Zatorski Michał
3. Mirosław Monika, Jędrzewski Maciej
Szkoły podstawowe klasy 3-4:

1. Jóźwicka Hanna, Dobrodziej Anna
2. Sitek Amelia, Rozwadowski Aleksander
3. Rek Zofia, Andrzejczak Szymon
Szkoły podstawowe klasy 5-6:
1. Obercich Anna, Zwierz Ryszard
2. Rek Maria, Bazylczuk Marcel
3. Teleon Tamara, Jóźwicki Maksymilian
Szkoły gimnazjalne:
1. Wróbel Wiktoria, Mierzejewski Miłosz
2. Zawadka Marta, Febert Jacek
3. Kucharska Ewelina, Bartnicki Mateusz
Wróżki i Elfy (60 startujących)
1. Komorzycka Laura, Mrozek Łukasz
2. Witek Ewa, Zatorski Ignacy
3. Iveruk Mariia, Gilant Fabian
 Impreza z zawodnikami na pozio-
mie ponad tysiąca osób, oprócz wysokich 
nakładow finansowych wyamaga również 
ogromnego zaangażowania ludzi i instytu-
cji. Rokrocznie MOSiR wspierany jest przez 
Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki z Burmi-
strzem na czele, Urząd Gminy Mińsk Ma-
zowiecki, Klub Sportowy „Barakuda Mińsk 

Mazowiecki”, Miejską Komisję Rozwiązy-
wania Problemów Alkoholowych, Medyczną 
Szkołę Policealną w Mińsku Mazowieckim, 
Zespół Szkół Miejskich nr 1 w Mińsku Ma-
zowieckim, Klub Walki i Fitness Grappler, 
a także niezastąpione służby mundurowe 
z terenu miasta i powiatu: Straż Miejską  
w Mińsku Mazowieckim, Komendę Po-
wiatową Policji w Mińsku Mazowieckim, 
Oddział Specjalny Żandarmerii Wojskowej  
w Mińsku Mazowieckim, Komendę Powia-
tową Państwowej Straży Pożarnej w Miń-
sku Mazowieckim, OSP Mińsk Mazowiecki, 
OSP Kędzierak, a także Miejski Dom Kultury 
w Mińsku Mazowieckim, Zarząd Dróg Miej-
skich w Mińsku Mazowieckim, ZHP Komen-
da Hufca „Mazowsze” oraz licznych spon-
sorów, darczyńców i przyjaciół. To dzięki 
wszystkim nam tworzymy sportową historię 
miasta. Dziękujemy!

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
zmierzymyczas.pl, minskmaz.com
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MOSIR’EK CZWARTY W POLSCE NA KLUBOWYCH 
MISTRZOSTWACH ROCZNIKA 2009 W PIŁCE NOŻNEJ
11 czerwca 2017 na płycie głównej stadio-
nu LEGII WARSZAWA rozegrane zostały fi-
nały Klubowych Mistrzostw Rocznika 2009. 
Świetnie w tym turnieju spisała się drużyna  
MOSiR-u Mińsk Mazowiecki, którą utworzy-
li zawodnicy na co dzień trenujący w UKS 6  
i Stowarzyszeniu Dwie Jedynki pod opieką 
Piotra  Jaguścika i Alana Grabka.
 Eliminacje do turnieju rozgrywane 
były wcześniej w Mogielnicy gdzie nasi za-
wodnicy byli bezkonkurencyjni zajmując pierw-
sze miejsce w grupie, wygrywając 7. spotkań  
i 1. remisując.
 W finałach obowiązywał system pu-
charowy a w pierwszym meczu zespół z Miń-
ska Mazowieckiego pokonał Akademie Reissa 
z Kalisza 2-1. Potem tym samym rezultatem 
ograli Młodzik Radom. W ćwierćfinale Motor 
Lublin nie stanął na przeszkodzie młodym i am-
bitnym piłkarzom (5-1). Szczęście nie dopisało 
dopiero w półfinale gdzie nie udało się ograć 
zespołu z Kielc w regulaminowym czasie i po-
trzebne były rzuty karne. Późniejszy zwycięzca 
wygrał 4-3. Po takich emocjach trudno było 
znaleźć jeszcze siłę na mecz o 3 miejsce gdzie 
MOSiR uznał wyższość drużyny Varsovii 1-3.
 Ogromne słowa uznania należą się 
chłopcom, którzy odnieśli wielki sukces zajmu-
jąc 4. miejsce w swoim roczniku spośród dru-
żyn z całej Polski ogrywając wielkie kluby w tak 
prestiżowym turnieju.

