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	 	 Nowy	 rok	 szkolny	 w	 naszym	 mieście	 rozpoczął	
się	 pod	 znakiem	 reformy	 edukacji	 oraz	 znaczących	 zmian	
w	 infrastrukturze	oświatowej.	W	tym	roku	po	raz	pierwszy	
wszystkie	3-latki,	których	rodzice	chcieli	posłać	je	do	przed-
szkola,	 otrzymały	 miejsca	 w	 placówkach	 samorządowych	
oraz	 prywatnych,	 wyłonionych	 w	 drodze	 konkursu.	 Dzięki	
100%	dotacji	z	miasta	239	dzieci	może	chodzić	do	przed-
szkola	bez	ponoszenia	opłat	za	pierwsze	5	godzin	pobytu.
Tak,	 jak	 obiecaliśmy,	 przedszkolaki	 z	 „Tęczowej	 Doliny”	
rozpoczęły	rok	szkolny	w	nowym	budynku.	Kolorowa,	funk-
cjonalna,	 jedna	 z	 najnowocześniejszych	 w	 kraju	 siedziba	
PM	 5	 powstała	 w	 niespełna	 5	 miesięcy.	 Było	 to	 możliwe	
dzięki	zastosowaniu	unikalnych	technologii	oraz	pozyskaniu	
na	ten	cel	środków	zewnętrznych.	Nowoczesna	bryła	oraz	

pasywność	energetyczna	budynku	sprawiają,	 że	budzi	on	ogromne	zainteresowanie	
samorządowców	z	różnych	stron	kraju.	Przyjeżdżają	oni	do	nas	oglądać	efekt	 jednej		
z	najbardziej	modelowych	miejskich	inwestycji.
	 W	mińskich	szkołach	również	zaszło	wiele	zmian.	SP	5	zyskała	nową	kuchnię,	
stołówkę	i	przebudowany	parter.	Przy	SP	2	powstaje	nowy	plac	zabaw,	podobnie	jak	
przy	SP	6,	gdzie	uczniowie	 jeszcze	w	tym	roku	będą	mogli	cieszyć	się	Podwórkiem	
Nivea.	 Niestety,	 reforma	 edukacji	 spowodowała,	 że	 zajęcia	 w	 szkołach	 prowadzone	
są	na	2,	a	czasem	3	zmiany	i	często	kończą	się	po	godz.18.	Wyzwaniem	dla	samorzą-
du	było	utworzenie	 nowych	pracowni	w	podstawówkach	oraz	 sal	 dla	 najmłodszych		
w	dotychczasowych	gimnazjach.	Wszystkie	zmiany	w	oświacie	zabrały	z	budżetu	mia-
sta	dodatkowo	2	mln	zł.
	 Mam	 świadomość,	 że	 wielkim	 utrudnieniem	 dla	 mieszkańców	 Mińska	 jest	
przebudowa	 ul.	 Dąbrówki.	 Jednak	 za	 nami	 już	 najcięższe	 roboty	 ziemne	 związane		
z	budową	kanalizacji	deszczowej	i	sanitarnej,	przebudową	sieci	wodociągowej,	ener-
getycznej	 i	 telekomunikacyjnej.	Ułożona	 została	duża	część	chodników	 i	parkingów.	
Niebawem	przejezdny	będzie	odcinek	między	ulicami	Cichą	i	Śniadeckich.	Przed	nami	
montaż	 słupów	 oświetleniowych	 ulicznego	 po	 przeciwnej	 niż	 obecnie	 stronie	 ulicy,	
likwidacja	 istniejących	 słupów	 oraz	 położenie	 nowej	 nawierzchni	 asfaltowej	 na	 całej	
długości	ulicy	 i	 na	 ścieżce	 rowerowej.	Nowa	ul.	Dąbrówki	będzie	przede	wszystkim	
bezpieczna.	Duża	 ilość	parkingów,	przejścia	dla	pieszych	z	azylami	oraz	zwężona	 (w	
porównaniu	 do	 obecnej)	 szerokość	 jezdni,	 która	 znacznie	 spowolni	 ruch.	 Wszystkie	
prace	planujemy	wykonać	do	końca	listopada	br.	Jednocześnie	uzyskałem	zapewnie-
nie	od	dyrektora	dróg	powiatowych,	że	przed	1	listopada	br.	zostaną	ukończone	roboty	
związane	z	przebudową	ul.	Przemysłowej	i	mostu	na	ul.	Budowlanej.
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4. DZIEŃ RODZINY W MIŃSKU MAZOWIECKIM

Od dziesięciu lat tradycją jest wpisana  
w kalendarz wydarzeń w naszym mie-
ście impreza Piknik Sportowo-Re-
kreacyjny, który w tym roku odbył się  
3 września na Stadionie MOSiR przy  
ul. Sportowej 1. Impreza objęta hono-
rowym patronatem Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubow-
skiego była również świętem Mińskiej 
Rodziny!

W związku z tym Organizatorzy, tj. Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji, Miejska Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Alkoho-
lowych oraz Mińska Rada Dużej Rodziny 
na czele z Przewodniczącym Andrzejem 
Gusiewem zaprosili wszystkich mieszkań-
ców miasta do aktywnego udziału w tym 
wydarzeniu.

O godz. 13.00, w korzystnym okienku po-
godowym rozpoczął się event plenerowy, 
a z każdą kolejną godziną przybywało 
osób chętnych do wspólnego świętowa-
nia! Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, 
a przekorna nazwa „Party nie na żarty, 
czyli 4. urodziny mińskiej rodziny” miała 

przekonać uczestników, że jeśli chodzi 
o zapewnienie przez nas atrakcji, nagród 
i różnorodności konkursów to nigdy nie 
żartujemy!!! Zawsze stajemy na wysoko-
ści zadania.

W bogatym programie znalazły się po-
kazy footballu amerykańskiego, softballu 
oraz uzdolnionych i bardzo medialnych 
cheerleaderek z grupy tanecznej HASAO. 
Wszystko to połączone z warsztatami, 
dało ogląd na kulturę amerykańską, któ-
rej motyw przewodził tego dnia! Ponad 
30 nieodpłatnych atrakcji również na-
wiązujących do kontynentu zza oceanu, 

a cieszących się ogromną popularnością 
tj., tor z autkami, basen z łódeczkami, 
skokochron, basen z piłeczkami, liczne 
zjeżdżalnie, cymbergaje, dart, paintball, 

rodeo, surfing, siłomierz młot, ring bok-
serski, ścianka wspinaczkowa, karuzela,  
a dla najmłodszych również malowanie 
twarzy, plecenie warkoczyków oraz ani-
macje z balonami! Niesłabnącym zainte-
resowaniem cieszył się okazały Monster 
Truck, który wzbudzał  ogromne emo-
cje nie tylko wśród fanów motoryzacji! 
Wszystko okraszone było występem ze-
społu Nonames Cover Band, który umilał 
czas  muzyką na żywo!

Mało? A pamiętacie liczne konkursy  
z nagrodami gwarantowanymi, zabawy  
z przymrużeniem oka realizowane na ma-

łej scenie za które można było otrzymać 
wspaniały upominek? Pamiętacie pokaz 
kulinarny połączony z degustacją po-
traw amerykańskich przygotowany przez 
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uczestnika programu MASTERCHEF 
Charlie Daigneault, a także obecność 
brązowego medalisty Mistrzostw Świata  
w rzucie młotem Pana Wojciecha Nowic-
kiego oraz Reprezentantki Polski w Siat-
kówce Pani Joanny Kaczor? Wszystko  
to jest dowodem, że MOSiR Mińsk Mazo-
wiecki może sprostać nawet najbardziej 
wymagającym mieszkańcom! Podczas 
niedzielnej zabawy można było obcować 
również z ikoną kultury amerykańskiej, 
czyli wszystkim znanym Chuckiem Nor-
risem, z którym każdy zainteresowany 
mógł sobie zrobić zdjęcie na czerwonym 
dywanie z tłem iście amerykańskim: Holl-
lywood bądź Nowy York!

W niedzielny event wpisany był również 
Turniej Siatkówki Plażowej w kat. mixt, 
który mimo niesprzyjającej aury zaanga-
żował 5 drużyn reprezentujących miasto  
i okoliczne miejscowości. Wygrała dru-
żyna w składzie Iwona Piotrowska oraz 
Michał Krzyżanowski, którzy grając na 
naprawdę wysokim poziomie - otrzymali 
wraz z pozostałą czwórką z podium cenne 
nagrody rzeczowe z rąk mysich przyjaciół 
- Minnie i Mickiego!
 
Kultywowanie tradycji wspólnego poże-
gnania lata stało się wyczekiwanym wy-
darzeniem. Dziękujemy wszystkim, którzy 
zaangażowali się, by nasza impreza roz-
poczynająca rok szkolny stała na najwyż-
szym poziomie. 

Serdeczne podziękowania kierujemy do 
Przyjaciół:
Samorząd Województwa Mazowieckiego,
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, 
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanali-
zacji,
Firma Partner,
Kasa Stefczyka,
Firma Awenta,
Firma Carrefour,
Studium Języków Obcych,
Firma KONSTANS,
Fit & Joy,
Klub Walki GRAPPLER,
Walhalla Fight Club,
Słodka Marchewka.
To dzięki Wam możemy tworzyć napraw-
dę imponujące rzeczy! To dzięki Wam 
tego dnia zaświeciło słońce, nie tylko na 
niebie …

Dziękujemy również Partnerom progra-
mu Rodzinny Mińsk, którzy nie tylko na 
naszym evencie, ale każdego dnia poma-
gają rodzinom oferując wymierne korzyści 
poprzez program Rodzinny Mińsk. Aktu-
alna lista Partnerów znajduje się na stro-
nach Miasta Mińsk Mazowiecki.
Dziękujemy!

MOSiR
fot. Jarosław Niemczak
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31 sierpnia w sali konferencyjnej Staro-
stwa Powiatowego odbyła się uroczy-
stość powierzenia nauczycielom stano-
wisk dyrektorów przedszkoli i szkół.   

15 nauczycieli odebrało akty nadania 
stopnia awansu zawodowego na na-
uczyciela mianowanego. Uroczystość 
odbyła się 31 sierpnia w sali konferen-
cyjnej Starostwa Powiatowego.
 
 Warunkiem nadania stopnia na-
uczyciela mianowanego nauczycielowi 
kontraktowemu jest posiadanie odpo-
wiednich kwalifikacji, odbycie stażu za-
kończonego pozytywną oceną dorobku 
zawodowego oraz zdanie egzaminu przed 
komisją egzaminacyjną. 
 Akty nadania nauczyciele otrzy-
mali z rąk Marcina Jakubowskiego Bur-
mistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. Przy 
nadawaniu stopnia nauczyciela miano-
wanego nauczyciele składali ślubowanie, 
potwierdzając je podpisem, według na-
stępującej roty: „Ślubuję rzetelnie pełnić 
mą powinność nauczyciela wychowaw-

cy i opiekuna młodzieży, dążyć do pełni 
rozwoju osobowości ucznia i własnej, 
kształcić i wychowywać młode pokolenie 
w duchu umiłowania Ojczyzny, tradycji 
narodowych, poszanowania Konstytucji 
Rzeczypospolitej Polskiej. Tak mi dopo-
móż Bóg”.
 W tym roku awans zawodowy na 
nauczyciela mianowanego otrzymało ogó-
łem 15 nauczycieli z mińskich placówek: 
Jagoda Jabłonowska - nauczyciel gry na 
perkusji z MSA I st. 
Justyna Kulma – nauczyciel języka pol-
skiego, biblioteki z ZSM nr 1
Magdalena Grudzińska – nauczyciel bi-
blioteki z ZSM nr 2
Greta Baltaziuk – Gałązka – nauczyciel  ję-
zyka polskiego ze SP nr 6
Monika Kosut – nauczyciel edukacji wcze-
snoszkolnej z ZSM nr 1
Dorota Agata Cymbalińska – nauczyciel 

edukacji wczesnoszkolnej z ZSM nr 2
Anna Pessel – nauczyciel wychowania 
przedszkolnego ze SP nr 6
Monika Ostrowska – nauczyciel wycho-
wania przedszkolnego z PM nr 4
Ewa Murawska - nauczyciel wychowania 
przedszkolnego z PM nr 4
Waldemar Osica – nauczyciel wychowa-
nia fizycznego z ZSM nr 1
Mariusz Jaguścik – nauczyciel informatyki 
z GM nr 2
Dagmara Anna Kacprzyk – nauczyciel 
współorganizujący kształcenie integracyj-
ne z ZSM nr 2
Renata Olszak – nauczyciel wychowawca 
świetlicy z ZSP nr 1
Karolina Elwira Łada – nauczyciel języka 
angielskiego z GM nr 2
Ewelina Gromska - nauczyciel języka an-
gielskiego z GM nr 2.

fot. z arch. UM MM

 Ośmiu kandydatów wyłonio-
nych w drodze konkursu otrzymało z rąk  
Marcina Jakubowskiego Burmistrza  
Miasta Mińsk Mazowiecki zarządzenia  

w sprawie powierzenia stanowiska dyrek-
tora oraz pełnomocnictwo do prowadze-
nia działalności placówki:
Ewa Antosiewicz – Dyrektor Przedszkola 
Miejskiego Nr 3
Katarzyna Karwowska – Dyrektor Przed-
szkola Miejskiego z Oddziałem Specjal-
nym i Oddziałem Integracyjnym nr 4 im. 
Urszuli Smoczyńskiej 
Agnieszka Mazurek – Dyrektor Przed-
szkola Miejskiego Nr 6
Tomasz Ciechański – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 1 im. Mikołaja Kopernika 
Grzegorz Wyszogrodzki – Dyrektor Szkoły 
Podstawowej Nr 3 im. Jana Pawła II
Ewa Szczerba – Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Nr 5 im. Józefa Wybickiego
Anna Zalewska – Dyrektor Szkoły Podsta-
wowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewicza
Paulina Rzewuska – Korycińska – Dyrek-
tor Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia 
im. Konstantego Ryszarda Domagały.

fot. z arch. UM MM

Dyrektorzy na stanowiska

Nowi nauczyciele mianowani
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Mszą Świętą koncelebrowaną pod 
przewodnictwem księdza wikariusza 
Kościoła Garnizonowego kpt. Łukasza 
Chubacza, w Kościele Narodzenia Naj-
świętszej Maryi Panny rozpoczęto obchody  
97. Rocznicy Bitwy Warszawskiej.

 W uroczystości wzięli udział 
m.in.: Poseł na Sejm RP Czesław Mro-
czek, wójt gminy Mińsk Mazowiecki Anto-
ni Janusz Piechoski, starosta miński An-
toni Jan Tarczyński, Honorowy Obywatel 
Miasta gen. Roman Harmoza, wiceprezes 
Zarządu Okręgu Związku Inwalidów Wo-
jennych w Warszawie płk. Tadeusz Tar-
kowski, Prezes Światowego Związku Żoł-
nierzy AK Obwodu „Mewa-Kamień” por. 
Marian Kroszczyński, Prezes Związku In-
walidów Wojennych Oddział Mińsk Mazo-
wiecki Józef Jedynak,  radni Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki, kombatanci, przed-
stawiciele służb mundurowych, kapła-
ni mińskich parafii, dyrektorzy mińskich 
jednostek kultury, dyrektorzy miejskich 
i powiatowych placówek oświatowych, 
przedstawiciele organizacji pozarządo-
wych, lokalni przedsiębiorcy, mieszkańcy.
 
 Po odegraniu hymnu Polski 
przez Orkiestrę Dętą Miasta Mińsk Ma-
zowiecki pod batutą Marcina Ślązaka, 
przemówienie okolicznościowe wygłosił 
burmistrz Marcin Jakubowski.

 Apel Pamięci, odczytany przez 
ppor. Pawła Pindera zwieńczony salwą 
honorową oraz pieśnią „Śpi Kolego” był 
kolejnym elementem uroczystości pod 
Pomnikiem Niepodległości. Na zakończe-
nie złożono wiązanki kwiatów i odegrano 
Pieśń Reprezentacyjną Wojska Polskiego.
 
 Konferansjerem wydarzenia był 
Radny Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
Kazimierz Markowski. Wartę honorową 
przy pomniku pełnili żołnierze z Oddziału 
Specjalnego Centrum Szkolenia Żandar-
merii Wojskowej, który także wystawił 
kompanię honorową dowodzoną przez  
ppor. Pawła Bartnickiego. 

