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  W połowie czerwca zakończyliśmy budowę  
ul. Jaśminowej. To ważna inwestycja drogowa, w której 
jakość wykonania i zastosowane rozwiązania poprawiają-
ce bezpieczeństwo, jak np. wyniesione skrzyżowania czy 
słupki w chodnikach, wyznaczają nowe standardy inwesty-
cji drogowych w naszym mieście. Inwestycje kontynuować 
będziemy również w okresie wakacyjnym. W najbliższych 
dniach w parku miejskim ruszy budowa jednej z głównych 
alei – od ul. Warszawskiej przy Pomniku Szarych Szeregów 
w kierunku ul. Budowlanej. Trwają też prace na zewnątrz 
i wewnątrz Pałacu Dernałowiczów, który poprawi swoją 
funkcjonalność oraz delikatnie zmieni wygląd, powracając 
do niektórych przedwojennych elementów.
 PWiK w Mińsku mazowieckim pozyskało rekordową kwo-

tę dofinansowania: ponad 43 mln zł, m.in. na modernizację oczyszczalni ścieków, 
która stanie się jedną z najnowocześniejszych w kraju. Znacząco poprawi się jej 
efektywność oraz wyeliminowane zostaną wszelkie uciążliwości dla mieszkających  
w sąsiedztwie.

 18 czerwca w imieniu mińskiego samorządu podpisałem wielostronną de-
klarację współpracy gmin i powiatów na rzecz zrównoważonego rozwoju społeczno-
-gospodarczego Obszaru Metropolitalnego Warszawy. Po wielu latach starań Mińsk 
Mazowiecki przypieczętował swój funkcjonalny związek z Warszawą, stając się jednym 
z partnerów w tworzeniu Metropolii Warszawskiej. Niesie to za sobą nowe wyzwania 
chociażby przy rozdziale środków unijnych w kolejnej perspektywie finansowej.
 Koniec czerwca to tradycyjnie największy festiwal muzyczny w tej części 
Mazowsza – 4M Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki. Zapraszamy od 29 czerwca na 
3 dni dobrej zabawy z artystami z najwyższych miejsc list przebojów! Od 3 lat na 
4M gościmy zagraniczne gwiazdy. W tym roku będzie to wokalista z naszego miasta 
partnerskiego Lacey w USA – Ethan Tucker. Serdecznie zapraszam!
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W dniu 8 czerwca 2018 roku, w Miej-
skiej Bibliotece Publicznej w Mińsku 
Mazowieckim odbyła się uroczystość 
wręczenia Medali za Długoletnie Poży-
cie Małżeńskie. Jubileusze małżeńskie 
świętowały 32 pary z Mińska Mazo-
wieckiego ( 50-lecie pożycia małżeń-
skiego - 29 par, 60-lecie pożycia mał-
żeńskiego - 2 pary, 63-lecie pożycia 
małżeńskiego - 1 para).

 W imieniu Prezydenta Rze-
czypospolitej Polskiej Medale za Dłu-
goletnie Pożycie Małżeńskie wręczył 
Jubilatom Burmistrz Miasta Mińsk Ma-
zowiecki Marcin Jakubowski. Pogratu-

 

Jubilaci 50-lecia Pożycia Małżeńskiego 
w Mińsku Mazowieckim

W dniach 10-13 czerwca Kołobrzeg 
zaprosił uzdolnioną artystycznie mło-
dzież na 20. Festiwal Twórczości Dzie-
cięcej Wojska Polskiego zorganizowa-
ny przez Wojskowe Centrum Edukacji 
Obywatelskiej pod honorowym patro-
natem Ministra Obrony Narodowej.

 Na festiwalu wyróżniono Julię 
Głażewską z Mińska Mazowieckiego. 
Znalazła się w gronie laureatów dzięki 
pracy w formie plakatu, przy którego 
tworzeniu zaakcentowała 100-lecie Ma-
rynarki Wojennej. 
 Swoją pracę wykonała przy 
wsparciu Sylwii Zabłockiej z Klubu 
CSŻW w Mińsku Mazowieckim. 
Gratulujemy!