Skład: Antonowicz Szymon, Grabek Nikodem, Kosiński Bartosz, Kuźniak Mikołaj, Mika Maciej, 
Ołtarzewski Miłosz, Poławski Igor, Przyborowski Igor, Stradczuk Michał, Wójcik Tomasz.
Trenerzy: Alan Grabek i Piotr Jaguścik.

Mariusz Wójcik, fot. z arch. UKS 6 i Stow. Dwie Jedynki
więcej zdjęć na FB https://www.facebook.com/uks6mmz2008/

https://www.facebook.com/Dwie-Jedynki-Mi%C5%84sk-Mazowiecki-2008-2009-224541621347707/



33MIM czerwiec 2017 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki
SPORT

W dniach 25-29 maja 2017 roku koszy-
karze mińskiego klubu sportowego UKS 
PROBASKET na zaproszenie francu-
skiego miasta bliźniaczego Saint-Egrève 
uczestniczyli w międzynarodowym tur-
nieju koszykówki „Tournoi International 
des Dauphins 2017”. Pobyt w tym pięk-
nym mieście był także nagrodą od mia-
sta Mińsk Mazowiecki i Burmistrza, pana 
Marcina Jakubowskiego za dokonania  
i sukcesy klubu z poprzedniego sezonu, 
a mianowicie za uczestnictwo chłopców 
z rocznika 2002 w finałach Mistrzostw 
Polski. 

 W turnieju „Tournoi International 
des Dauphins 2017” wzięło udział osiem 
zespołów: gospodarze Basket Centre 
Isère, hiszpańska drużyna Alcoron Basket, 
francuskie Grenoble Alpes Métropole Ba-
sket, Nimes Basket i Basket Angers Métro-
pole, czeski Sokol Prazsky, litewska druży-
na Telšiai Basket oraz UKS PROBASKET 
Mińsk Mazowiecki. Nasza drużyna wystą-
piła w składzie: Adrian Martyniuk, Kacper 
Skup, Stanisław Ołdziej, Kuba Bogdański, 
Jakub Dźwigała, Marcel Piętka, Jakub 
Ślązek, Ahmed Kadir (kapitan), Mateusz 
Popowski, Daniel Krupieńczyk, Rafał Zy-
bała, Artur Zabiega. Trenerem drużyny 
był Łukasz Sawicki, asystentami Tomasz 
Wicik i Sylwester Oszako. Pierwszy dzień 
rozgrywek to mecz z gospodarzami turnie-
ju, drużyną Basket Centre Isère. Pomimo 
początkowych trudności odnieśliśmy zwy-
cięstwo 43:33. Kolejny mecz rozegraliśmy 
z utytułowanym przeciwnikiem z Hiszpanii, 
drużyną Alcoron Basket. Niestety, prze-
graliśmy go bardzo wysoko, a trener wi-
dząc przewagę hiszpańskiej drużyny dał 
odpocząć podstawowym zawodnikom 
przed kolejnymi spotkaniami. Ostatecznie 
ulegliśmy aż 23:81. Następny mecz to bój  
o wejście do strefy medalowej turnieju. 
Tym razem naszym przeciwnikiem była 