 Oprawę uroczystości zapew-
niły poczty sztandarowe: Miasta Mińsk  
Mazowiecki, Gminy Mińsk Mazowiec-
ki, 23. BLT, Oddziału Specjalnego ŻW, 
Centrum Szkolenia ŻW, KPP Mińsk Ma-
zowiecki, PSP Mińsk Mazowiecki, ZIW 
Oddział Mińsk Mazowiecki, Towarzystwa 
Pamięci 7 PUL, SP nr 2, GILO Mińsk  
Mazowiecki, ZSZ nr 2 im. Powstańców 
Warszawy, ZSA Mińsk Mazowiecki. (red.)

fot. z arch. UM MM

Uroczyste obchody 
97. Rocznicy Bitwy Warszawskiej

Z ŻYCIA MIASTA
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Zlot Pojazdów Zabytkowych „Warkot 2017” 

Jak co roku w drugą niedzielę września, 
organizowany jest Miński Zlot Pojazdów 
Zabytkowych „WARKOT”. W tym roku 
biuro zlotu zarejestrowało 201 leciwych 
aut oraz 111 równie leciwych motocykli. 

 Świetna oprawa muzyczna za-
pewniona przez MM BigBand, pogoda 
która nie  zawiodła organizatorów od wie-
lu lat, przejazd w kilometrowej kolumnie, 
kilka prób zabawowo-zręcznościowych, 
nagrody w niekonwencjonalnych katego-
riach – to przepis na imprezę, który od 
wielu lat stosuje Klub Dawnych Motocykli 
MAGNET. W tym roku liczba i różnorod-
ność pojazdów robiła ogromne wraże-
nie. Do tego liczne rzesze mieszkańców 

miasta oglądające perełki motoryzacji to 
coś co wynagradza organizatorom czas 
i energię poświęconą na organizację 
WARKOT-u. W Mińsku Mazowieckim na-
grody laureatom wręczył Burmistrz Mia-
sta Marcin Jakubowski, a były to:

I miejsce w Konkursie Elegancji – Jaro-
sław Komuda autem Chevrolet Impala  
z 1960 r.

II miejsce w Konkursie Elegancji  
– Ryszard Wieczorek – Renault 4 z 1970 r.

III miejsce w Konkursie Elegancji – za-
łoga OSP Budy Wielgoleskie – Star 20  
z 1955 r.

  
  
  
  
  
 Przyznano też puchary za naj-
starsze auto – Andrzej Talarek Dodge  
z 1927 r., najstarszy motocykl – Stanisław 
Sitek – MONET z 1924 r., najładniejszy 
polski motocykl – Sokół 600 z 1936 r. Dio-
nizego Kaźmierczaka. Ponieważ nazwa 
zobowiązuje, wręczone zostały nagrody 
za Najlepiej Warkoczący Motocykl – Ju-
nak M07 z wózkiem bocznym Sum z 1958 
r. Marka Koziorowicza i Najlepiej Warko-
czące Auto – Lincoln Continental z 1975 r. 
Andrzeja Węgiełka. Konkurs Wolnej Jazdy 
motocyklem wygrał Daniel Witek, moto-
cyklem WFM a Puchar Stowarzyszenia 
Automobilistów Mińskich za Naciekawszy 
pojazd otrzymał Mirosław Lewandowski 
autem NSU Prinz 1000 z 1966 r.

 Podczas WARKOT-u odbyła się 
również Akcja MOTOSERCE, podczas 
której oddano 15,3 litra krwi oraz reje-
stracja dawców szpiku – zarejestrowano 
48 potencjalnych dawców. Odbyły się też 
pokazy udzielania pierwszej pomocy ofia-
rom wypadków komunikacyjnych prze-
prowadzone przez Fundację Ratownictwo 
Motocyklowe Polska.

KDM MAGNET
fot. z arch. UM MM
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Już po raz dziewiąty, tradycyjnie  
w ostatnią niedzielę wakacji, na dzie-
dzińcu Pałacu Dernałowiczów odbył 
się Letni Festiwal Orkiestr Dętych. 
Cztery orkiestry, przeszło 200 wyko-
nawców, występy mażoretek, werbli-
stek i prezentacja zespołu tanecznego. 
Wybrzmiały przeboje muzyki popu-
larnej, jazzowej, filmowej i klasycznej, 
a licznie zgromadzona publiczność mo-
gła podziwiać barwność i różnorodność 
strojów, a także wysoki kunszt arty-
styczny każdego z zespołów. 

 W tym roku w naszym mieście 
zaprezentowały się Radomska Młodzieżo-
wa Orkiestra Dęta „Grandioso” z kapelmi-
strzem Dariuszem Krajewskim, Orkiestra 
Dęta OSP Lubartów pod batutą Andrze-
ja Zaręby, Radzymińska Orkiestra Dęta  
z kapelmistrzem Zbigniewem Kusiem oraz 

Letni Festiwal Orkiestr Dętych za nami

Orkiestra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki  
z kapelmistrzem Marcinem Ślązakiem, który 
jest także dyrektorem artystycznym Letnie-
go Festiwalu Orkiestr Dętych. Muzycy jak 
co roku przemaszerowali ulicami naszego 
miasta - ulicami Topolową, Chełmońskiego, 
Tuwima, Piłsudskiego i Bulwarną.
 Publiczność pomiędzy koncer-
tami poszczególnych orkiestr mogła po-
dziwiać występy mażoretek oraz werbli-
stek orkiestry „Grandioso” z Radomia,  
a także zespołu tanecznego orkiestry OSP  
z Lubartowa. Festiwal zakończyło wspólne 
wykonanie trzech utworów. Był słynny przebój  
„Je t’aime... moi non plus” Serge’a Gains-
bourga w wersji instrumentalnej oraz „Sam-
ba Brazil”, które bardzo spodobały się pu-
bliczności. Wykonano również, jak zawsze 
na koniec we wszystkich edycjach festiwalu, 
marsz „Szlakiem Brdy”. Połączonymi orkie-
strami dyrygował Marcin Ślązak. Imprezę, 
jak co roku poprowadził znany z radia i tele-
wizji Pan Andrzej Krusiewicz.
 Organizatorem festiwalu było 
Mińskie Towarzystwo Muzyczne we współ-
pracy z Miejskim Domem Kultury, ze środ-
ków budżetu miasta Mińsk Mazowiecki 
oraz Powiatu Mińskiego.

Marcin Ślązak, fot. z arch. MOD
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21 sierpnia 1942 r. w ramach „Akcji Re-
inchardt” nastąpiła zagłada mińskiego 
getta. Niemcy wyznaczyli punkt koncen-
tracji w samym środku miasta – w Ryn-
ku. W 75. rocznicę tamtych tragicznych 
wydarzeń mińszczanie uczcili pamięć 
zamordowanej ludności żydowskiej.
 
 Główne uroczystości pod patro-
natem burmistrza Mrcina Jakubowskiego
zorganizowane przez Towarzystwo Przy-
jaciół Mińska Mazowieckiego oraz Gmi-
nę Wyznaniową Żydowską w Warszawie 
odbyły się 21 sierpnia 2017 o godz. 17:30 
na cmentarzu żydowskim. W ich trakcie 
między innymi zabrzmiały modlitwy za-
śpiewane w jidysz przez Naczelnego Ra-
bina Polski Michaela Schudricha, a także 
te wygłoszone po polsku przez księży 
Jerzego Mackiewicza, proboszcza parafii 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
oraz Wojciecha Lemańskiego. 
 Uczestnicy ceremonii otrzyma-
li także karteczki z imionami i adresami 
zamordowanych mińskich Żydów, które 

75. rocznica likwidacji getta w Mińsku Mazowieckim

Siedemdziesiąt osiem lat temu, 1 wrze-
śnia, rozpoczął się największy konflikt 
zbrojny w historii ludzkości – II wojna 
światowa. Kombatanci z terenu powia-
tu mińskiego, przedstawiciele lokalnych 
władz, instytucji i organizacji, spotykają 
się corocznie 1 września na cmentarzu 
wojennym w Mińsku Mazowieckim, aby 
uczcić pamięć poległych.
 
 Organizatorem obchodów był 
Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński 
oraz Powiatowa Rada do Spraw Komba-
tantów. Nad przebiegiem uroczystości na 
cmentarzu czuwał Przewodniczący Rady 
Tomasz Górny. Modlitwę za poległych 
poprowadził ks. płk. Adam Prus. Mjr Mi-
rosław Guziel poprowadził apel poległych, 

odczytano w trakcie obchodów. Następ-
nie złożono kwiaty i zapalono znicze pod 
pomnikiem na kirkucie a później przy Sta-
rym Rynku, gdzie także dokonano otwar-
cia wystawy „Krew piaskiem przysypano, 
ślady uprzątnięto”. Ostatnim punktem ob-

chodów była projekcja w sali koncertowej 
Miejskiego Domu Kultury filmu przedsta-
wiającego Miński Sztetl z 1936 roku.
 Uroczystości dofinansowano ze 
środków budżetu miasta Mińsk Mazowiecki.

oprac. na podst. art. Leszka Siporskiego, minskmaz.com

a następnie żołnierze 23. Bazy Lotnictwa 
Taktycznego oddali salwę honorową, po 
której nastąpiło złożenie kwiatów i zapale-
nie zniczy na mogiłach żołnierzy.

 W uroczystości udział wzię-
li m.in. Poseł na Sejm RP Czesław  
Mroczek, przedstawiciele biur Posłów 
Daniela Milewskiego i Teresy Wargockiej,  
Dowódca 23. Bazy Lotnictwa Taktyczne-
go płk pil. Piotr Iwaszko, Przewodniczący 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki Marian 
Makowski, Zastępca Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki Krzysztof Michalik, 
Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki Antoni 
Janusz Piechoski, Wicestarosta Krzysz-
tof Płochocki, radni powiatu mińskiego  
i gmin z terenu powiatu, przedstawiciele 

Wojska Polskiego, Policji, Straży Pożar-
nej oraz poczty sztandarowe szkół, insty-
tucji, organizacji pozarządowych i związ-
ków kombatanckich.

Środowiska kombatanckie reprezentowa-
ne były przez przedstawicieli:
• Związku Kombatantów Rzeczypo-

spolitej Polskiej i Byłych Więźniów 
Politycznych,

• Koła Związku Kombatantów RP  
i BWP w Kałuszynie,

• Światowego Związku Żołnierzy AK 
Obwodu „Mewa – Kamień”,

• Związku Inwalidów Wojennych,
• Związku Sybiraków.

 Uczniowie klasy przysposobie-
nia wojskowego z Zespołu Szkół Nr 1 
im. Kazimierza Wielkiego w Mińsku Ma-
zowieckim  zadbali o to, aby na każdej 
z kwater wojskowych znalazły się kwiaty  
i znicze.
 
 Uroczystościom na cmenta-
rzu towarzyszyła wystawa czołgu zwia-
dowczego TKS przygotowana przez 
przedstawicieli Biura Rekonstrukcyjno – 
Technologicznego Zabytkowej Inżynierii 
Pojazdowej w Ptakach k. Siennicy.
 
 Na zakończenie, w Zespole 
Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wielkiego, dzię-
ki uprzejmości Dyrektor Szkoły Małgorza-
ty Beczek, odbyło się spotkanie dla kom-
batantów z terenu powiatu mińskiego.

www.powiatminski.pl
fot. z arch. Powiatu mińskiego

Obchody 78. rocznicy wybuchu II wojny światowej
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W  dniach  7-8 września  na  terenie  mia-
sta  Mińsk  Mazowiecki  zostały  przepro-
wadzone  wieloszczeblowe  ćwiczenia  
obronne  p.k. ORZEŁ  2017.  Dokumen-
tacja  ćwiczeń  zawierała  podgrywkę, 
w  której  ujęto  między  innymi  pod-
wyższanie  gotowości  obronnej, awarię  
elektrowni  atomowej  i  przemieszcza-
nie  obłoku  radioaktywnego, naruszenie  
przestrzeni  powietrznej  przez  samolot  
obcego  państwa, działania terrorystycz-
ne  i  sabotażowo-dywersyjne.

 W  pierwszym  dniu  ćwiczeń  re-
alizowano głównie  zadania  aplikacyjno-
sztabowe  związane  z  podwyższaniem  
gotowości  obronnej.   Uruchomiono  sys-
tem  stałych dyżurów  i  Stanowisko  Kie-
rowania  w  Urzędzie  Miasta  w  Mińsku  
Mazowieckim, rozwinięto  Akcję  Kurier-
ską,   przeprowadzono  grę  decyzyjną  
drużyny  wykrywania  i  alarmowania  oraz  
sprawdzono  syreny  alarmowe.

 W  ćwiczeniach  obronnych  na  
terenie  Miasta  można  było  oglądać  epi-
zody  praktyczne:
- ewakuację  w  Urzędzie  Miasta   
i  Starostwie  Powiatowym  w  Mińsku  
Mazowieckim  na  skutek  działań  terro-
rystycznych,
- ewakuację  najcenniejszych  zbio-
rów Działu  Muzeum  Ziemi  Mińskiej  
– 7.  Pułku  Ułanów  Lubelskich  w  Mińsku  
Mazowieckim,
- zainscenizowany  atak  terrorystycz-
ny  na  Stację  Uzdatniania  Wody  PWiK   
Sp. z o.o., wzięcie  zakładników, groźbę  
wybuchu  bombowego  i  skażenia  wody  
oraz   działania  służb  ratunkowych  i po-
rządkowych.

 W  ćwiczeniach  obronnych   
na  terenie  miasta  Mińsk  Mazowiecki  
brała  udział  administracja  samorządowa,  
KP  Policji, KP  PSP, OSP „Kędzie-
rak”, Wojskowa  Komenda  Uzupełnień,  
Oddział  Specjalny  Żandarmerii  Wojsko-
wej,  23.  Baza  Lotnictwa  Taktyczne-
go  w  Barczącej, SP ZOZ,  MZM, PWiK   
Sp. z o.o., PEC  Sp. z o.o., ZGK, ZDM   
Sp. z o.o., MOPS, Zespół  Szkół  Nr 1   
im. K. Wielkiego, PSSE, ZHP  Hufiec  
„Mazowsze”.
 
 Za  utrudnienia  w  załatwianiu  
spraw  urzędowych  i  w  komunikacji  bar-
dzo  przepraszamy.

Zespół Zarządzania Kryzysowego i Spraw Obronnych
fot. z arch. UM MM

Ćwiczenia obronne „Orzeł 2017” 
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Projekt „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni 
w centrum Mińska Mazowieckiego”

Zakończono większość prac będących 
elementem projektu pn. „Rozwój i re-
waloryzacja terenów zieleni w centrum 
Mińska Mazowieckiego” w ramach dzia-
łania 2.5 Poprawa jakości środowiska 
miejskiego oś priorytetowa II Ochrona 
Środowiska, w tym adaptacja do zmian 
klimatu Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020.
Wykonano prace utrzymaniowe brze-

Większość prac zrealizowana!

gów rzeki Srebrna, rozebrano nieczynną 
oczyszczalnię ścieków, a w jej miejscu 
nasadzono zieleń. Spacerowicze mogą 
korzystać z nowych alejek, których bu-
dowa znacznie zmieniła dotychczasowe 
oblicze parku. Zielenią zagospodarowa-
no park miejski i Plac Stary Rynek, co dla 
odwiedzających te miejsca jest widoczne 
na każdym kroku. Najlepszy efekt będzie 
widoczny latem, kiedy nowe nasadzenia 

ukorzenią się, otoczenie parku będzie zie-
lone, a rośliny zakwitną. 
 Obecnie prowadzone jest po-
stępowanie przetargowe, dotyczące 
zadania „Wykonanie nowych nasa-
dzeń zieleni w ciągu ul. Piłsudskiego  
i na terenie parku miejskiego od strony 
ul. Chełmońskiego”. Realizacja jeszcze  
w tym roku.

fot. z arch. UM MM
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W dniu 18 sierpnia 2017 roku została za-
warta Umowa o dofinansowanie Projektu 
„Rozbudowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi w Mińsku Mazo-
wieckim” w ramach działania 2.1 „Ada-
ptacja do zmian klimatu wraz z zabez-
pieczeniem i zwiększeniem odporności  
na klęski żywiołowe, w szczególności ka-
tastrofy naturalne i monitoring środowi-
ska oś priorytetowa II – Ochrona Środo-
wiska, w tym adaptacja do zmian klimatu 
Programu Operacyjnego Infrastruktura  
i Środowisko 2014-2020.

 Zgodnie z zapisami zawartymi  
w umowie planowany całkowity 
koszt realizacji Projektu wynosi 7 980 
647,55 zł, a wysokość dofinansowania  
6 783 550,41 zł.

fot. Leszek Siporski. minskmaz.com

Projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim”

Umowa na dofinansowanie projektu

W wyniku rozstrzygnięcia prowadzone-
go postępowania przetargowego wyło-
niono wykonawcę zadania pn. Budowa 
ulicy Jaśminowej w Mińsku Mazowiec-
kim i podpisano umowę w dniu 15 wrze-
śnia 2017r. Zadanie będzie realizowane 
przez firmę R.D.B. – Roboty Drogowe  
i Brukarskie Mirosław Krysiuk.

 W ramach inwestycji będzie reali-
zowane zadanie „Budowa kanalizacji wód 
opadowych w ulicy Jaśminowej”, które jest 
elementem projektu pn. „Rozbudowa sys-

temu gospodarowania wodami opadowy-
mi w Mińsku Mazowieckim – I etap” .
 Wynagrodzenie kosztorysowe 
za wykonanie przedmiotu umowy: 2 480 
001,26 zł brutto (w tym 1 069 256,04 zł sta-
nowią koszty kwalifikowane). Poza budową 
kanalizacji deszczowej, rozbiórką i budo-
wą 3 przepustów, wykonana będzie m.in. 
przebudowa sieci telekomunikacyjnej, 
oświetlenia ulicznego, a także wykonane 
zostaną roboty drogowe. Zgodnie z zapi-
sami umownymi, zadanie zostanie  zreali-
zowane do  31 maja 2018 r.

 W latach 2018-2019 w ramach  
projektu „Rozbudowa systemu gospoda-
rowania wodami opadowymi w Mińsku Ma-
zowieckim – I etap” planowana jest reali-
zacja zadania „Budowa ulicy Osiedlowej 
w Mińsku Mazowieckim”, gdzie również 
budowa kanalizacji deszczowej w ulicy 
stanowi koszt kwalifikowany w projekcie. 
Miasto zleciło wykonanie dwóch tablic in-
formacyjnych, które zostały zamontowa-
ne na ogrodzeniach  przy ul. Jaśminowej  
i ul. Osiedlowej. 

fot. z arch. UM MM

Podpisano umowę na budowę ulicy Jaśminowej
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W ramach zadania pn. Zakup wyposa-
żenia do Miejskiej Szkoły Artystycznej  
I stopnia im. Konstantego Ryszarda  
Domagały w Mińsku Mazowieckim, które 
jest dofinansowane ze środków Ministra 
Kultury i Dziedzictwa Narodowego roz-
strzygnięte zostało postępowanie prze-
targowe i podpisano umowy z 2 wyko-
nawcami. 
 
 Firma ABLO GROUP Sp. z o.o. 
z siedzibą we Wrocławiu odpowiedzial-
na jest za zakup i dostawę odbiornika 
poczwórnego cyfrowego do bezprzewo-
dowego przenoszenia dźwięku zgodnie  
z umową zawartą 1 sierpnia 2017 r.  

Zakończył się konkurs „Podwórko  
Talentów Nivea”!  Spełniło się marzenie 
naszych dzieci – 18. pozycja w rankingu  
z ilością 37263. głosów pozwoli na realiza-
cję budowy nowoczesnego placu zabaw 
dla dzieci.

Oddając swoje głosy, udowodniliście Pań-
stwo, jak ważne jest dla Was pielęgnowanie 
i wspieranie talentów dzieci oraz ich ogól-
ny rozwój. Nasze pociechy, realizując się  
w swojej pasji, w przyszłości mogą zostać 
kimś, kim zawsze chciały być.  Doskona-
łym przykładem są dla nich ambasadorzy 
akcji „Podwórko Talentów Nivea”- artyst-
ka Natalia Kukulska, sportowiec Mateusz 
Kusznierewicz, psycholog Aleksandra Pio-
trowska.

Serdeczne podziękowania kierujemy do 
wszystkich przyjaciół naszej szkoły, którzy 
wspierali nas w tej akcji.

SP nr 6, fot. z arch. UM MM

 Wartość zadania: 29 612,25 zł 
brutto. Pozostałe wyposażenie w ramach 
projektu  (pulpity orkiestrowe drewniane, 
podest dyrygencki z barierką i pulpitem, 
lampki led zasilane bateriami i z sieci, krze-
sła orkiestrowe regulowane, krzesło dy-
rygenta, krzesło kontrabasisty, podnóżek  
z pedałami do fortepianu dla dzieci) do-
starczy firma ZM CONCEPT ZBIGNIEW 
ZYGMUNT z siedzibą w Bydgoszczy. 
 Umowę dotyczącą powyż-
szego zakresu podpisano 8 sierpnia 
2017 r., a wartość określono w kwocie  
123 082,41 zł brutto. Całkowity koszt  
zadania wynosi 152 694,66 zł brutto,  
z czego 120 000,00 zł stanowi dofinanso-

wanie w ramach Programu Infrastruktura 
Szkolnictwa Artystycznego ze środków  
finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa 
Narodowego pochodzących z Funduszu 
Promocji Kultury.

fot. z arch. UM MM

Podziękowanie za podwórko NIVEA

Nowe wyposażenie MSA
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Ten sam, a jednak inny – nowy plac zabaw „Na dołku” 

Nie mogło umknąć uwadze mińszczan, 
że przedszkole „Tęczowa Dolina” zyska-
ło nowe, świeże oblicze. Nowoczesna 
konstrukcja, zastosowane ekologicz-
ne technologie, odnowiony teren wokół 
sprawiają, że budynek przyciąga uwagę 
i zainteresowanie. 
 Jednak nowa inwestycja  nawią-
zuje do dawnego oblicza przedszkola „na 
dołku”  zarówno kolorystyką budynku,  jak 
i zielonym placem zabaw. Został on od-
świeżony, wymieniono prawie wszystkie 

zabawki i sprzęty terenowe, które pozwa-
lają na rozwijanie sprawności fizycznej 
dzieci, zaspokojenie potrzeby ruchu, wspi-
nania się, balansowania, itp. Wolne prze-
strzenie pomiędzy zabawkami wymuszone 
tzw. bezpiecznymi strefami pod drzewami, 
umożliwiają swobodne bieganie i dowolną 
aktywność. 
 Dzięki trawiastej nawierzch-
ni i drewnianej konstrukcji urządzeń zo-
stał zachowany charakter placu zabaw 
wpasowanego w naturę, pozostającego 

w zgodzie z przyrodą i ukształtowaniem 
terenu. Dla gości dostępna jest toaleta  
w budynku przedszkola z wejściem od pla-
cu zabaw. 
 Zapraszamy na przedszkolny 
plac zabaw i zachęcamy do przetesto-
wania nowych zabawek: od poniedziałku  
do piątku w godz.17.30 – 20.00 , a w soboty 
 i niedziele w godz. 10.00 – 20.00. Zapra-
szamy i życzymy dobrej zabawy

Wanda Gruszczyńska, fot. z arch. UM MM

III edycja konkursu „Zostań Ogrodnikiem 
Roku” za nami. Wydarzenie patronatem 
objął Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcin Jakubowski. Sponsorem Głównym 
nagród, bonów o wartościach od 50 zł 
do 600 zł był sklep Castorama. Oficjalne 
wręczenie nagród przez burmistrza Mar-
cina Jakubowskiego oraz dyrektor Za-
rządzania i Logistyki sklepu Castorama 
Michała Chajdasa miało miejsce 3 wrze-
śnia podczas pikniku sportowego na sta-
dionie MOSiR. Zwycięzców nagrodzono 
w dwóch kategoriach: balkony i ogródki. 
Wyniki przedstawiają się następująco:

OGRODY:
I - Anna Rosłoniec – za stworzenie nowoczesnej, 
funkcjonalnej i eleganckiej przestrzeni ogrodu,  
z wykorzystaniem różnorodnych roślin oraz wy-
smakowanych elementów małej architektury.
II - Emilia Kowalczyk – za stworzenie malowni-
czej przestrzeni bogatej w wielobarwne kwiaty 
i piękne połączenie krzewów z kwiatami jedno-
rocznymi.
III - Zofia  Król – za kipiący kolorami, bogaty ga-
tunkowo ogród kwiatowy, który łączy w sobie 
rośliny sezonowe, byliny i kwitnące krzewy.
Wyróżnienie – Renata i Augustyn Kmiecik – za 
ciekawe połączenie roślin wieloletnich z jedno-
rocznymi oraz za ładną kompozycję ogrodu – 
obecność elementów architektonicznych takich 
jak murki oporowe, donice, ławeczka.

BALKONY:
I - Karolina Pawlak – za stworzenie eleganckiej 
przestrzeni z doskonale dobranymi elementami 
architektonicznymi oraz za odważne wykorzy-
stanie różnorodnych roślin.
II – Agnieszka Mielcarz – z pięknie ukwiecony, 
wielobarwny balkon z ciekawie wykorzystanymi 
elementami architektonicznymi.
III – Joanna Węglińska – za stworzenie harmonij-
nej przestrzeni do wypoczynku, bogatej w sta-
rannie dobrane detale. 

 Dziękujemy Sponsorowi Głów-
nemu sklepowi Castorama za ufundowa-
nie nagród, a panu dyrektorowi Michałowi 
Chajdasowi za obecność i wręczanie ich. 
Panu Burmistrzowi dziękujemy za moż-
liwość przeprowadzenia tego konkursu. 
Mieszkańców zapraszamy do przyszło-
rocznej edycji. 

Alicja Cichoń, fot. Emilia Kowalczyk

Balkony i ogródki nagrodzone
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Turystycznie w Krnov
W dniach 23 – 26 czerwca przedstawi-
ciele Miasta Mińsk Mazowiecki uczest-
niczyli w wycieczce krajoznawczej, któ-
rej celem było poznanie turystycznych 
zakątków czeskiego Krnov i okolicznych 
miejscowości.

W trakcie pobytu mieliśmy okazję poznać 
jak funkcjonuje Centrum Informacji Tury-
stycznej w Krnov, jakie gadżety związane 
z miastem najczęściej kupują turyści.  Na 
wzgórzu Cvilin zapoznaliśmy się z histo-
rią obrazu Marii Panny Siedmiobolesnej 
umieszczonego na ołtarzu głównym w ko-
ściele o tej samej nazwie. Wokół kościoła 
znajduje się droga krzyżowa, która została 
zrekonstruowana w latach 2007-2008 ze 
środków miasta Krnov. Sanktuarium jest 
duchową perłą Śląska, potocznie nazy-
wane Śląską Krnovską Górką. Z wieży wi-
dokowej Cvilin podziwialiśmy okolicę oraz 
zmagania szybowcowe odbywające się w 
pobliskim aeroklubie.

Ciekawym punktem programu była po-
dróż kolejką parową kursującą na trasie 
Osoblaha – Tremesna

http://www.osoblazsko.com/pl/

Kolejny dzień spędziliśmy na zwiedzaniu 
elektrowni wodnej typu szczytowo-pom-
powego zbudowanej w paśmie górskim 
Wysokiego Jesionika. Jest zaliczana do 

tzw. siedmiu cudów Republiki Czeskiej  
i jednym z częściej odwiedzanych przez 
turystów miejsc w Wysokim Jesioniku.

https://www.dlouhe-strane.cz/

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania 
czeskiego Krnov z jego okolicznymi miej-
scowościami i lokalnymi atrakcjami.

Diana Rokicka, fot. z arch. UM MM
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Od 31 sierpnia - 03 września w Telsiai na Li-
twie odbył się VI Międzynarodowy Festiwal 
Teatralny „THEATER NATION-WINGS”. Nasze 
miasto reprezentowane było przez grupę te-
atralną „ABSOLWENCI” działającą w Teatrze 
Kryształki przy Szkole Podstawowej nr 2 im. 
Dąbrówki w składzie: Artowicz Ada,  Gąsior 
Piotr, Jackowska Weronika, Macheta Kacper, 
Miszkurka Kacper, Pachulska Zofia, Szubińska 
Magda, Waszkiewicz Julia, opiekunka Małgo-
rzata Szczygielska-Kluska. Myśl przewodnia 
tegorocznego festiwalu to: „Sztuka teatralna 
nie ma języka”. Poza nami w festiwalu wzięły 
udział grupy z Litwy, Francji i  Gruzji. Każda 
grupa  poza swoim repertuarem musiała przy-
gotować etiudę opartą na trzech słowach-klu-
czach: wolność, miłość, pokój. 
 
 Do Telsiai dotarliśmy po długiej, ale 
urozmaiconej podróży. Na miejscu zostaliśmy 
zakwaterowani w renomowanym hotelu Sinchro-
nas, który poza wysokim standardem zapewniał 
nam wspaniałe widoki na pobliskie jezioro Ma-
stis. W Tym samym dniu odbyła się uroczysta 
kolacja z udziałem organizatorów i wszystkich 
uczestników festiwalu. Kolację uświetnił swoją 
obecnością Burmistrz Miasta Telsiai Petras Ku-
izinas. 
 Drugi dzień naszego pobytu rozpo-
częliśmy od wizyty w teatrze dramatycznym 
Zemaite. Mieliśmy możliwość odbycia próby  
z pełnym wykorzystaniem zaplecza techniczne-
go teatru. Po tej wprawce teatralnej dołączyła 
do nas grupa z Francji i pod opieką dyrektorki 
festiwalu Evy Stonkeviciene i przewodniczki 
Aisty Korkadinovaite udaliśmy się na zwiedzanie 
miasta. Po zwiedzaniu mieliśmy czas na przy-
gotowanie się do oficjalnego otwarcia festiwalu 
oraz naszego pierwszego występu.  Punktualnie 
o godzinie 17  bicie zegara umiejscowionego na 
frontonie budynku teatru Zemaite było sygnałem 
do rozpoczęcia uroczystej parady. Prowadzi-
ła ona ulicami miasta do amfiteatru. Po drodze 
miała miejsce ceremonia udekorowania pomnika 
pierwszego litewskiego teatru performance połą-
czona z uhonorowaniem zasłużonych reżyserów 
i aktorów. Kulminacyjnym momentem parady 
było oficjalne otwarcie festiwalu teatralnego, któ-
rego dokonał burmistrz Telsiai. Po tym nastąpiło 
wywieszenie flag narodowych delegacji i prezen-
tacja poszczególnych grup. Od tego momentu 
do końca trzeciego dnia pobytu gmach teatru 
opuszczaliśmy wyłącznie na nocleg i niektóre 
posiłki. Po oficjalnym otwarciu wszyscy udaliśmy 
się do teatru. Nadszedł czas na prezentacje etiud 
stworzonych według słów: wolność, miłość, po-
kój. Emocje rosły. Jako pierwsza wystąpiła gru-

pa z Litwy. My wystąpiliśmy drudzy w kolejności  
i  pokazaliśmy etiudę „Przebudzenie”. Pokaz za-
kończyła grupa z Francji. Na zakończenie orga-
nizatorzy przewidzieli analizę pokazanych etiud. 
Dla ułatwienia dyskusji wszyscy aktorzy i opie-
kunowie zajęli miejsca na scenie i wypowiadali 
się na temat procesu powstawania zademon-
strowanych spektakli. Widzowie zaś dzielili się 
swoimi wrażeniami i emocjami jakie towarzyszyły 
im w trakcie oglądania poszczególnych etiud. Do 
dyskusji włączali się również zaproszeni dzien-
nikarze, aktorzy i reżyserzy. Wymiana poglądów 
była bardzo owocna. Nasza etiuda zwróciła uwa-
gę publiczności swoim uniwersalnym przeka-
zem, oryginalną muzyką oraz doborem strojów. 
Rozładowaniu emocji pomógł wspólny posiłek 
nad jeziorem Mastis.
 Trzeci dzień naszego pobytu. Śnia-
danie i szybciutko na warsztaty. Założenie było 
takie, że każda z grup ma godzinę na poprowa-
dzenie warsztatów teatralnych dla wszystkich 
uczestników festiwalu. My rozpoczęliśmy jako 
pierwsi, a że nasze ćwiczenia i zabawy podobały 
się pozostałym uczestnikom, więc po pierwsze 
dużo nas było na scenie, a po drugie trwało to 
zdecydowanie dłużej. Generalnie zabawa był 
prześwietna. Po nas pałeczkę przejęli Francuzi, 
ale czasu niestety zostało już mało. Przed nami 
jeszcze obiad i próba przed występem z kolej-
ną etiudą i spektaklem. O godzinie 16 po przy-
byciu gości wystąpiliśmy z etiudą „Tęsknota”  
i spektaklem „Życie moje”. Zgodnie z założenia-
mi organizatora po zakończony pokazie siedząc 
na scenie udzielaliśmy odpowiedzi na pytania 
z widowni. Komentarze świadczyły o tym, że 