jedna z najlepszych koszykarskich szkółek 
we Francji, drużyna Basket Angers Métro-
pole. Był to bardzo wyrównany pojedynek, 
żadna ze stron nie poddawała się, a wynik 
oscylował wokół remisu. Niestety w drugiej 
połowie francuska ekipa wyszła na prowa-
dzenie 17. punktami i tak dużej przewagi 
nie zdołaliśmy już odrobić. Co prawdaż 
zbliżyliśmy się jeszcze na 3 punkty różnicy, 
ale ostatecznie ulegliśmy 46:61. Ta poraż-
ka oznaczała, że walczyć będziemy o miej-
sca 5-8. Pomimo przegranej pokazaliśmy 
mocny charakter z którego zawsze słynę-
liśmy i nastroje na dalszą część turnieju 
mieliśmy wciąż bardzo bojowe, kolejne 
rozgrywki chcieliśmy wygrać za wszelką 
cenę. I tak też się stało. W meczu z re-
prezentacją miasta Grenoble odnieśliśmy 
zwycięstwo 47:35, cały czas kontrolując 
wynik. Zostawiliśmy serce na boisku i po-
konaliśmy bardzo dobrą drużynę, w skład 
której weszli najlepsi zawodnicy z kilku 
klubów całego Grenoble. Przed nami był 

już tylko pojedynek o 5 miejsce. Naszym 
przeciwnikiem była drużyna miasta z połu-
dniowo-wschodniej Francji Nimes Basket. 
Pewni siebie chłopcy z Francji byli jednak 
tylko tłem dla świetniej grającej drużyny 
z Mińska Mazowieckiego. Wygraliśmy to 
wyczerpujące spotkanie 58:50 i zajęliśmy 
dobre 5 miejsce, w bardzo mocno obsa-
dzonym turnieju. Gdyby losowanie grup 
wyglądałoby nieco inaczej (patrząc na 
nasz poziom sportowy) moglibyśmy zająć 
2 lub 3 miejsce w rozgrywkach. Wydaje 
się, że poza zasięgiem wszystkich była 
drużyna Alcoron Basket, która ostatecznie 
wygrała cały turniej „Tournoi International 
des Dauphins 2017”.
 W wolnym czasie udało nam się 
także zwiedzić przepiękne miasto Greno-
ble. Pomimo upału, obejrzeliśmy miasto  
i wjechaliśmy słynną kolejką górską zbu-
dowaną na cześć odbywających się tu 
igrzysk olimpijskich w 1968 r. Ta wyciecz-
ka dała nam na pewno nieco odpoczynku 
i relaksu podczas turniejowych zmagań.
Turniej był niesamowitą przygodą dla na-
szych chłopców i wspaniałą nagrodą za 
dotychczasowe osiągnięcia sportowe. 
Godnie reprezentowaliśmy miasto Mińsk 
Mazowiecki mając w całym turnieju bilans 
meczów 3:2 (3:1 z drużynami francuskimi). 
Podczas wyjazdu zebraliśmy bardzo dużo 
pozytywnych opinii na temat naszego klu-
bu, zawarliśmy przyjaźnie, które będziemy 
w przyszłości pielęgnować. Oczywiście, 
mamy nadzieję, że wrócimy jeszcze do 
pięknego miasta Saint-Egrève, aby stanąć 
wreszcie na najwyższym szczeblu podium. 
Serdecznie dziękujemy miastu Mińsk Ma-
zowiecki za pokrycie kosztów wyjazdu,  
a także miastu bliźniaczemu Saint-Egrève 
za całą organizację pobytu we Francji.

Sylwester Oszako
Prezes UKS PROBASKET, fot. z arch.  UKS

Koszykarze UKS PROBASKET na turnieju we francuskim 
Saint-Egrève



34 MIM czerwiec 2017www.minsk-maz.pl

	-	
	

SPORT

W sobotę 10 czerwca odbyła się cyklicz-
na impreza kolarska „Tour de Warsaw”, 
czyli amatorski maraton kolarski dooko-
ła Warszawy. Od 2014 r. gromadzi ona 
fanów jazdy na rowerze. Na starcie wy-
ścigu stanęły 32 drużyny. 