przekaz był jasny i zrozumiały (synopsis sztuki 
w języku litewskim był dostępny dla każdego), 
a zastosowane środki techniczne stosownie 
oddawały klimat sztuki. Pozytywnie odniesiono 
się do stosowania przez nas różnych form te-
atralnych. Po nas występowała grupa z Francji 
ze spektaklem „Ryszard III”. Ostatnim spekta-
klem wieczoru i festiwalu był spektakl, którego 
reżyserem jest Badri Tserediani. Ceremonię 
zamknięcia festiwalu poprowadziła pani Eva 
Stonkeviciene dyrektor festiwalu oraz przedsta-
wiciel władz miasta. Wszyscy uczestnicy otrzy-
mali pamiątkowe zdjęcie z ceremonii otwarcia 
oraz podziękowanie za przygotowanie i udział  
w festiwalu. Na zakończenie dnia ze względu  na 
pogodę planowana wycieczka do muzeum wsi 
Samogitów została odwołana. Nie oznaczało to 
jednak, że nie będziemy mogli się z nim poznać. 
Otóż Samogici przybyli do teatru. Przygotowali 
dla nas tradycyjną kolację, zapoznali nas ze swo-
imi obyczajami. Spotkanie zakończyło się nauką 
ludowych tańców.
 Ostatni dzień naszego pobytu w Tel-
siai to zdecydowanie dzień relaksu. Po śniada-
niu odbyliśmy rejs statkiem po pięknym jeziorze 
Mastis. Następnie uczestniczyliśmy w degustacji 
serów znanego litewskiego producenta Dziu-
gas. Nasz pobyt w Telsiai zbliżał się do końca. 
Ostatnim jego akcentem był uroczysty obiad. 
Poza nami uczestniczyła w nim grupa z Francji, 
a swoją obecnością uświetnił go gruziński reży-
ser Badri Tserediani. Honory gospodarza pełniła 
pani Eva Stonkeviciene. Po serdecznym, a jakże 
spontanicznym pożegnaniu ruszyliśmy do Miń-
ska. Udział w Międzynarodowym Festiwalu Te-
atralnym w Telsiai na długo pozostanie   w naszej 
pamięci. Dostarczył nam mnóstwo pozytywnych 
przeżyć. Oglądanie spektakli było prawdziwą 
ucztą duchową. Rozwiązania sceniczne zasto-
sowane przez występujące grupy były bardzo 
interesujące i na pewno będą stanowiły pewną 
inspirację w naszej pracy. Bardzo pozytywne 
wrażenie wywarły na nas kontakty międzyludz-
kie. Nie do przecenienia są życzliwość, serdecz-
ność i zrozumienie ze strony organizatorów. 
 Pragniemy bardzo podziękować 
Burmistrzowi Miasta Mińsk Mazowiecki Mar-
cinowi Jakubowskiemu i Kierownikowi Wy-
działu Promocji, Kultury i Sportu Dianie Rokic-
kiej za mecenat nad teatrem szkolnym, który  
w tym przypadku zaowocował naszym wyjazdem  
na Litwę. Szczególne podziękowanie składamy 
Dyrektorowi Szkoły Sławomirowi Domańskie-
mu za pomoc w przygotowaniach do wyjazdu,  
a przede wszystkim  za przygarnięcie naszej gru-
py teatralnej pod dach SP2.

Małgorzata Szczygielska - Kluska, fot. z arch. SP 2

TEATR SKRZYDŁAMI NARODU
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Uroczyste rozpoczęcie roku szkolne-
go to niecodzienne wydarzenie w życiu 
każdej szkoły, które na długo zapada w 
pamięci uczniów. W tym roku spotkanie 
inauguracyjne miało miejsce 4 września. 
Najmłodszym wychowankom w pierw-
szym dniu pobytu w szkole  towarzyszyli 
rodzice. Po uroczystej Mszy św., któ-
ra odbyła się w kościele p.w. św. Jana 
Chrzciciela w Mińsku Mazowieckim, 
społeczność szkolna i zaproszeni goście 
zgromadzili się w murach SP 6.

 Dyrektor SP 6, Anna Zalew-
ska, zwróciła się do zebranych z mi-
łymi słowami powitania – wszystkim 
wychowankom życzyła sukcesów,  
a rodzicom owocnej współpracy z pla-
cówką. Szczególnie serdeczne przesła-
nie skierowała do uczniów klas pierw-
szych, wyrażając nadzieję, że czas 
pobytu w szkole będzie dla nich pełen 
pozytywnych doświadczeń związanych 
ze zdobywaniem wiedzy. Inaugurację 
roku szkolnego w SP 6 uświetnił swo-
ją obecnością burmistrz miasta Mińsk 
Mazowiecki, Marcin Jakubowski, któ-
remu towarzyszyła inspektor Wydziału 
Oświaty Urzędu Miasta, pani Bożena 
Macheta.
 Anna Zalewska dodała, że rok 
ten niesie ze sobą wiele wyzwań, bo 
jest to pierwszy rok wdrażania refor-
my edukacji. Zapewniła, że zmiany w 
systemie edukacji będą ewolucyjne. 
Zacytowała również życzenia ministra 
edukacji narodowej skierowane do na-
uczycieli, uczniów i pracowników szkół 
z okazji rozpoczynającego się roku 
szkolnego: Życzę, aby wyzwania, jakie 
pojawią się w najbliższych miesiącach 
były dla każdego źródłem satysfak-
cji i dodawały motywacji do dalszych 

działań. Pani dyrektor przywołała także 
tragiczne wydarzenia z września 1939 
roku. Ofiary wojny zostały uczczone mi-
nutą ciszy. Dyrekcja przedstawiła także 
wychowawców poszczególnych klas.
 W dniu rozpoczęcia roku 
szkolnego miało miejsce również drugie 
bardzo ważne wydarzenie – pasowa-
nie pierwszoklasistów na uczniów. Dla 
adeptów było to tym większe przeżycie, 
że w ceremonii pasowania uczestniczył 
burmistrz miasta. Włodarz podchodził 
do każdego ucznia, wypowiadając zda-
nie: „Pasuję Cię na pierwszoklasistę!” 
Wypada dodać, że ten nieomal rycer-
ski ceremoniał odbywał się z pomocą 
dużego kolorowego ołówka przyozdo-
bionego biało-czerwoną kokardą. Po 
uroczystym pasowaniu pierwszoklasi-
ści w  skupieniu i podniosłej atmosfe-
rze złożyli ślubowanie - przyrzekli, że 
będą dobrymi uczniami, zobowiązali 

Nauka i pasja kluczem do sukcesu
– rozpoczęcie roku szkolnego w SP nr 6

się uczciwie i rzetelnie pracować, dbać  
o dobre imię szkoły i kochać ojczyznę. 
 Pan burmistrz życzył, by 
uczniom SP 6 nigdy nie zabrakło pasji 
w nauce i zaangażowania do dawania 
radości innym. Korzystając z okazji, 
pan Marcin Jakubowski, wspomniał 
również o mającym się wkrótce pojawić 
na dziedzińcu szkolnym niezwykłym 
Podwórku Talentów Nivea. Serdecznie 
podziękował wszystkim osobom zaan-
gażowanym w ogólnopolskiej rywaliza-
cji. To właśnie dzięki udziałowi w tym 
programie nasza szkoła pozyska nowo-
czesny plac zabaw. Projekt ten z pew-
nością wpłynie na odkrywanie i rozwój 
wszechstronnych talentów uczniów na-
szej szkoły. Podwórko pomyślane jest 
w taki sposób, aby uczniowie, korzy-
stając ze specjalnie zaprojektowanych  
sprzętów, rozwijali zdolności poprzez 
zabawę.
 Uroczystą inaugurację roku 
szkolnego uczniowie klas pierwszych 
upiększyli ciekawym układem tanecz-
nym, który wykonali z ogromnym zaan-
gażowaniem. Po części oficjalnej pod-
opieczni spotkali się z wychowawcami 
w salach lekcyjnych. Dyrekcja SP 6 wło-
żyła wiele wysiłku w to, aby uczniowie 
po wakacyjnej przerwie spotkali się w 
pięknie przygotowanym do pracy obiek-
cie. Wychowanków powitały pachnące 
świeżością sale lekcyjne i lśniące kory-
tarze. W klasopracowniach nie mogło 
zabraknąć wystaw zachęcających do 
pracy w nowym roku szkolnym. Ele-
gancko wymalowana sala gimnastycz-
na z nowym oświetleniem i odmienioną 
sceną zrobiła na zgromadzonych duże 
wrażenie. Miło było rozpocząć nowy rok 
szkolny w tak odświętnie przygotowanej 
do nauki szkole.

             Bożena Swatko, fot. z arch. UM MM
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Jak co roku, tak i tym razem, Fundacja EBU 
nie zawiodła naszych młodych mieszkań-
ców. Wszyscy uczestnicy tegorocznych mię-
dzykulturowych półkolonii na pewno przygo-
towują się do roku szkolnego, mając jeszcze 
w pamięci błogie wspomnienia z zajęć z za-
granicznymi wolontariuszami EBU. Było to 
grono kreatywnych i energicznych młodych 
ludzi, którzy przylecieli do nas z różnych 
krajów, między innymi z Portugalii, Rumunii, 
Finlandii czy Włoch. Jednak nie zawsze tak 
było. Międzykulturowe Lato jest cyklicznym 
wydarzeniem organizowanym przez Fun-
dację EBU od 2006 roku, mającym miejsce  
w różnych placówkach naszego miasta. 
Przez pierwsze cztery lata w projekt angażo-
wali się jedynie nasi przyjaciele z USA. Na-
tomiast od 2009 roku gościmy wolontariuszy 
z najróżniejszych zakątków świata. Energia 
wydarzenia jest jednak niezmienna, cały 
czas naładowana pozytywnymi emocjami.

 W lipcu tego roku odbyły się cztery 
turnusy wesołych i niepowtarzalnych półkolonii 
międzykulturowych dla dzieci, które odbyły się 
w gościnnych murach Zespołu Szkół Miejskich 
nr 2 przy ul. Siennickiej. Fundacja EBU przygo-
towała również warsztaty bardziej dostosowa-
ne do nastoletniego temperamentu, które jak 
co roku miały miejsce w Gimnazjum Miejskim 
im. Jana Pawła II, gdzie przez dwa tygodnie 
mińscy gimnazjaliści mogli kreatywnie spędzić 
czas. Wszystkie zajęcia poprowadził roześmia-
ny zespół 18 wolontariuszy zagranicznych oraz 
30 lokalnych wolontariuszy polskich. W zaję-
ciach w obu grupach wiekowych łącznie wzięło 
udział 357 uczestników w wieku od 5 do 15 lat.
 Turnus pierwszy Międzykulturowe-
go Lata 2017 wystartował razem z początkiem 
wakacji, oferując moc wrażeń. Uczestnicy pół-
kolonii mogli przekonać się, że magia kryje się 
w przedmiotach codziennego użytku, a czaro-
wać może nie tylko czarodziej albo wróżka, ale 
każdy z nas swoją osobowością. Drugi tydzień 
również był bogaty w wydarzenia nie z tej zie-
mi, jako że tematem przewodnim był kosmos. 
Zamysłem każdych półkolonii jest stworzenie 
nazw grup związanych z motywem, który królu-
je przez kolejne pięć dni. Dzięki temu uczestni-
cy drugiego turnusu mogli osłuchać się z takimi 
nazwiskami jak Tierieszkowa, która była pierw-
szą kobietą w kosmosie czy Hermaszewski, 

który jako pierwszy i dotychczas jedyny Polak 
odbył lot w kosmos.  Jednym z bardzo waż-
nych celów Międzykulturowego Lata jest pobu-
dzenie dziecięcej kreatywności i zachęcanie do 
niestandardowych rozwiązań. Miało to swoje 
zastosowanie w tworzeniu języka astrono-
micznego oraz układu słonecznego z dostęp-
nych materiałów, a rezultaty były zaskakujące. 
Kontynuację takich działań można było zna-
leźć podczas trzeciego tygodnia, który upłynął 
uczestnikom pod znakiem natury. EBU stawia 
nie tylko na współpracę z drugim człowiekiem, 
ale też z przyrodą, dlatego w trakcie zajęć dzie-
ci mogły tchnąć drugie życie w stare przedmio-
ty, a słowo recykling było kluczowe. Jeżeli ktoś 
wytrwał całe trzy tygodnie, to zwieńczeniem 
tegorocznej przygody z letnimi półkoloniami 
Fundacji był turnus czwarty, podczas które-
go kraje wolontariuszy EBU dzieci poznawały 
między innymi przy pomocy słuchu, węchu czy 
wzroku. Młodzi odkrywcy mogli przekonać się 
jak zmieniają się nasze zdolności poznawcze  
w zależności od tego, który ze zmysłów jest 
wykluczony.
 Wszystkie zajęcia Międzykulturowe-
go Lata przeplatane były dużą dawką wiedzy na 
temat środowisk, w których żyją wolontariusze. 
Uczestnicy półkolonii uzyskali informacje do-
tyczące Asterixa i Obelixa od Francuzek, two-
rzyli swoje własne marakesy z Portugalczykami 
oraz mogli zatańczyć „sevillanę” z Hiszpanką,  
a to i tak tylko ułamek z tego, co działo się  
w Zespole Szkół Miejskich nr 2 przy ul. Sien-

Międzykulturowe Lato z EBU

nickiej tego lata. Wakacje dobiegły końca i Mię-
dzykulturowe Lato 2017 również, ale Fundacja 
EBU nie znika ze sceny na długo. Już nieba-
wem powróci do nas z wieczorami międzykul-
turowymi dla dorosłych i z całą masą innych 
inicjatyw dla młodzieży, o których pojawią się 
informacje już wkrótce.

Kinga Bartnicka
fot. Fundacja EBU

UNIWESYTET DZIECIĘCY Z EBU

Październik to dla wielu dorosłych czas 
powrotu do uczelnianych katedr, nauki, 
do kolokwiów i dyskusji z profesorami. 
Nieco młodsi uczniowie nie powinni się 
jednak czuć rozczarowani, ponieważ i oni 
5 października, podczas Uroczystej Gali 
Inauguracyjnej, rozpoczną swoją przy-
godę z uniwersytetem zaprojektowanym 
specjalnie dla nich - Uniwersytetem Dzie-
cięcym. Zamiast sal wykładowych powita-
ją ich kolorowe ściany Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Mińsku Mazowieckim. Nie 
będą pisać sprawdzianów ani kartkówek, 
a w rolę profesorów wejdą zagraniczni wo-
lontariusze Fundacji EBU oraz zaproszeni 
goście. Uniwersytet Dziecięcy zaskarbił 
sobie sympatię mińszczan rozbudzającymi 
ciekawość i wyobraźnię tematami zajęć, 
nauką poprzez zabawę oraz wychowywa-
niem dzieci na świadomych i otwartych 
studentów.
	 To	już	trzecia	edycja	projektu	cie-
szącego	 się	 rosnącą	 popularnością	 wśród	
młodszych	 i	 starszych.	 W	 czasie	 tego	 roku	
akademickiego	 studenci	 będą	 zajmować	
się	 zagadnieniem	 kulturoznawstwa	 z	 ele-
mentami	iberystyki,	italianistyki,	romanistyki,	
germanistyki	 a	 także	 filologii	 ugrofińskiej.	
Zajęcia	będą	prowadzone	w	dwóch	grupach	
wiekowych:	6-9	lat	oraz	10-12	lat	w	soboty	
w	MBP	w	Mińsku	Mazowieckim.	Rekrutacja	
na	 semestr	 jesienno-zimowy	 nadal	 trwa.	
Chętnych	zapraszamy	do	kontaktu	z	oddzia-
łem	dziecięcym	Biblioteki	pod	numerem	25	
740	 50	 87.	 Rektorat	 Uniwersytetu	 liczy	 na	
Waszą	obecność.
	 Miejska	Biblioteka	Publiczna	oraz	
Fundacja	Rozwoju	Międzykulturowego	EBU	
ser-deczne	 zapraszają	 do	 wzięcia	 udziału		
w	tej	 fascynującej	przygodzie,	 jaką	 jest	od-
krywanie	naszego	wielonarodowego	świata.
    	

     Ewelina Bartnik, fot. z arch. EBU
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W dniach 17-28 lipca odbywały się już 
po raz drugi w Szkołach Salezjańskich 
w Mińsku Mazowieckim warsztaty języ-
kowe prowadzone przez amerykańskich 
nauczycieli wolontariuszy  w ramach 
programu TEIP Fundacji Kościuszkow-
skiej. Uczestniczyło w nich 95 dzieci  
w wieku 7 – 14 lat. 

 Uczniowie przebywali na tere-
nie szkoły przez osiem  godzin  dziennie, 
ucząc się języka angielskiego, poznając 
kulturę amerykańską, zawiązując nowe 
przyjaźnie oraz zdobywając  umiejętności 
w dziedzinach takich, jak sztuka, techni-
ka, sport, literatura i inne. Dzieci podzielo-
ne były wiekowo na 7 grup, każda grupa 
miała swoich amerykańskich nauczycieli 
oraz polskich opiekunów – wolontariu-
szy. W tej roli doskonale sprawdzili się 
salezjańscy gimnazjaliści i licealiści, dla 

Warsztaty językowe Teaching English in Poland 
2017

których była to – jak sami mówili – fan-
tastyczna lekcja języka angielskiego.  
Codziennie odbywały się cztery  zajęcia  
z Amerykanami, potem przerwa obiadowa 
i odpoczynek, a po południu dwie  sesje 
do wyboru: sportowa i artystyczna. 

 Zgodnie z tradycją warsztatów 
pierwszy tydzień zakończył się prezenta-
cją kultury polskiej. Wszyscy uczestnicy 
mogli podziwiać przedstawienie o Ma-
zowieckiej Pyzie, przygotowane pod kie-
runkiem p. Danuty Graboś i p. Edyty Kuć.  
przez szkolny salezjański zespół ludowy.
Dzięki rodzicom uczestników warsztatów 
mogliśmy skosztować tradycyjnych dań 
polskich. W drugim tygodniu poznawa-
liśmy  kulturę amerykańską, wykonując 
talizmany i ozdoby indiańskie, malując 
znaki imitujące stare malowidła naskalne, 
jedząc popcorn i amerykańskie kanapki  

z masłem orzechowym oraz walcząc  
w bitwie na wodę. 
 Nikt nie skarżył się na nudę. 
Zajęcia były zróżnicowane, nauczyciele 
amerykańscy prowadzili lekcje na różne 
tematy, każdy uczestnik mógł więc zna-
leźć coś dla siebie. Obiady były smacz-
ne, a po południu dzieci mogły realizować 
swoje pasje. Dominował język angielski, 
nic dziwnego więc, że po kilku dniach 
warsztatów widok dziecka rozmawiają-
cego po angielsku z Amerykaninem nie 
był niczym wyjątkowym... Niektórzy pod-
trzymują przyjaźnie, pisząc z Amerykana-
mi na facebooku czy nawet dzwoniąc do 
siebie przez Skype’a. I wszyscy powtarza-
ją zgodnie: „Spotkamy się znów w przy-
szłym roku.”

Ewa Przybysz-Gardyza, koordynatorka warsztatów 
fot. z arch. Szkół Salezjańskich

Tradycyjnie już we wrześniową niedzielę 
(17.09.2017 r.)  spotkaliśmy się na Je-
siennym Rodzinnym Pikniku Szkół Sale-
zjańskich „Nigdy nie idziesz sam”, któ-
rego motywem przewodnim były Stany 
Zjednoczone. Chcieliśmy w ten sposób 
podkreślić współpracę naszych  szkół  
z Fundacją Kościuszkowską. Obejmuje 
ona  dwutygodniowe wakacyjne  warsz-
taty językowe dla dzieci organizowane 
w Mińsku  od kilku już lat i prowadzo-
ne przez amerykańskich wolontariuszy. 
Po raz pierwszy w tym roku w sierpniu  
szkolny taneczny  zespół ludowy oraz 
grupa wokalna „Kreska „ wyjechały na 
polonijny festiwal do  USA.

„Welcome to America” 
czyli Salezjański Piknik Rodzinny „Nigdy nie idziesz sam” 
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Lekcje gimnazjalistów na Malcie

OŚWIATA

 Pomimo kapryśnej pogody przy-
gotowania do wspólnej zabawy nie ustały  
i o godzinie 11:30 spotkaliśmy się na mszy 
świętej. Nawet wyjrzało słońce, później 
popadał deszcz. Na szczęście nie zrażeni 
aurą piknikowicze ruszyli do stoisk, gdzie 
czekało na nich mnóstwo atrakcji. Można 
było spróbować znikających w ekspreso-
wym tempie hamburgerów i hot-dogów, 
przygotowywanych i serwowanych przez 
rodziców, których swymi bułeczkami  
wspomogła Piekarnia Państwa Gromul-
skich. Na rozgrzewkę serwowano zupę 
dyniową z jarmużem oraz groszkiem pty-
siowym. W kawiarence nie zabrakło kawy, 
herbaty i napojów, do których podawano 
różnorodne ciasta,  pączki i muffiny w sty-
lu amerykańskim. Jeżeli komuś było mało, 
mógł skosztować  pancakes, waty cukro-
wej czy popcornu.
 Rozrywek gościom dostarczała 
klasa VI, prezentująca swoje umiejętno-
ści w grupowym tańcu country. Przede 
wszystkim jednak zachwycał ludowy ze-
spół taneczny i „Kreska”, które  pokaza-
ły program przygotowany na występy w 
Stanach Zjednoczonych. Młodzi artyści  
podbili  serca publiczności. Na koniec nie 
mogło też zabraknąć wspólnie odtańczo-
nej belgijki. Piknik to przede wszystkim 
zabawa dla dzieci, było więc malowanie 
twarzy w indiańskie barwy, robienie pió-
ropuszy oraz loteria fantowa. Rozbrykane 

maluchy mogły swoją energię wyładować 
na dmuchanym zamku, a co odważniejsi 
starsi i młodsi uczestnicy zabawy mogli 
spróbować swoich sił w ujeżdżaniu me-
chanicznego byka. Kolejkom nie było koń-
ca, za co dziękujemy Przedszkolu „Mini 
Raj” i Pomocy Drogowej Laskowski. Hitem 
okazał się również konkurs rzutu podko-
wą, w którym główną nagrodę zapewniła 
Stadnina Wielgosówka z Cegłowa. 
 

 W imieniu Rady Rodziców dzię-
kujemy wszystkim za przygotowanie  
i udział we wspólnej zabawie. Mimo 
zmiennej pogody wszyscy świetnie się 
spisali, czego potwierdzeniem była i ra-
dość  zarówno dzieci, jak  i  dorosłych.
 

 Edyta Abramowska, przedstawicielka Rady Rodziców
 w Szkołach Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim

fot. z arch. Szkół Salezjańskich

Niemal 60 uczniów Gimnazjum Miejskiego  
nr 2 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowiec-
kim wyjechało uczyć się języka angielskiego 
na Maltę. Pomysłodawczynią niezwykłej języ-
kowej przygody dla uczniów jest nauczycielka 
angielskiego w „papieskiej” szkole – Magdale-
na Brewczyńska. To ona po doświadczeniach 
z podróżami do Londynu z Biurem Podróży 
ATAS wpadła na pomysł, by zaproponować 
uczniom i ich rodzicom naukę w najlepszych 
europejskich szkołach językowych, a przy 
okazji odkrywanie pięknej śródziemnomor-
skiej wyspy.
 Najpierw tydzień na Malcie spędzi-
ła 20-osobowa grupa pierwszoklasistów pod 
opieką nauczycielek języka angielskiego – Ewe-
liny Gromskiej i Ilony Krupy. Potem na kolejny 
tydzień wyjechało 38 uczniów wraz z czwórką 
nauczycieli – dyrektorem szkoły Grzegorzem 
Wyszogrodzkim oraz Magdaleną Brewczyńską, 
Agnieszką Kożuchowską i Izabelą Saganow-
ską. Uczniowie codziennie spędzali przedpołu-
dnia w szkole, ucząc się angielskiego z pod-
ręczników przygotowanych przez Link School. 
Znajomość języka obcego szlifowali również  
w praktyce, mieszkając u rodzin goszczących.
 Poza nauką był też czas na po-
znawanie uroków Malty. Ta niewielka wyspa  
o powierzchni mniejszej niż Warszawa ma  
do zaoferowania turystom mnóstwo atrakcji 
historycznych, architektonicznych i przyrod-
niczych. Gimnazjaliści zwiedzili dawną stolicę 
Malty – Mdinę zwaną „miastem ciszy”, gdzie  
po przekroczeniu bramy miejskiej ma się wra-
żenie przeniesienia w czasie. Odkrywali uroki 
obecnej stolicy – Valetty z główną ulicą La Re-
publica i odchodzącymi od niej prostopadłymi 
uliczkami.  

 Podczas zwiedzania młodzieży to-
warzyszyli angielskojęzyczni przewodnicy. 
Uczestnicy wyjazdu spacerowali wąskimi, 
pełnymi uroku uliczkami Birgu – pierwszego 
miejsca, do którego na wyspę dotarli Rycerze 
Maltańscy. Niezapomniane wrażenie zostawiła 
wizyta na sąsiedniej wysepce Comino i kąpiel 
w Blue Lagoon. Szybkie łodzie motorowe, ba-
jecznie piękne zatoczki, groty wyżłobione przez 
wodę, skalista ziemia i turkusowa lub błękit-
nie przejrzysta woda – to wszystko zostanie  
w pamięci na zawsze. Ciekawą formą zwiedza-
nia wyspy okazała się całodniowa przejażdżka 
otwartym, piętrowym autobusem. Udało się 

podejrzeć pracę słynnej maltańskiej huty szkła, 
gdzie powstają prawdziwe arcydzieła, a tak-
że skorzystać z kąpieli na najładniejszej plaży 
piaszczystej Golden Bay. 
 – Mam nadzieję, że dla moich 
uczniów ten wyjazd będzie pięknym wspomnie-
niem i ważnym doświadczeniem kulturowym. 
Jego zaletą było połączenie nauki języka angiel-
skiego z fantastyczną przygodą. Absolutnie po-
twierdził tezę, że podróże kształcą – podsumo-
wuje wyjazd dyrektor Grzegorz Wyszogrodzki.
Ciekawe, jaki kolejny kierunek podróżni-
czo-edukacyjnych wypraw wyznaczy swoim 
uczniom szkoła przy Budowlanej.

Izabela Saganowska, 
fot. z arch. szkoły
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i jej znaczenie dla naszego kraju. Poszu-
kując odpowiedzi na zagadki, młodzież 
poznała także zamknięte dla Czytelników 
zakamarki Biblioteki. 
 Nad Wisłą można jeździć rowe-
rem, dlatego 18 lipca Kamil Bodziony re-
prezentujący Mińską Grupę Rowerową po-
kazał uczestnikom zajęć jak dbać o sprzęt 
i jak radzić sobie w sytuacjach awaryjnych 
na trasie. Każdy nauczył się jak sprawnie 
zmienić dętkę.  Przewidzieliśmy też coś dla 
fanów komputerów - 1 sierpnia odbyły się 
warsztaty z programowania z Akademią 
Komputrilo. Nie zabrakło także nowych 
planszówek i oczywiście niespodzianek. 
Najprzyjemniejszą okazało się wspólne 
układanie puzzli 3d przedstawiających 
nadwiślańską część Warszawy. Zżyliśmy 
się bardzo z naszymi młodymi czytelnikami 
i czekamy na nich także w roku szkolnym.

MBP, fot. z arch. MBP

Z książką na wakacje…

Tegoroczne lato nie rozpieszczało nas 
pogodą, ale za to było mnóstwo czasu 
na czytanie i zabawy z książką w tle. Na-
sza Wypożyczalnia przeżywała prawdzi-
we oblężenie, odwiedziło ją ok. 10 500 
czytelników (w tym 700, będących u nas 
po raz pierwszy!), którzy wypożyczyli ok. 
22 000 książek. Mińszczanie na wakacje 
zabierali romanse, kryminały, ale też bio-
grafie i literaturę podróżniczą. 
 
 Oprócz pasjonującej lektury, 
Biblioteka zapewniła swoim przyjacio-
łom mnóstwo zabawy. Były teatrzyki dla 
dzieci: „Księżycowe opowieści” oraz  
„O dobrym wychowaniu”, książkowe 
podróże po świecie  z wolontariuszami 
Fundacji EBU. Były także warsztaty in-
spirowane popularnymi książkami: „Ulicą 
Czereśniową” i „Alicją w Krainie Czarów”, 
pokazy alchemii, manufaktura drobiazgu, 
kinoteka. 
 30 lipca nasz piknik czytelniczy 
„Czytanie na trawie” zgromadził miłośni-
ków książek kryminalnych i fanów czy-
tania na leżaku. Dorośli korzystali z pra-
sy popijając kawę, próbowali swoich sił  
w regionalnym kole fortuny, poznawali 
publikacje Towarzystwa Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego i wreszcie, uczestniczyli 
w spotkaniu z autorką bestsellerowych 
kryminałów, Katarzyną Puzyńską. W tym 
samym czasie dzieci  poznawały tajniki 
pracy detektywa z Domem Naturalnego 
Rozwoju,  programowały na tabletach 
z Akademią Komputrilo i wspaniale ba-
wiły się w towarzystwie dynamicznych  
i radosnych wolontariuszy Fundacji EBU. 
Wakacyjne przygody podsumował Bal 

Miłośników Książek, w którym dzięki nie-
samowitej inwencji twórczej czytelników, 
udział wzięło mnóstwo postaci literackich. 
Były królewny, księżniczki i rycerze, pira-
ci, Indianie i kowboje, był Czerwony Kap-
turek, a nawet Wilk. Korowód barwnych 
postaci poprowadził tanecznym krokiem 
Wodzirej Arek.

Wisła w Czytelni

Rok 2017 został ogłoszony Rokiem Wi-
sły. Aby to uczcić, młodsze i starsze 
nastolatki wzięły udział  w animacjach 
przygotowanych przez Czytelnię, a  zain-
spirowanych rzeką Wisłą.  
 Wspólnie sprawiliśmy, że Wi-
sła popłynęła przez salę główną Czytelni. 
Rozwiązując nasz quiz wiślany odkrywa-
liśmy historię najważniejszej polskiej rzeki 
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2 września Miejska Biblioteka Publicz-
na zaprosiła mińszczan do Narodowego 
Czytania „Wesela”, które odbyło się pod 
patronatem Pary Prezydenckiej. Go-
ściem specjalnym była wybitna aktorka 
Maja Komorowska, odtwórczyni Racheli  
w słynnej adaptacji filmowej dramatu 
Stanisława Wyspiańskiego w reżyserii 
Andrzeja Wajdy.