 Kolejny raz w imprezie, dzięki 
wsparciu firmy Dróg - Pol wzięła udział 
także Mińska Grupa Rowerowa  - w tym 
roku w siedmioosobowym składzie: Kata-
rzyna Strusińska, Kamil Ryś, Michał Bart-

Rowerowy wyścig dookoła Warszawy
nicki, Karol Ługowski, Kamil Bodziony, 
Patryk Wawryszuk, Bartek Bartnicki.  
 Do pokonania był dystans 200 
lub 300 km. MGR ruszyła na trasę 200 km, 
która wiodła z Warszawy w kierunku połu-
dniowym przez Otwock, Grodzisk Mazo-
wiecki, Nowy Dwór Mazowiecki z powro-
tem do Warszawy. Pierwsza część trasy 
minęła dość szybko i wszyscy w dobrych 
nastrojach dotarli do punktu żywieniowe-
go na ok. 100 km trasy. Po krótkiej rege-
neracji zawodnicy ruszyli w dalszą drogę. 

Pomimo pogorszenia się warunków po-
godowych i wystąpienia porywistego wia-
tru Mińska Grupa Rowerowa nie straciła 
zapału i kontynuowała maraton. Dzięki 
temu dość sprawnie pokonała resztę 
trasy. Z uśmiechami na twarzy zawod-
nicy wjechali na metę maratonu. Trochę 
zmęczeni, ale zadowoleni zawodnicy nie 
mogą doczekać się już kolejnej edycji.

Kamil Bodziony, fot. z arch. MGR

Young Grapplers
W sobotę 10 czerwca, reprezentanci miń-
skiego Klubu Walki Grappler wzięli udział w 
ogólnopolskich II  Mistrzostwach Polski Ligi 
Grapplingowej - Young Grapplers, organizo-
wanych pod patronatem Polskiego Związku 
Jiu Jitsu w Żyrardowie.
 Ekipa w składzie: Agata Lipska, Jo-
anna Wrona, Julka Paździoch, Jarek Bodecki, 
Damian Wieczorek, Andrzej Frankiewicz, Filip 
Kosut, Piotr Lipski. 
 Po zaciętych walkach, grapplerom 
udało się zdobyć następujące lokaty:
Srebrne medale: Agata Lipska, Joanna Wrona, 
Julka Paździoch, Jarek Bodecki, Damian Wie-
czorek;
Brązowe medale: Andrzej Frankiewicz, Filip 
Kosut, 4. miejsce: Piotr Lipski.
W ogólnopolskiej klasyfikacji drużynowej Klub 
Walki Grappler zajął 6. miejsce na 21 klubów 
sportowych startujących w lidze. Brawo dla 
najmłodszych grapplerów!

Little Dragon’s Den Cup RADOM
 W niedzielę 11 czerwca, najmłodsi 
przedstawiciele Klubu Walki Grappler, repre-
zentowali Mińsk Mazowiecki na kolejnych 
ogólnopolskich zawodach w Radomiu pod-
czas Little Dragon’s Den Cup I, organizowa-
nych przez tamtejszy klub Ze Radiola Poland 
/ Dragon’s Den / Marga BJJ. Wzięło w nich 
udział ponad 120 dzieci z całej Polski. 

 Mińszczanie przywieźli z Radomia 
następujące medale:
Złoto: Bartek Osuch;
Srebro: Julka Paździoch, Jarek Bodecki, Ivan 
Novyk;
Brąz: Zuza Kłonica, Andrzej Frankiewicz, Da-
mian Wieczorek, Patrycja Pląsek.
 To był bardzo pracowity weekend 
dla dzieciaków, ale zdobyte medale i nagrody 
zrekompensowały cały włożony wysiłek. Jak 
widać ogromna siła i moc drzemie w najmłod-
szych kocurach brazylijskiego jiu jitsu! Wszyst-

kim serdecznie gratulujemy, a to jeszcze nie 
koniec startów, następne jeszcze przed nami. 
 A w okresie letnim, wszystkie dzie-
ciaki z naszego miasta zapraszamy na akcję: 
„Sportowe wakacje z brazylijskim jiu jitsu dla 
dzieci i młodzieży”, organizowanym przez MKS 
MMA TEAM wspólnie z Miastem Mińsk Mazo-
wiecki. 
 Nie nudź się w wakacje! Dołącz do 
nas, będzie się działo!