 Tym razem Narodowe czytanie 
odbyło się wewnątrz biblioteki, a nie tak 
jak w latach poprzednich w plenerze. Słu-
chaczy witała para młodych wolontariuszy 
Fundacji EBU w strojach krakowskich, 
a scena nawiązywała do ludowo-miesz-
czańskiego ślubu  Lucjana Rydla z Jadwi-
gą Mikołajczykówną. Był nawet słomiany 
chochoł, tak istotny w dramacie Wyspiań-
skiego. Punktualnie o godz. 15 czytanie 
fragmentów „Wesela” rozpoczęła Elżbieta 
Sieradzińska, dyrektor MBP, a po niej na 
scenie zasiedli kolejno: członkowie Sto-
warzyszenia „Radość Trzeciego Wieku”  
i Miejskiej Rady Seniorów, nauczyciele ze 
Szkoły Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II 
(dawnego Gimnazjum Miejskie nr 2), radni 
miejscy Robert Gałązka i Kazimierz Mar-
kowski, Arkadiusz Łukasiak z synem oraz 
Katarzyna Piłka i Joanna Kępczyk z Ze-
społu Szkół Ekonomicznych. Dziękujemy 
im serdecznie za wspólną lekturę!
 Specjalnym wydarzeniem było 
spotkanie z Mają Komorowską, któ-
re rozpoczęła projekcja fragmentu filmu 
Andrzeja Wajdy „Wesele”. Pani profesor 
opowiedziała nam co ją inspirowało, kiedy 
tworzyła postać poetyckiej Rachel i jak wy-
glądała praca na planie. Dla zgromadzonej 
publiczności zinterpretowała też swoje ulu-
bione wiersze, m.in. Czesława Miłosza, Wi-
sławy Szymborskiej, Zbigniewa Herberta, 
Jarosława Iwaszkiewicza, księdza Janusza 
Pasierba czy księdza Jana Twardowskie-
go. I przejmującą poezję Grzegorza Prze-
myka, młodego poety, który zmarł w wy-
niku pobicia przez milicję na komisariacie 
w 1983 roku. Maja Komorowska, po raz 
pierwszy przed publicznością, przeczytała 
fragmenty swojej najnowszej książki, która 
ukaże się za kilka miesięcy. 

MBP, fot. z arch. MBP

Narodowe Czytanie „Wesela” z Mają Komorowską
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Giersz patronuje
 Imię pochodzącego z Mińska 
uznanego na świecie malarza – Rajmun-
da Giersza otrzymało rondo przy zbiegu 
ulic Topolowej i Tuwima. W zorganizowa-
nym z tej okazji przez Miejski Dom Kultury  
9 sierpnia happeningu wzięła udział rodzi-
na malarza oraz Burmistrz Miasta Marcin 
Jakubowski.
 Pochodzący z Mińska Ma-
zowieckiego artysta często wracał  
w rodzinne strony także w swojej twórczo-
ści malarskiej i pisarskiej. Jest niewątpli-
wym ambasadorem i wizytówką miasta.  
W Miejskim Domu Kultury, czyli ok.  250 
m od ronda, znajduje się stała ekspozy-
cja prac artysty.

Na wschodnią nutę
 Barwne stroje, piękno śpiewu  
i tańca – te elementy zdecydowanie przy-
ciągają mińską publiczność na występy 
białoruskich zespołów ludowych. Nie ina-
czej było 28 sierpnia podczas Wieczoru 

Piosenek i Tańców Białoruskich w wyko-
naniu zespołu Krysztaliki z Brzozówki koło 
Lidy. 

 Koncert został zorganizowany 
przez oddział powiatowy Stowarzyszenia 
Współpracy Polska - Wschód w Mińsku 
Mazowieckim oraz Miejski Dom Kultury.

Oscarowe 
zakończenie wakacji
 Niezawodna Fundacja Rozwoju 
Międzykulturowego EBU w połowie sierp-
nia zagościła w MDK. Międzynarodo-
we grono wolontariuszy zaprosiło dzieci  
i młodzież na warsztaty Pożegnanie wa-
kacji w stylu Hollywood. 
 Przez osiem dni dzieci aktywnie 
uczestniczyły z zabawach nawiązujących 
do filmowych hitów. Były to nie tylko gry 
ruchowe, ale również warsztaty plastycz-
ne, a nawet kulinarne. Były Oscary, czer-
wony dywan i pop corn w kinie. A przede 
wszystkim było mnóstwo śmiechu prze-
platanego konwersacjami w języku an-
gielskim. 
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Widzimy się latem 
za rok
 Za nami kolejne lato z cyklem 
Muzyka Dancing Kino. Mimo iż pogoda 
nie rozpieszczała, mińszczanie dopisali  
i bawili się w sobotnie wieczory na tarasie 
MDK przy dźwiękach różnorodnej muzyki. 
Piątkowe kino letnie przyciągnęło miłośni-
ków polskich śladów w hollywoodzkich 
produkcjach filmowych. Natomiast ple-
nerowe koncerty na tarasie stały się fan-
tastyczną propozycją na miłe spędzenie 
niedzielnych wieczorów. Przed publicz-
nością w sierpniu wystąpili Arkadiusz Ob-
rzut, Adrian Bryła, Sebastian Lechowicz, 
Michał Kołodziej, Dawid Siemek oraz Ję-
drek Krobicki z koncertem „Zaproszenie”, 
Kuba Blokesz i zespół Chwila Nieuwagi, 
a największe przeboje Bułata Okudżawy 
przypomnieli Aleksander Trąbczyński i Ty-
mon Trąbczyński. 

WWW.MDKMM.PL
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Festiwal Himilsbacha na stałe zagościł 
na kulturalnej mapie Polski, przyciągając 
nie tylko fanów twórczości mińszczani-
na, ale także znanych twórców literatury, 
aktorów, muzyków i artystów. Festiwal 
Himilsbacha to interdyscyplinarna im-
preza, będąca swoistym memoriałem 
najlepszego aktora wśród kamieniarzy.  
9 Festiwal Himilsbacha upłynął popkul-
turowo i na „urrraaa!”. 

 Rozpoczęliśmy mocnym ude-
rzeniem 5 września. Miński zespół Drug-
s&Drive i przyjaciele po raz kolejny zago-
ścił na festiwalowej scenie w projekcie 
HimilsBUCH HilmilsBACH, czyli muzycz-
nej mieszance poezji Pana Janka.

HIMILSBACH i POP/KULTurraa! 
 Tradycją Festiwalu jest przy-
znanie nagrody MONIDŁO dla najpo-
pularniejszego aktora niezawodowego.  
W tym roku powędrowało ono do Julii 
Pietruchy, która wystąpiła chwilę później 
na festiwalowej scenie z debiutancką 
płytą „Parsley”. Utwory płynące prosto  
z serca, delikatny wokal Julii, subtelna, uj-
mująca muzyka i wielki mały instrument: 
ukulele zaczarowały publiczność. 
 6 września zaprosiliśmy na spo-
tkanie z mistrzem pop-artu - Andym War-
holem. Na niezwykłej wystawie poświęco-
nej jego twórczości można było zobaczyć 
słynne serie dolarów, projekty puszki zupy 
Campbell’s, Coca-Coli czy serię portre-
tów Marilyn Monroe. Każdy zwiedzający 
mógł przeżyć swoje 15 minut sławy w bły-
sku fleszy. 
 Wystawę poprzedziły warsztaty 
komiksu dla młodzieży. Przy okazji orga-
nizowanych przez MDK festiwali w wyda-
rzenia kulturalne staramy się angażować 
właśnie uczniów szkół. Dla nich były rów-

nież przeznaczone warsztaty sitodruku 
oraz warsztaty dubbingu. Podczas pierw-
szych z nich młodzież wydrukowała torby 
wg własnych projektów nawiązujących do 
pop artu. 
 Gościem tegorocznej premiery 
kolejnej części Audiobooka Jana Himils-
bacha „Dwa spektakle” był Jan Wareny-
cia, reżyser słuchowiska Teatru Polskiego 
Radia „Raj na ziemi”, które obok słucho-
wiska „Koniec sezonu” znalazło się na 
wydanej płycie. Po spotkaniu publiczność 
obejrzała spektakl „Kłopoty to moja spe-
cjalność” w reżyserii Marka Piwowskiego.
Młody Sherlock Holmes jest sam w so-
bie wystarczająco śmieszny, więc jest to 
wyzwanie, żeby zrobić śmieszny dubbing  
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do śmiesznego filmu. Takie wyzwanie 
podjęliśmy wspólnie z grupą Niemy Movie  
8 września podczas wieczoru z muzyką  
i dubbingiem na żywo do klasyki niemego 
kina. Niemy Movie to czterech muzyków 
i aktor, wykonujących na żywo muzykę  
i dubbing do niemych filmów. Filmy  
w takiej interpretacji nabierają kolorów  
i humoru: ilustrowane są muzyką w wielu 
stylach, postacie obdarzone zostają indy-
widualnymi głosami. Każdy z członków 
zespołu jest multiinstrumentalistą, poru-
sza się swobodnie w różnych konwen-
cjach, od klasyki po rozrywkę, od teatral-
nego patosu po kreskówkowy slapstick.
 Finał festiwalu rozpoczęła pro-
jekcja filmu „Smażalnia story” w reż. Jó-
zefa Gębskiego. A później sceną zawład-
nęli muzycy z Jazzombie oraz Krzysztof 
Zalewski, z którym gościnnie wystąpiła 
Natalii Przybysz.
 Tegorocznemu Festiwalowi to-
warzyszył kultowy bohater z dzieciństwa 
w osobie Pana Kleksa w Kosmosie, czyli 
projekcja w Kinie Muza trzeciej części nie-
zapomnianej serii przygód Pana Ambro-
żego, w której wystąpił Jan Himilsbach. 
Natomiast na murze parkingu przy ul. Ko-
ściuszki można było oglądać wystawę, na 
którą złożyły się zdjęcia Marka Nowickie-
go -  KULTowy REJS, czyli sceny niewy-
korzystane w ostatecznej wersji filmu. 
 A za rok widzimy się na 10. Jubi-
leuszowym Festiwalu!

Agnieszka Boruta
fot. z arch. MDK

WWW.MDKMM.PL
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8 sierpnia o godz. 18.00 w Muzeum 
Ziemi Mińskiej  przy ul. Okrzei 16 odbył 
się wernisaż wystawy „Święci Pańscy”, 
która prezentuje rzeźby i płaskorzeźby, 
oleodruki oraz tkaniny dwuosnowo-
we ze zbiorów Muzeum Regionalnego  
w Łukowie. Trzon kolekcji stanowią 
rzeźby ludowe wykonane w latach 1974 
– 2013 przez czołowych twórców ludo-
wych z Łukowa i okolic.

 Artyści są przedstawicielami 
Łukowskiego Ośrodka Rzeźby Ludowej, 
który działa od 1965 roku i jest jednym  
z głównych ośrodków rzeźbiarskich w kra-
ju.  Prezentowane tkaniny dwuosnowowe 
są autorstwa jednej z czołowych tkaczek 
polskich – Dominiki Bujanowskiej. Otwar-
ciu wystawy towarzyszył koncert na flecie 
w wykonaniu Pani Joanny Tic-Ramos. 
Wystawę można zwiedzać do 1 paździer-
nika br. w godzinach pracy Muzeum.

W upalny poniedziałek 31 lipca w ogro-
dzie Muzeum Ziemi Mińskiej przy ul. 
Okrzei 16 została otwarta wystawa 
sztuki użytkowej „Goście” autorstwa 
Małgorzaty Lucyny Kłoszewskiej. 

 Artystka została zakwalifikowa-
na do projektu „Otwarta Ząbkowska” na 

Wernisaż wystawy „Święci Pańscy”

warszawskiej Pradze. Zaczęła więc przy-
gotowywać prace, które miała prezento-
wać i sprzedawać podczas targów sztuki 
w Otwartej Strefie Twórców. Niestety 
prace nie wyschły na czas. Ale nic stra-
conego, gdyż targi te odbywają się jesz-
cze ze dwa razy w te wakacje. Obiekty 
sztuki użytkowej wyszły na tyle interesu-
jąco, że autorka, mińszczanka, chciała je 
pokazać w mińskim środowisku. Zgłosiła 
się w więc do Muzeum Ziemi Mińskiej  
z propozycją krótkiej wystawy. Prace 
akurat nadały się na wystawę plenerową 
w pięknym ogrodzie Hrabiny Łubieńskiej. 

 Z pewnością wiele osób zna 
sklep „Elegantka”, który jeszcze do nie-
dawna mieścił się przy ulicy Warszaw-

skiej. Jego właścicielka - Elżbieta Słom-
czyńska - jest ciocią artystki i likwidując 
sklep przekazała Pani Małgorzacie skle-
powe manekiny. Te plastikowe głowy 
były inspiracją do wystawy, przedmiotom 
użytkowym został nadany artystyczny 
charakter. Artystka wybrała żywa tech-
nikę malarsko-kolażową, aby zrówno-
ważyć ich sztuczność. W nowoczesnych 
wnętrzach „główki” te mogą pełnić rolę 
manekinów na nakrycia głowy. 

 Tytuł wystawy GOŚCIE jest za-
razem wieloznaczny, jak i bardzo prosty: 
„Goście” … z nieodkrytej planety, przed-
mioty jako goście naszej rzeczywistości  
i tymczasowi goście w ogrodzie MZM.

MZM, fot. z arch. muzeum

Wystawa sztuki użytkowej „Goście”

MZM, fot. z arch. muzeum
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„Klub Idei” w muzeum
Muzeum Ziemi Mińskiej zaprasza 
do swojej siedziby przy ul. Okrzei 16  
w dniu 11 października br. o godz. 
18.30 na spotkanie z prof. Andrze-
jem Lederem, autorem książki 
„Prześniona rewolucja”. Spotkanie 
odbędzie się w ramach Klubu Idei. Dys-
kusja dotyczyć będzie fundamentalnej  
dla Polski zmiany kontekstu społecz-
no-historycznego, który rozpoczął się  
w 1939 roku i trwa po dzień dzisiejszy.
 

10 września br. Muzeum Ziemi 
Mińskiej w Mińsku Mazowieckim   
zorganizowało na Starym Rynku do-
roczny „Targ Janowy” upamiętniający 
postać Jana Himilsbacha, który urodził  
się w 1931 roku w naszym mieście.

 Na targu zaprezentowało się 
ponad 60 wystawców regionalnych z Ma-
zowsza, Podlasia i Lubelszczyzny, którzy 
oferowali wyroby żywnościowe: wędliny, 
sery, chleby, miody, pierogi, chałwę, liza-
ki i wyroby z karmelu, nalewki oraz kawę. 
Zainteresowani mogli też nabyć wyroby  
z konopii leczniczej, kosmetyki i starocia. 
Królowało jak zwykle rękodzielnictwo: 
ręcznie robiona biżuteria, artykuły szy-
te dla dzieci (zabawki, ubranka), wyroby 
szydełkowe, skórzane torebki i artykuły 
z filcu, dekoracje decoupage, ceramika, 
wyroby z drewna i obrazy.

Podczas targu, co staje się już tradycją, 
zbierano pieniądze na cele charytatywne. 
Ogromnym powodzeniem cieszyła się ka-
wiarenka i loteria fantowa, z których do-
chód został przekazany na remont Domu 
Dziecka w Siennicy prowadzonego przez 
Siostry Kapucynki Najświętszego Serca 
Jezusa. Sprzedawano również świece  
i karty świąteczne robione przez siostry 
Karmelitanki Bose z Nowych Osin, a do-
chód z nich został przekazany na rzecz 
klasztoru. Ze swoim stoiskiem wystąpiła 
także Spółdzielnia Uczniowska „Grosz 
do grosza” z Zespołu Szkół Specjalnych  
w Ignacowie.

 Piękna, słoneczna pogoda, któ-
ra towarzyszyła całej imprezie dodatko-
wo zachęciła mińszczan do odwiedzenia 
straganów i stoisk na „Targu Janowym”.

MZM, fot z arch. muzeum

„Targ Janowy” dla Jana Himilsbacha

Wzniesienie Pomnika Powstańców Warszawy na terenie miasta
Podjęta przez Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy inicjatywa ustawienia Pomnika Powstańcom 
Warszawy w Mińsku Mazowieckim to oddanie szczególnej pamięci bohaterom. Wzniesienie trwałej pamiątki, która będzie 
jednocześnie drogowskazem moralnym oraz utrwaleniem obecności Powstańców Warszawy w naszej społeczności lokal-
nej, z ich wszystkimi patriotycznymi wartościami, opartymi na szacunku dla Ojczyzny, wzajemnym braterstwie oraz służbie 
innym ze szczególnym przekazem do młodego pokolenia, będzie złożeniem hołdu prawdziwym bohaterom . 
 