Marcin Frankiewicz, fot. z arch. KW Grappler

Young Grapplers i Little Dragon’s Den Cup
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IX Memoriał Feliksa Rawskiego roze-
grany 13 maja 2017 roku przechodzi do 
historii. Już dziewięć lat z rzędu kola-
rze z całego kraju zjeżdżają do Mińska 
Mazowieckiego, aby stoczyć walkę na 
szosach naszego miasta. Tym razem za-
miast corocznego kryterium ulicznego w 
centrum miasta, zobaczyliśmy klasyczny 
wyścig szosowy rozgrywany na drogach 
przyległych do autostrady A2. 
 
 Organizatorzy w tym roku połą-
czyli siły, co podniosło rangę zawodów. 
Fuzja lokalnych inicjatorów z Żyrardow-
skim Towarzystwem Cyklistów pozwoli-
ła włączyć miński wyścig w ogólnopolski 
blok znany pod nazwą „Super Prestige”. 
Rozmach imprezy, poziom sportowy i fre-
kwencja (204 zawodników) mówią same za 
siebie. W poprzednich latach zmaganiom 
kolarzy nadawali ton zawodnicy z mińskiego 
V-MAXu, którzy popisowo rozgrywali sprin-
terskie pojedynki na linii mety wyznaczonej 
tuż przed budynkiem Urzędu Miasta. Nasu-
wało się pytanie jak nasi zawodnicy zapre-
zentują się w nieporównywalnie większym 
peletonie narażonym na silny wiatr, który 
tego dnia hulał bezlitośnie. Okazało się, że 

łatwo nie było. Boczne podmuchy na otwar-
tym terenie sprawiały sporo zamieszania. 
Zgodnie z przypuszczeniami fachowców 

takie warunki spowodowały wiele chaosu i 
upadków w peletonie. Na szczęście kolarze 
trenera Jacka Tomkiewicza sprytnie obronili 

IX Memoriał Feliksa Rawskiego
się przed tymi przeszkodami i sprawnie po-
pędzili do mety. Na najdłuższym dystansie 
114 km w najsilniejszej kategorii wiekowej 
17-29 lat kolejny raz honor V-MAXu urato-
wał Mateusz Mikulski, zdobywając najwyż-
sze miejsce na podium. Miłą niespodzianką 
była pozycja Sebastiana Węglińskiego, któ-
ry na dystansie 60 km w kategorii 29-39 lat 
wywalczył III miejsce. Nie wiele zabrakło do 
szczęścia Sylwii Powałce, która w kategorii 
pań zajęła IV miejsce.
 Po zakończonych zmaganiach 
na szosie przyszedł czas na drugą porcję 
emocji. W miasteczku sportowym zorga-
nizowanym na terenie Miejskiego Ośrodka 
Sportu i Rekreacji rozegrano tradycyjnie 
„Konkurs Jazdy Rowerem po Szynie Ko-
lejowej”. Okazało się, że kopia „historycz-
nego wyczynu” patrona Klubu Kolarskiego 
V-MAX - Feliksa Rawskiego, w tym roku 
była niewykonalna. Pokaźna nagroda pie-
niężna ufundowana przez Muzeum Ziemi 
Mińskiej przechodzi więc na kolejny sezon. 

 Tegoroczna impreza zebrała 
świetne notowania zarówno wśród kibi-
ców, jak i samych zawodników. Jak za-
wsze dużo dobrego wnieśli lokalni sponso-
rzy. Wart uwagi jest fakt, że od tego roku 
mińskie kolarstwo wspierać będzie marka 
SKODA, którą reprezentuje firma CARSED. 
Samochody tej marki od kilku lat „napędza-
ją Tour de France”. Sezon startowy 2017 
pędzi już na wysokich obrotach. Najmłodsi 
kolarze zdobywają swoje szlify na mara-
tonach MTB, a ci bardziej doświadczeni 
regularnie przepychają się w ciasnym pele-
tonie szosowym. Każdy ma jakiś cel i każ-
dy ma coś do udowodnienia. Praktycznie 
co weekend zaliczają wyścigi wyjazdowe, 
gdzie podejmują walkę w każdych warun-
kach. Przed nimi jeszcze wiele wyścigów. 
Wypada tylko życzyć wytrwałości i przysło-
wiowego „połamania kół”, bo z całą resztą 
zapewne sobie poradzą.

mat. J.Tomkiewicz, fot. z arch. KK V-MAX



36 MIM czerwiec 2017www.minsk-maz.pl

URZĄD MIASTA INFORMUJE

Informacja dla Rodziców
 Został rozstrzygnięty otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego  
o nazwie: „Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki, możliwości korzysta-
nia z wychowania przedszkolnego w niepublicznym przedszkolu w roku szkolnym 2017/2018”. Niepubliczne przedszkola wybrane 
w konkursie otrzymają na każdego wychowanka z budżetu miasta dotację w wysokości równej podstawowej kwocie dotacji dla 
przedszkoli publicznych.
Zadanie publiczne zostanie zlecone niżej wymienionym placówkom:
1. Przedszkole Prywatne „Kleksik” 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Piłsudskiego 39B
2. Przedszkole Niepubliczne „Dobry Start” 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. 1 PLM „Warszawa 5/10
3. Przedszkole Niepubliczne „Mali Giganci” 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Topolowa 4 lok. U1
4. Przedszkole Niepubliczne „Michałek” 05-300 Mińsk Mazowiecki ul. Dąbrówki 41A Filia ul. Dąbrówki 29
 Właściciele tych przedszkoli są zobowiązani do: zapewnienia maksymalnie liczby 25 uczniów w oddziale przedszkolnym, 
prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, wychowania i opieki ustalonej dla przedszkoli publicznych oraz zapewnienia 
uczniom pomocy psychologiczno-pedagogicznej. Ponadto informuje się, iż bezpłatna podstawa programowa realizowana jest przez 
5 godzin dziennie. Rodzice ponoszą opłatę w wysokości 1,00 zł wyłącznie za dodatkowe godziny fizycznego przebywania dziecka 
w przedszkolu ponad podstawę programową. Stawka żywieniowa ustalana jest przez właściciela placówki. Za całodzienną nieobec-
ność dziecka w przedszkolu zarówno opłata za pobyt, jak i stawka żywieniowa podlegają zwrotowi. Za zajęcia dodatkowe realizo-
wane w godzinach pracy placówki rodzice nie ponoszą dodatkowej opłaty. Dodatkowe zajęcia za odpłatnością mogą odbywać się 
tylko po zakończeniu pracy placówki. 
 Wszystkie dzieci uczęszczające w roku szkolnym 2017/2018 do wybranych w ramach konkursu przedszkoli są objęte po-
wyższymi zasadami. 

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

OGŁOSZENIE BURMISTRZA MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu uproszczonego planu

urządzenia lasu dla miasta Mińsk Mazowiecki

             Na podstawie art. 21 ust. 4 ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz.U. z 2017 r., poz. 788) - zawiadamiam o wyłożeniu 
do publicznego wglądu w dniach od 10 lipca 2017 r. do 8 września 2017 r., projektu uproszczonego planu urządzenia lasów, niesta-
nowiących własności Skarbu Państwa, dla lasów na terenie miasta Mińsk Mazowiecki  należących do osób fizycznych.
 Z planem można się zapoznać w siedzibie Urzędu Miasta w Mińsku Mazowieckim ul. Konstytucji 3 Maja 1 pok. nr 208 (II piętro)   
w godzinach pracy urzędu: poniedziałki, wtorki i czwartki w godz. od 8:00 do 16:00, środy od 8:00 do 17:00, piątki 8.00 do 15:00.
 Zgodnie art. 21 ust. 5 wyżej wymienionej ustawy o lasach w terminie 30 dni od daty wyłożenia projektu uproszczonego planu 
urządzania lasu, zainteresowani właściciele lasów mogą składać na piśmie skierowane do Starosty Mińskiego (Mińsk Mazowiecki  
ul. Tadeusza Kościuszki 3) zastrzeżenia i wnioski w sprawie tego planu, z podaniem imienia i nazwiska, adresu oraz numeru działki, 
której zastrzeżenie lub wniosek dotyczy. Starosta wydaje decyzje w sprawie uznania lub nie uznania zastrzeżeń lub wniosków.
 Zaznaczam, że uproszczony plan urządzenia lasu będzie podstawą naliczenia podatku leśnego.