 Lokalizacja ustawienia postumentu to miejsce przy skrzyżowaniu ulic Sosnkowskiego i Chochołowskiej. Niech ten Po-
mnik na co dzień wskazuje wzorce postępowania i nie pozwala zapominać o najwyższej wartości jaką jest wolność. W związku 
z powyższą inicjatywą powstał Społeczny Komitet Budowy Pomnika Powstańców Warszawy. W dniu 29.08.2017r. w Zespole 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim odbyło się pierwsze spotkanie Społecznego Komi-
tetu Budowy Pomnika Powstańców Warszawy. W spotkaniu roboczym uczestniczyli Ks. Proboszcz Parafii Św. Jana Chrzciciela 
Marian Sobieszek, Kamil Wichrowski - przedstawiciel Posła RP Pani Teresy Wargockiej, Starosta Miński Pan Antoni Jan Tar-
czyński, Przewodniczący Rady Rodziców Pan Stanisław Smater, projektant Pan Marek Laudański, nauczyciel historii Pan Piotr 
Olkowicz, przedstawiciele Samorządu uczniowskiego, wicedyrektor Pani Agnieszka Paja, wicedyrektor Pan Janusz Zduńczyk, 
wicedyrektor Pan Jerzy Gańko, dyrektor Tomasz Płochocki. W Społecznym Komitecie uczestniczą również Poseł RP Pan Cze-
sław Mroczek, Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki Pan Marcin Jakubowski, Wicestarosta Pan Krzysztof Płochocki. 
 W imieniu Społecznego Komitetu dyrektor Zespołu Tomasz Płochocki zwrócił się do Burmistrza Miasta i Rady Miasta  
z inicjatywą podjęcia uchwały w sprawie lokalizacji pomnika. Dzięki pozytywnej opinii Burmistrza Miasta Marcina Jakubowskiego 
oraz poparciu tej cennej inicjatywy przez Radę Miasta, w dniu 18 września 2017r. podjęta została uchwała w sprawie ustawienia 
Pomnika Powstańców Warszawy na terenie Miasta.

ZSZ nr 2 im. Powstańców Warszawy
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Otwarte Mistrzostwa Mazowsza 
w Kolarstwie Szosowym

W sobotę 23 września w podmińskiej 
Mariance mogliśmy oglądać jedną  
z ostatnich w tym sezonie batalii kolarzy 
szosowych. Kolejny raz Klub Kolarski 
V-MAX Mińsk Mazowiecki dostąpił za-
szczytu współorganizacji Otwartych Mi-
strzostw Mazowsza w Kolarstwie Szoso-
wym rozgrywanych pod egidą MWZKOL. 
Już od wczesnych godzin porannych 
rozpoczęto rywalizację w najmłodszych 
kategoriach wiekowych gdzie imprezę 
zdominował Warszawski Klub Kolarski, 
GKK OPTY Grodzisk Mazowiecki oraz 
BDC HURAGAN WOŁOMIN. 

 Kolejno do boju ruszali coraz starsi  
i mocniejsi zawodnicy, a kibice oczekiwali 
na ostatni najważniejszy dla nas wyścig 
mężczyzn, gdzie mieliśmy zobaczyć na-
szego świeżo upieczonego Mistrza Pol-
ski Amatorów - Mateusza Mikulskiego. 
Gonitwa nie rozpoczęła się pomyślnie. 
Przepiękną akcję solową przeprowadził 
zawodnik Warszawskiego ŻOLIBERA 
Andrzej Widziewicz i wiele wskazywało 
na to, że samotnie przekroczy linię mety. 
Pech warszawiaka w postaci przebitego 
koła pozbawił go tej szansy więc wszyst-
ko zaczęło się „od początku”. 

 Na bardzo szybkim ostatnim 
zjeździe w Mariance zawodnik V-MAXu 
samotnie oderwał się rywalom na kil-
ka metrów by na mecie podnieść ręce  
w geście zwycięstwa. Obok tytułu „Mi-
strza Polski” mamy więc kolejny sukces 
Mateusza Mikulskiego - „Mistrza Mazow-
sza” !!! Warto odnotować, że w sobotniej 
rywalizacji z bardzo dobrej strony pokaza-
li się też „Seniorzy” z mińskiego V-MAXu.  
W kategorii powyżej 60 lat na najwyższym 
stopniu podium stanął Andrzej Polak.  
To miły i cenny akcent w procesie szkole-
nia najmłodszych zawodników z licznych 
powiatowych szkółek kolarskich.

 Warto nadmienić, że sobotnie 
wyścigi mimo mokrej nawierzchni prze-
biegły bez poważniejszych upadków i nie-
przewidzianych zdarzeń drogowych. Na 
najwyższe oceny zasługują więc jednostki 
miejscowej policji oraz zastępy straży po-
żarnej z Zamienia i Janowa. Całą imprezę 
Patronatem Honorowym objął Wójt Gminy 
Mińsk Mazowiecki Antoni Janusz Piecho-
ski a obowiązki gospodarza wspaniale wy-
pełniła Szkoła Podstawowa w Mariance.

Jacek Tomkiewicz, fot. z  arch. V-MAX
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W dniach 10 – 13 sierpnia chłopcy  
z roczników 2004 U-14 i 2006 U-12 za-
grali w Międzynarodowym Turnieju pił-
karskim w Telszach na Litwie.

 MOSiR Mińsk Mazowiecki - Lie-
paja City (Łotwa) 4:1 - brawo nasi chłop-
cy, pierwszy mecz za nami i mamy zwy-
cięstwo. Na listę strzelców bramek wpisali 
się: Rysiek Zwierz, Seweryn Wąsowski, 
Adrian Gańko, Michał Zwierz. Drugi mecz 
i kolejne zwycięstwo MOSIR’ka 2006 
Mińsk Mazowiecki - Siauliu FA 5:1, tym 
razem na listę strzelców wpisali sie: Ry-
siek Zwierz x2, Jakub Ruszpel x2, Adrian 
Gilant. Niestety warunki pogodowe (30’C), 
rozegrany mecz po meczu spowodowały, 
że nasi chłopcy nie dali rady gospoda-
rzom turnieju i przegraliśmy ostatni mecz 
grupowy. Do przerwy utrzymywał się bez-
bramkowy remis, ale niestety po przerwie 
drużyna Dziugas okazała się skuteczniej-
sza. MOSiR Mińsk Mazowiecki - Dziugas 
Telsze 0:5. Wychodzimy na drugim miej-
scu z grupy.
 Drugi dzień rozgrywek MOSI-
R’ek rozpoczął od zwycięstwa. Chłopcy 
po bratobójczej walce wygrali z Supra 
Kwidzyn (PL) 6:0. Strzelcy bramek: Oskar 
Kopacz x2, Adrian Gilant x2, Adrian Gań-
ko, Rysiek Zwierz. Warunki atmosferycz-
ne były bardzo ciężkie, żar lał się z nie-
ba, ale nasz trener Robert Gójski rotuje 
składem. Wszyscy chłopcy mają czas na 
to żeby trochę odpocząć, uzupełnić płyny  
i wrócić do gry.  Ciężko zapracowali na to 
zwycięstwo.
 W półfinale spotykamy się po 
raz drugi z drużyną łotewską Liepaja City. 
Do meczu chłopcy przystępują bardzo 
zmotywowani i od początku grają pres-
singiem na połowie przeciwnika. Łotysze 
natomiast bardzo groźnie kontrują.  Druga 
połowa zaczyna się od groźnych ataków 
Łotyszy, ale dzięki postawie naszych na-
szego bramkarza Sebastiana Zagórskie-
go i obrońców: Mikołaja Góras i Wiktora 
Krzymowskiego nie tracimy bramki. Koń-

Turniej piłkarski na Litwie
SPORT

cówka to już pełna kontrola i dominacja 
naszej drużyny. Mamy finał! Nasi chłopcy 
po bardzo ciężkim meczu z Łotyszami za-
kwalifikowali się do finału turnieju. MOSI-
R’ek Mińsk Mazowiecki - Liepaja City 3:0, 
bramki dla naszej drużyny zdobyli: Sewe-
ryn Wasowski x2, Adrian Gilant. Cała dru-
żyna ciężko zapracowała na wyróżnienie, 
szczególne podziękowania dla Wiktora 
Krzymowskiego za grę w obronie i dla Mi-
chała Zwierza za asysty.
 W finale spotykamy się z gospo-
darzami turnieju Dziugas Telsiai. Mecz 
odbywa się na stadionie miejskim o go-
dzinie 16:45 czasu lokalnego. Na szczę-
ście zachmurzyło się w Telszach i chłop-
cy rozpoczęli mecz przy chłodniejszym 
powietrzu. Pierwsza połowa przebiega 
pod dyktando gospodarzy i przy głośnym 
dopingu kibiców miejscowej drużyny. Do-
minacja Dziugasa na skrzydłach, groźne 
akcje i wrzutki w nasze pole karne to ob-
raz pierwszej połowy. Jedna z prostopa-
dłych piłek trafia do napastnika i pada gol 
na 0:1. Kończymy pierwszą połowę z tym 
wynikiem. Druga połowa odbywa się przy 
padającym deszczu i widać, że sprzy-

ja naszej drużynie. Piłka jest rozgrywana 
szybciej, na śliskiej murawie nabiera pręd-
kości, podania są dokładniejsze i po jed-
nej z akcji po strzale Macieja Gałązki pada 
wyrównujący gol. Do końca regulamino-
wego czasu wynik nie ulega zmianie – rzu-
ty karne. Nasi chłopcy zaprezentowali się 
z bardzo dobrej strony, cała drużyna dała 
z siebie wszystko. Po serii rzutów karnych 
przegrywamy 4:1 i ostatecznie zajmujemy 
II miejsce w Telsiai City Cup. Za zdobycie 
II miejsca otrzymaliśmy puchar, pamiąt-
kowe medale i litewski sękacz. Trenerzy 
wszystkich drużyn nadali indywidualne 
wyróżnienie Wiktorowi Krzymowskiemu, 
a do drużyny (dziewiątki) najlepszych za-
wodników turnieju wybrano Mikołaja Gó-
rasa i Michała Zwierza.

Skład MOSiR’06 Mińsk Mazowiecki : 
Sebastian Zagórski, Adrian Gilant (’07), Miko-
łaj Góras, Michał Zwierz(’07) , Jakub Ruszpel 
(’07), Paweł Posiewka, Oskar Kopacz, Szy-
mon Gójski (’07), Ryszard Zwierz (’07), Maciej 
Gałązka, Seweryn Wąsowski, Adrian Gańko, 
Franek Borowski, Wiktor Krzymowski, Maciej 
Skrzydlewski.

fot. z arch. zespołu MOSiR’06
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MISTRZOSTWA POWIATU W TENISIE ZIEMNYM

dzieliśmy najbardziej ekskluzywne miej-
sca przeznaczone dla najważniejszych 
gości PGE Narodowego, komentatorów 
i kibiców, wykorzystywane podczas me-
czów reprezentacji Polski w piłce nożnej 
oraz centrum medialne PGE Narodowe-
go, które przeznaczone jest dla dzienni-
karzy. 
 Największym zainteresowaniem 
cieszyły się jednak pomieszczenia strefy 
zawodniczej, w których dzieci chętnie ro-
biły sobie pamiątkowe zdjęcia.  Po ponad 
półtoragodzinnym zwiedzaniu wyruszyli-
śmy do kina 6D, w którym podzieleni na 
dwie mniejsze grupy spędziliśmy miło 
czas. Pierwsza z grup, młodsza, wybrała 

17 sierpnia oddział trzydziestu śmiałków 
wyruszył przeżyć wspaniałą i niezapo-
mnianą przygodę, która w tym roku pod 
dumną nazwą „Edukowanie przez Zwie-
dzanie” obejmowała wyjazd do Warsza-
wy, aby zwiedzić Stadion Narodowy oraz 
zrelaksować się w kinie 6D. 

 Punktualnie o 9.30 zebraliśmy 
się wszyscy przed Auaparkiem Miejskim 
i  po „uroczystym” przekazaniem swoich 
pociech przez rodziców byliśmy już go-
towi na wielkie emocje! O godzinie 11.15 
przy asyście pani przewodnik zaczęliśmy 
zwiedzać ogromny kompleks! Gdzie my 
nie byliśmy! Obeszliśmy cały stadion, wi-

EDUKOWANIE PRZEZ ZWIEDZANIE

się w podróż kosmiczną, zaś starsze dzie-
ci nurkowały z żółwiami w przepięknym 
podwodnym świecie! Po emocjonujących 
chwilach w ruchomych fotelach z wodą, 
wiatrem, ogniem i bańkami mydlanymi 
na plecach uczestnicy nabrali apetytu, 
stąd w drodze powrotnej zajechaliśmy, 
by się nieco posilić. W drodze powrotnej 
dzieci wyrażały bardzo pozytywnie opinie  
o wspólnie spędzonym czasie, co utwier-
dza nas w przekonaniu o zasadności 
organizacji tego typu wyjazdów. Już 24 
sierpnia swoje tajemnice odkryje przed 
nami Stadion Legii! Dziękujemy za wspól-
nie spędzony czas! 

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Na kortach ziemnych przy ul. Wyszyń-
skiego 30a przeprowadzone zostały Mi-
strzostwa Powiatu Mińskiego w Tenisie 
Ziemnym zorganizowane wspólnie przez 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji i Miń-
skomazowieckie Towarzystwo Tenisowe. 
Zgodnie z długoletnią tradycją Starosta 
Miński Pan Antoni Jan Tarczyński objął to 
wydarzenie honorowym patronatem fun-
dując puchary dla finalistów. 
 Rokrocznie również Mistrzostwa 
Powiatu zaliczają się do cyklu tenisowego 
grand prix sezonu. Rywalizacja 26 zgłoszo-
nych zawodników toczyła się przez dwa 
weekendy. 2-3 września rozegrano rundy 
eliminacyjne, zaś w dniach 9-10 września 

do walki przystąpiła najlepsza „ósemka”, 
która osiągnęła następujące wyniki: 
Popis Jacek – Gołowicz Dariusz  9-7
Kalinowski Dariusz – Kowalczyk Artur  8-7 
Bauć Janusz – Chrzanowski Hubert – Wal-
kower Dla Baucia
Wiśniewski Rafał – Kielan Krystian  9-4
Półfinały: Kalinowski – Popis 9-4,    Bauć – 
Wiśniewski  9-3
Finał: Bauć – Kalinowski  1-6, 6-0, 10-7.
Jak sugeruje rezultat – mecz finałowy miał 
swoją dramaturgię – Janusz Bauć, któ-
ry często przyjeżdża na mińskie turnieje  
z Warszawy i ma na koncie wiele wygra-
nych zawodów był lekko faworyzowany 
przez sporą grupę kibiców tego pojedyn-
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W dniu 9 września w Sochaczewie od-
był się IX Puchar Polski Juniorek i Ju-
niorów w Judo im. Tadeusza Naskręta.

Rewelacyjnie wypadły 2 zawod-
niczki, które zdobyły złote medale.
Aleksandra Polkowska, waga 44kg  
i Katarzyna Przyczyna, waga 57kg.

Nasz Klub jako jedyny zdobył 2 złote 
medale w kategorii juniorek i w klasyfi-
kacji medalowej zajął I miejsce w kraju. 
W zawodach startowało 183 zawodni-
czek i zawodników z całego kraju oraz  
z Rosji i z Ukrainy.

Następnego dnia 10 września w Józe-
fowie odbyły się Międzywojewódzkie 
Mistrzostwa Młodziczek i Młodzików  
w Judo, rocznik 2003 - 2004. Są to naj-
wyżej punktowane zawody w tej kategorii 
wiekowej w kraju.

Z naszego klubu uczestniczyło 6 osób, 
które uzyskały następujące wyniki:
Srebrne medale zdobyły: Jagoda Za-
wadzka, 44kg; Natalia Łukaszewicz, 
48kg.

Brązowy medal zdobył Damian Zaperty, 
waga 66kg. V miejsca wywalczyli: Kry-
stian Adamczyk - 55kg, Laura Ngo Trong 
- 44kg, Wiktoria Kulik - 52kg.
 

UKS Judo KONTRA Zdzisław Wiącek
fot. z arch. klubu

ZŁOTO 
DLA 
JUDOCZEK

ku, tym bardziej, że w półfinale efektownie 
pokonał Rafała Wiśniewskiego. Dariusz 
Kalinowski także nie miał problemów  
w półfinałowym starciu z Jackiem Popi-
sem, ale trzeba brać pod uwagę różnicę 20 
lat na korzyść Janusza. I ten właśnie „dro-
biazg” być może przesądził o wyniku finału 
– w pierwszym secie Kalinowski przewa-
żał wygrywając gładko 6-1, ale w drugiej 
odsłonie role się odwróciły – 6-0 dla Bau-
cia. Dopiero dramatyczny „supertajbrejk” 
wyłonił tegorocznego mistrza powiatu,  
w którym zwyciężył Janusz Bauć 10-7. 
Pojedynki we wcześniejszych rundach 
potwierdzały raczej układ rankingowy miń-
skiego tenisa. Zawody zakończyły się wrę-
czeniem finalistom okazałych pucharów 
Starosty Mińskiego oraz nagród ufundo-
wanych przez MOSiR.

Bogdan Wasilonek, fot. z arch.MMTT
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W okresie wakacyjnym Miński Klub  
Sportowy MMA TEAM przygotował ofertę 
dla najmłodszych mieszkańców naszego 
miasta pod nazwą  „Sportowe wakacje  
z brazylijskim jiu-jitsu”.

Nasz projekt spotkał się z bardzo dużym 
zainteresowaniem, na zajęcia zapisało się 
ponad 50 dzieci w ciągu zaledwie jed-
nego tygodnia! Zajęcia były prowadzone  
w trzech grupach wiekowych: BJJ Kids 
(4–7 lat), BJJ Junior (8-11 lat), BJJ Young 
(12-16 lat). Treningi były prowadzone 
przez czarny pas BJJ Adama Parafiań-
czuka oraz trenera Marcina Frankiewicza 
posiadającego purpurowy pas BJJ. Zaję-
cia odbywały się w Klubie Walki Grappler 
dwa razy w tygodniu począwszy od poło-
wy lipca do końca sierpnia. Najliczniejszą 
grupę stanowiły dzieciaki z najmłodszej 
sekcji bjj kids, które stawiały swoje pierw-

sze kroki w zajęciach ogólnorozwojowych 
z elementami brazylijskiego jiu jitsu.
W grupie Bjj Junior dzieci uczyły się pod-
stawowych technik brazylijskiego jiu jitsu 
połączonych z elementami samoobrony. 
Młodzież w grupie Bjj Young miała moż-
liwość zasmakowania brazylijskiego jiu 
jitsu w jego wszystkich płaszczyznach.

Głównym celem prowadzonych przez 
nas warsztatów było zachęcenie dzieci 
do wszelakiej aktywności fizycznej. Or-
ganizacja wolnego czasu razem z rówie-
śnikami  przyczyniła się do pozytywnego 
ograniczenia nadużywania komputerów 
i telefonów. Zajęcia uczyły także prowa-
dzenia higienicznego trybu życia i kształ-
towania właściwych postaw. Siedem 
tygodni, które mieliśmy okazję wspólnie 
przeżyć,  upłynęło nam bardzo szybko  
i w niesamowicie przyjemnej atmosferze!

W środę, 30 sierpnia, zakończyliśmy wa-
kacyjną przygodę z bjj, wręczając uczest-
nikom pamiątkowe certyfikaty i koszulki.

Dziękujemy wszystkim dzieciom za 
ogromne zaangażowanie, każde z nich 
zrobiło duży progres  i nabyło nowych 
umiejętności. Rodzicom gratulujemy 
wspaniałych pociech i dziękujemy za 
obdarzenie nas zaufaniem. Wyrażamy 
głęboką nadzieję, że w tych młodych  
ludziach zaszczepiliśmy choćby najmniej-
szą iskierkę miłości do sportu.

Składamy serdeczne podziękowania 
dla Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiec-
ki Marcina Jakubowskiego oraz Rady  
Miasta Mińsk Mazowiecki za przychyl-
ność i dofinansowanie naszego projektu  
z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki.

KW GRAPPLER, fot. z arch. klubu

Sportowe wakacje z Brazylijskim JIU-JITSU 

16 września w Sochaczewie został roze-
grany Puchar Polski Jiu Jitsu w którym 
wzięli udział przedstawiciele Klubu Walki 
Grappler. 

Turniej został zorganizowany przez  Pol-
ski  Związek Jiu Jitsu. W zawodach wzięło 
udział ponad 200 osób  z całego kraju. 

Klub Walki Grappler reprezentowali Mar-
cin Frankiewicz i Jakub Miś. Grapplerzy 
wrócili do Mińska z  następującymi me-
dalami:

Jakub Miś  srebro w kategorii - 77kg  
Ne waza No Gi;
Marcin Frankiewicz złoto w kategorii  
+ 94kg Ne waza No Gi.

To dopiero początek sezonu, a kolejne 
starty przed nimi, także przed mińską 
publicznością podczas VIII Turnieju No 
Gi  Fight Grappler Cup już 7 października 
oraz na V Mińskiej Gali Mieszanych Sztuk 
Walk  Grappler Night - 21 października, 
na które serdecznie zapraszamy!

KW GRAPPLER, fot. z arch. klubu

Mińszczanie na Pucharze Polski
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W lipcu odbył się już XVII obóz Taekwon-do  
z Akademią Sztuk Walki. Tym razem akademi-
cy wyjechali do ośrodka kolonijnego „Jędrek” 
w Augustowie. 

 Podczas trwania obozu czekały na 
nas świetne atrakcje: nauka jazdy na nartach 
wodnych, bez ograniczeń nauka i doskonale-
nie pływania kajakiem, zakończone spływem 
kajakowym. Wspaniale udała się wycieczka po 
Suwalszczyźnie. Zwiedzaliśmy Pokamedulski 
Klasztor  w Wigrach, Smolniki „U Pana Tade-
usza”, przepiękne mosty w Stańczykach, a także 
„Trójstyk granic”. Na Litwie oglądaliśmy zamek 
w Trokach i piękne miasto Wilno. Dzieci i mło-
dzież wybrała się również na rejs statkiem „Jadź-
wiedź” po Dolinie Rospudy. Codzienne konkursy 
i gry zespołowe, dyskoteki, chrzest kolonijny, 
śpiewy przy gitarze szybko zintegrowały grupę, 
aż żal było wracać do domu.

 Kolejny obóz już XVIII na przełomie 
lipca i sierpnia odbył się na Słowacji wysoko  
w górach w pensjonacie „Paradise” w cudownej 
uzdrowiskowej miejscowości Kunerad. Tu spę-
dzaliśmy czas bardzo intensywnie: wspaniałe 
spacery po górach do pobliskich zamków, od-
poczynek na basenach w Rajeckich Teplicach 
przy 36 stopniach ciepła był bardzo przyjemny. 
Rewelacyjnie bawiliśmy się na spływie tratwami 
po najważniejszej słowackiej rzece, gdzie był 
rwący nurt i piękne krajobrazy. Odbyła się także 
wycieczka do Słowackiego Betlejem, gdzie by-
liśmy również na Mszy Świętej. Podziwialiśmy 
także Janosikowe Góry - coś co trudno opi-
sać, trzeba przejść i zobaczyć. Byliśmy jeszcze  
w Żylinie na rynku przy fontannach i na lodach. 
 Program obozu był bardzo napięty, 
odbyły się chrzty i śluby obozowe, dyskoteki, 
wieczorami graliśmy w piłkę, podczas pogod-
nych wieczorów śpiewaliśmy przy gitarach  
i przedstawialiśmy różnego rodzaju wesołe ske-

Letnie obozy Akademii Sztuk Walki

MIEJSKI OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
W MIŃSKU MAZOWIECKIM INFORMUJE
 
Od dnia  1  września  2017 r. wszelkie wypłaty gotówkowe 
odbywają się w Punkcie kasowym Banku Spółdzielczego  
przy ul. Tuwima 2  w  Mińsku Mazowieckim.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej  
w Mińsku Mazowieckim,  wychodząc 
naprzeciw potrzebie zwiększenia oferty 
wsparcia terapeutycznego ukierunko-
wanego na osoby dotknięte przemocą  
w rodzinie, zaprasza do korzystania  
z poradnictwa specjalistycznego w Miej-
skim Punkcie Konsultacyjnym „STOP 
przemocy”. 

 Miejski Punkt Konsultacyjny 
„STOP przemocy”, realizowany w ramach 
projektu socjalnego, będzie działał w sie-
dzibie Miejskiego Ośrodka Pomocy Spo-
łecznej 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 

cze. Ostatniego wieczoru zwyczajem w Akade-
mii Sztuk Walki jest Sayonara -  uroczyste ogni-
sko pożegnalne z kiełbaskami, rozdanie nagród, 
medali i dyplomów, ostatnia iskierka na apelu  
i na żądanie pompeczki – to był dobry czas.
 W obozach wakacyjnych organizowa-
nych przez Akademię Sztuk Walki wzięło udział 
143 osoby.
 Dziękujemy za pomoc Panu Wójto-
wi Gminy Krzysztofowi Kalinowskiemu i Radzie 
Gminy, a także wszystkim osobom zaangażo-
wanym w organizację obozu: Monice Matwiej, 
Rafałowi Wtulich, Mateuszowi Laskusowi, Mał-
gorzacie Matwiej, Mateuszowi Gajewskiemu, 
Barbarze Majewskiej, Sebastianowi Walasowi, 
Damianowi Walasowi i wspaniałej pani ratownik 
medycznej – Ewie Sobieraj oraz kierownikowi za-
mieszania Dawidowi Matwiejowi.

Taekwon!!!

Zarząd ASW, fot z arch.  ASW

zagrożonym oraz dotkniętym przemocą  
w rodzinie z terenu miasta Mińsk Mazo-
wiecki poprzez: 
- zintensyfikowanie działań profilaktycz-
nych w zakresie przeciwdziałania prze-
mocy w rodzinie, 
- zwiększenie dostępności i skuteczności 
ochrony oraz wsparcia osób zagrożonych 
bądź dotkniętych przemocą w rodzinie,
- wzbogacenie oferty pomocy osobom 
dotkniętym przemocą w rodzinie.

materiał MOPS

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

Z PRACY RADY MIASTA

• Uchwała Nr XXXIII.310.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości w ramach pomocy de minimis;
• Uchwała Nr XXXIII.311.2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (w sprawie wyboru 

metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawek opłat);
• Uchwała Nr XXXIII.312.2017 w sprawie uchylenia uchwały w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, wysokości stawek 

opłat za postój pojazdów samochodowych, wprowadzenia opłat abonamentowych i zerowej stawki opłaty dla niektórych użyt-
kowników drogi oraz wysokości opłaty dodatkowej i określenia sposobu pobierania tych opłat;

• Uchwała Nr XXXIII.313.2017 w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu miasta;
• Uchwała Nr XXXIII.314.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 

Miasta Mińsk Mazowiecki;
• Uchwała Nr XXXIII.315.2017 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia szczegółowego  sposobu i zakresu świadczenia usług  

w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli  nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów;
• Uchwała Nr XXXIII.316.2017 w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały Rady Miasta Mińsk Mazowiecki (w sprawie ustale-

nia zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Kościuszki oraz wysokości opłat za parkowanie);
• Uchwała Nr XXXIII.317.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego;
• Uchwała Nr XXXIII.318.2017 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 

dzierżawy nieruchomości położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Zachodniej;
• Uchwała Nr XXXIII.319.2017 w sprawie powołania Rady Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim;
• Uchwała Nr XXXIII.320.2017 w sprawie wzniesienia pomnika na terenie miasta Mińsk Mazowiecki;
• Uchwała Nr XXXIII.321.2017 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2017.

Uchwały podjęte na XXXIII sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
w dniu 18 września 2017 r. 

W dniach 11-13 września 2017 roku odbyła 
się kolejna Szkoła Rad Seniorów, czyli spo-
tkanie edukacyjno-integrujące dla mazo-
wieckich Rad Seniorów w Białobrzegach nad 
Zalewem Zegrzyńskim.  

 Jak zawsze było niezwykle twórczo  
i intensywnie. Uczestnicy mieli do wyboru licz-
ne warsztaty, ciekawe spotkania z praktykami  
z obszaru polityki senioralnej i aktywności lokal-
nej. Ale co najważniejsze mogli się wzajemnie 
poznać i wymienić doświadczeniami, uwagami 
i propozycjami rozwiązań w danych miastach 
i gminach. W Szkole Rad Seniorów uczestni-
czyli przedstawiciele Miejskiej Rady Seniorów 

Szkoła Rad Seniorów

w Mińsku Mazowieckim: Wanda Rombel, Jerzy 
Maciejewski oraz Zygmunt Szlichciński. Poza 
wieloma interesującymi panelami dyskusyjny-
mi seniorzy mogli wziąć udział w warsztatach 
prowadzonych przez takie osobistości świata 
mediów, jak: Maciej Orłoś (wystąpienia publicz-
ne), czy Zbigniew Łuczyński (W jaki sposób an-
gażować media by naświetlać sprawy seniorów  
i wzmacniać ich głos w debacie publicznej?). 
 Wyjazdowa Szkoła Rad Seniorów to 
nie tylko dyskusje i warsztaty. To również integra-
cja środowiska radnych seniorów z różnych gmin  
w Polsce, zacieśnienie wzajemnych relacji, 
wymiana doświadczeń, czy snucie wspólnych 
planów. Udział przedstawicieli Miejskiej Rady 
Seniorów w Mińsku Mazowieckim możliwy był 
dzięki wsparciu Fundacji Zaczyn.

oprac. na podst. mat. Fundacji Zaczyn
Dyżur Miejskiej Rady Seniorów w Mińsku Mazowieckim
10.10.2017 r. (wtorek), pok. 116, w godz. 11.00 – 12.00
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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 
(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.
52.	 Żłobek	pn.	„Jacek	i	Agatka”	Karolina	Bartnicka	ul.	Topolowa	11	lok.	U1
53.	 Żłobek	pn.	„Jacek	i	Agatka”	Karolina	Bartnicka	ul.	Stefana	Okrzei	10
54.	 Żłobek	pn.	„Bajkolandia”	ul.	Kolejowa	22a
55.	 Żłobek	Wesołe	Smerfiki	Kinga	Pszonka	ul.	Toruńska	2
56.	 Przedszkole	Niepubliczne	TIK-TAK	ul.	Górki	18A
57.	 KLUB	DZIECIĘCY	TIK	–	TAK	ul.	Górki	18A.

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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Urząd Miasta 
Mińsk Mazowiecki
ul. Konstytucji 3 Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki
tel. 25 759 53 00
tel. 25 759 53 11
fax 25 758 40 25
boi@umminskmaz.pl
sekretariat@umminskmaz.pl
www.minsk-maz.pl
www.bip.minsk-maz.pl

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

Burmistrz Miasta lub Zastępca  
Burmistrza przyjmują interesantów:
-  w środy od godz. 12.00 do 17.00, 
-  w każdą pierwszą środę miesiąca przyj-
mowani są interesanci w sprawach zwią-
zanych z gospodarką mieszkaniową.

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

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU

W roku 2017 tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2007 roku oraz do-
wody osobiste wydane w 2012 roku na okres 5 lat dla osób niepełnoletnich. Termin waż-
ności dowodu osobistego można sprawdzić samemu. Data, do kiedy dokument pozosta-
je ważny jest określona w prawym dolnym rogu dowodu osobistego pod informacją o serii  
i numerze. Jeżeli w dowodzie osobistym widnieje zapis - „nieoznaczony” oznacza, że dowód 
osobisty jest ważny i nie podlega wymianie. Warto już dziś sprawdzić datę ważności dowodu 
osobistego i w przypadku zbliżającego się końca terminu złożyć wniosek o wydanie nowego 
dokumentu. Nie czekaj z wymianą dowodu osobistego na ostatnią chwilę.

 Wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się osobiście co najmniej 30 dni przed upływem terminu jego ważności. 
Dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie. Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć aktualną kolorową foto-
grafię, wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej 
części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii.

 Wnioski o wyrobienie dowodu osobistego przyjmowane są w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki w pokoju nr 5 na par-
terze w poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 8.00-16.00, w środę w godz. 8.00-17.00, w piątek w godz. 8.00 -15.00.
Dla osób, którym termin ważności dowodu osobistego upływa w tym roku, Referat Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych 
Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki będzie dodatkowo czynny  w sobotę 14 października 2017 roku w godz. 9.00-14.00.
 Więcej informacji w sprawie dowodów osobistych można uzyskać pod numerem telefonu (25) 759 53 18.

Aneta Gela
         Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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