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

Miejski Punkt Konsultacyjny 
„STOP przemocy”
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim,  
wychodząc naprzeciw potrzebie zwiększenia oferty wsparcia  
terapeutycznego ukierunkowanego na osoby dotknięte przemocą  
w rodzinie, zaprasza do korzystania z poradnictwa specjalistyczne-
go w Miejskim Punkcie Konsultacyjnym „STOP przemocy”. 

Miejski Punkt Konsultacyjny „STOP przemocy”, realizowany w ra-
mach projektu socjalnego, będzie działał w siedzibie Miejskiego 
Ośrodka Pomocy Społecznej w okresie od 1 czerwca 2017 roku do 
31 grudnia 2017 roku. 

Głównym celem projektu jest zwiększenie skuteczności udzielanej 
pomocy i wsparcia osobom i rodzinom zagrożonym oraz dotkniętym 
przemocą w rodzinie z terenu miasta Mińsk Mazowiecki poprzez: 
- zintensyfikowanie działań profilaktycznych w zakresie przeciw-
działania przemocy w rodzinie, 
- zwiększenie dostępności i skuteczności ochrony oraz wsparcia 
osób zagrożonych bądź dotkniętych przemocą w rodzinie,
- wzbogacenie oferty pomocy osobom dotkniętym przemocą  
w rodzinie.

ZAPRASZAMY!

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

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

Lista Partnerów Programu „Rodzinny Mińsk”
1.	 Przedszkole	Prywatne	„MINI	RAJ”	ul.	Warszawskie	Przedmieście	32
2.	 „Szkoła	Pływania	Delfin”	ul.	Wyszyńskiego	56
3.	 Gabinet	Lekarski	ul.	Kazikowskiego	42,	lek.med.	Halina	Pajk,	lek.med.	Anna	Pajk,	lek.med.	Krzysztof	Pajk
4.	 Euro	–	School	Szkoła	Języków	Obcych,	ul.	Piękna	7A
5.	 Przedszkole	Prywatne	Montessori	„DELFINEK”	ul.	Świętokrzyska	23
6.	 Poradnia	Stomatologiczna	„STOMAX”	ul.	Cicha	2	lok.	1
7.	 Salon	Fryzjersko-Kosmetyczny	„FRYZULA”	ul.	Gen.	Sosnkowskiego	12
8.	 AKS	„SAMIR”	Sławomir	Ambroszczyk	ul.	Warszawska	239
9.	 Przedszkole	Niepubliczne	„MICHAŁEK”	ul.	Dąbrówki	41A
10.	 Gabinet	Stomatologiczny	Stanisława	Miłkowska	ul.	Florencja	8a
11.	 PERSS	T.	Zybała,	E.	Drabarek	Sp.	J.	ul.	Miodowa	4
12.	 Przedszkole	Niepubliczne	KLUB	MALUCHA,	ul.	Nadrzeczna	22
13.	 Sklep	wielobranżowy	FOR	YOU			B.	Kowalik,	ul.	Warszawska	90
14.	 Prywatna	Praktyka	Lekarska		Gabinet	Ginekologiczno-Położniczy	Małgorzata	Szpetnar	ul.	Cicha	15
15.	 Restauracja	Zwyczajna,	ul.	Piłsudskiego	32
16.	 OFFICE	ARTYKUŁY	BIUROWE	I	SZKOLNE,	ul.	Warszawska	163
17.	 LA	BELLA,	ul.	Piłsudskiego	21
18.	 KLUB	WALKI	GRAPPLER,	ul.	Piłsudskiego	11A
19.	 BARTEK	SPÓŁKA	AKCYJNA,	ul.	Warszawska	63A
20.	 NIEPUBLICZNA	PORADNIA	PSYCHOLOGICZNO	PEDAGOGICZNA	STREFA	ROZWOJU,	ul.	Kościuszki	14	lok.	U9
21.	 AKADEMIA	SZTUK	WALKI
22.	 MIŃSKIE	CENTRUM	TAEKWON-DO	TRADYCYJNEGO
23.	 WALHALLA	FIGHT	CLUB,	ul.	Warszawska	178
24.	 AVAILO	Sp.	z	o.	o.,	Jesionka	954,	36-002	Jesionka
25.	 MASALA	CAFE	SHISHA	BAR	ul.	Piłsudskiego	33
26.	 Sklep	chemiczny	EXTRACHEMIA,	ul.	Plac	Jana	Kilińskiego	5
27.	 Niepubliczny	Zakład	Opieki	Zdrowotnej	Centrum	Rehabilitacji	KINESION,	ul.	Kościuszki	25A/29
28.	 TOY	PLANET	„GALERIA	AMINIS”,	ul.	Konstytucji	3	Maja	8/U2
29.	 Sklep	spożywczo	–	warzywniczy	Lidia	Gójska	OWOCARNIA,	ul.	Dąbrówki	12/1
30.	 Przedsiębiorstwo	Komunikacji	Samochodowej	w	Mińsku	Mazowieckim	S.	A.,	ul.	Warszawska	222
31.	 Yamaha	Szkoła	Muzyczna,	ul.	Dąbrówki	8
32.	 Miński	Klub	Sportowy	„TAEKWON-DO”,	ul.	Dąbrówki	28/1
33.	 P.H.U.	„Maylo”	G.	Ślusarczyk,	P.	Łukaszewski	s.c.,	ul.	Warszawska	86
34.	 HOTEL	PARTNER	RESTAURACJA	I	KRĘGIELNIA	PLANETA	P.H.U.	„Partner”	sp.	j.	Adam	i	Grażyna	Wiącek,	ul.	Konstytucji	3	Maja	7
35.	 OSTEOMEDICA	Gabinet	Rehabilitacji,	ul.	Topolowa	4	lok.	U4
36.	 DDD	Dobre	Dla	Domu	Mińsk	Mazowiecki,	ul.	Warszawska	34A
37.	 STUDIO	TAŃCA	LA	FLACA,	ul.	Budowlana	18
38.	 KANCELARIA	GEODEZYJNA,	Mikanów	21A
39.	 Sklep	papierniczy	„POGOTOWIE	GRAFICZNE”,	ul.	Kazikowskiego	16
40.	 Pracownia	Projektowa	„ArchiProject”,	ul.	Kościuszki	13	lok.	48
41.	 MYDLARNIA	U	FRANCISZKA,	ul.	Warszawska	163/7
42.	 PUCUŚ		SUPER	–	SKLEP,	ul.	Piłsudskiego	16
43.	 ProService	Dariusz	Hajne,	ul.	Warszawska	70
44.	 Optyk	Irmina	Chłopecka,	ul.	Konstytucji	3	Maja	2	lok.	4
45.	 Przedszkole	Niepubliczne	„Kredka”,	ul.	Boczna	12
46.	 Centrum	Medyczno	–	Diagnostyczna	Sp.	z	o.o.,	ul.	Niklowa	9.	08-110	Siedlce
47.	 F.H.	EWELINA,	Galeria	OLIMP	ul.	Konstytucji	3-go	Maja	3
48.	 MIŃSK	MEDICA,	ul.	Mireckiego	13	A,	lok.	8
49.	 HIPPO	Przedsiębiorstwo	Handlowo-Usługowe	–	sklep	internetowy	z	siedzibą	ul.	Pawia	7	lok.	25-658	Kielce
50.	 N.Trade	s.c.	Piotr	i	Lech	Niteccy	-	sklep	internetowy	Ogrodosfera,	ul.	Stępińska	22/30	00-739	Warszawa.
51.	 Gabinet	Psychologiczny	-	Pracowania	Momenty,	ul.	Kazikowskiego	15.

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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