Klub CSŻW, fot. Monika Zielińska

lował wszystkim tak długiego, zgodnego 
i szczęśliwego pożycia małżeńskiego. 
Życzył dalszych pogodnych lat życia  
w jak najlepszym zdrowiu i zadowole-
niu, zrealizowania wszystkich zamie-
rzeń i planów oraz wielu spokojnych dni  
w gronie rodziny i przyjaciół.

 Podczas uroczystego spotka-
nia Jubilaci otrzymali dyplomy gratula-
cyjne i okolicznościowe upominki. Były 
kwiaty, toast za zdrowie Jubilatów, tort 
oraz pamiątkowe zdjęcia. Nie zabrakło 
dobrej zabawy przy poczęstunku i mu-
zyce w wykonaniu zespołu „Safari”.

W tym dniu swój jubileusz obchodziły 
następujące pary:

  1. Henryka i Ryszard Bartniccy
  2. Daniela i Ryszard Ciszkowscy
  3. Krystyna i Stanisław Dmowscy
  4. Irena i Jan Dżbik
  5. Halina i Czesław Florowscy
  6. Marianna i Krzysztof Grabowscy
  7. Elżbieta i Stanisław Jarek
  8. Janina i Andrzej Kiełczykowscy
  9. Maria i Stanisław Klimek
10. Lucyna i Andrzej Majszyk
11. Stanisława i Tadeusz Moreń
12. Barbara i Zbigniew Nowak
13. Irena i Fabian Ołdak
14. Wiktoria i Paweł Papis
15. Barbara i Stanisław Parol
16. Jadwiga i Henryk Prokopiuk
17. Halina i Antoni Radziwonka
18. Władysława i Roman Rucińscy
19. Danuta i Zbigniew Sadowscy
20. Sabina i Przesław Sakowscy
21. Barbara i Waldemar Szymańscy
22. Maria i Andrzej Tkaczyk
23. Elżbieta i Ryszard Wojdyga
24. Agnieszka i Stanisław Wójcik
25. Stanisława i Mieczysław 
      Zabieglińscy
26. Justyna i Marian Zabielscy
27. Stanisława i Ryszard Zgódka
28. Anna i Zbigniew Zwierzchowscy
29. Anna i Wiktor Zych
30. Władysława i Kazimierz 
      Świętochowscy
31. Maria i Władysław Kowalczyk
32. Saturnina i Stanisław Gadomscy 

USC, fot. z arch. UM

„Kolorowa Niepodległa”
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28 maja 2018 r. zawarto aneks do umo-
wy o dofinansowanie projektu „Rozbu-
dowa systemu gospodarowania woda-
mi opadowymi w Mińsku Mazowiecki 
-  etap I”  rozszerzający zakres  projektu 
o dwa dodatkowe zadania:
Zadanie 9. „Budowa kanalizacji wód 
opadowych w ul. Marii Grochowskiej  
i Hipolita Konopki”
Zadanie 10. „Budowa kanalizacji wód 
opadowych w ul. Ignacego Paderew-
skiego”.
 Realizacja budowy kanalizacji 
deszczowej wraz z budową drogi w ul. 
Marii Grochowskiej i Hipolita Konopki 
będzie w latach 2018-2019 r.,  natomiast 
kanalizacji deszczowej wraz z budową 
drogi w ul. Ignacego Paderewskiego  
będzie realizowana w 2019 r. (red.)

Projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim”

W dniu 27 maja 2018 r. podczas obcho-
dów Dni Miasta Mińsk Mazowiecki oraz 
597. rocznicy nadania praw miejskich 
realizowana była promocja projektu  pn. 
„Rozbudowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi w Mińsku Mazowiec-
kim - I etap” poprzez spotkania uczestni-
kami obchodów, na których rozdawane 
były pendrivy z informacjami dotyczącymi 
realizowanego projektu. 
 Promocja cieszyła się dużym za-
interesowaniem wśród mieszkańców mia-
sta i nie tylko. W ramach promocji rozdano 
100 szt. pendrive. Informacje o projekcie  
dostępne są na stronie www.minsk-maz.pl.                                                         
(red.), fot. z arch. UM

 W dniu 29 maja 2018 roku za-
warto umowę pomiędzy Miastem Mińsk 
Mazowiecki, a Ministrem Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego o dofinansowa-
nie ramach programu ,,Infrastruktura 
szkolnictwa Artystycznego” ze środków 
finansowych Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury, w kwocie 
50 000,00 zł.  Środki te,  zostaną prze-
znaczone na zakup wyposażenia do 
Miejskiej Szkoły Artystycznej I Stopnia 
im. Konstantego Ryszarda Domagały  
w Mińsku Mazowieckim.     

Wydział Inwestycji UM, fot. z arch. UM

Aneks do umowy 
na dofinansowanie projektu

Akcja promocyjna projektu

Dofinansowanie na wyposażenie MSA
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Dofinansowanie inwestycji PWiK
W dniu 21 maja 2018 roku, 
w siedzibie Narodowego 
Funduszu Ochrony Środo-
wiska i Gospodarki Wod-
nej w Warszawie, odbyło 
się oficjalne podpisanie 
umowy o dofinansowanie  
z funduszu spójności stra-
tegicznych inwestycji 
wodno - kanalizacyjnych, 
realizowanych przez Przed-
siębiorstwo Wodociągów  
i Kanalizacji sp z o.o. w Miń-
sku Mazowieckim.

 Pierwszy projekt obję-
ty dofinansowaniem, tj. „Po-
prawa efektywności gospo-
darki wodno-ściekowej dla 
potrzeb aglomeracji Mińsk 
Mazowiecki” polega na roz-
budowie sieci wodociągowej 
i kanalizacyjnej oraz moder-
nizacji sieci kanalizacyjnej  
w aglomeracji Mińsk Ma-
zowiecki. Zakres rzeczowy 
obejmuje wykonanie łącznie: 
2,65 km sieci kanalizacji sa-
nitarnej - grawitacyjnej oraz 
0,04 km sieci kanalizacji sani-
tarnej – tłocznej. Projekt prze-

widuje także budowę przepompowni, 
1,6 km sieci wodociągowej oraz moder-
nizacji 2,1 km sieci kanalizacji sanitarnej.
 Drugi projekt, który otrzymał 
dofinansowanie tj. „Stworzenie innowa-
cyjnego systemu gospodarki osadowej 
i uzdatniania wody dla potrzeb aglo-
meracji Mińsk Mazowiecki” obejmu-
je modernizację oczyszczalni ścieków 
obsługującej aglomerację miasta Mińsk 
Mazowiecki. Celem projektu jest również 
rozbudowa i modernizacja infrastruktu-
ry służącej zaopatrzeniu w wodę oraz 
wdrożenie zintegrowanego systemu za-
rządzania siecią wodno - kanalizacyjną.
Wartość projektów:
    Stworzenie innowacyjnego systemu 
gospodarki osadowej i uzdatniania wody 
dla potrzeb aglomeracji Mińsk Mazo-
wiecki – całkowity koszt projektu brutto 
78 660 164,42 zł; 63 951 353,19 (netto); 
dofinansowanie 39 796 151,47 zł.
    Poprawa efektywności gospodarki 
wodno-ściekowej dla potrzeb aglomera-
cji Mińsk Mazowiecki – całkowity koszt 
projektu brutto  6 811 445,35 zł;  5 537 
760,45 zł (netto); dofinansowanie 3 530 
322,28 zł.

źródło: www.pwikminsk.pl
fot. z arch. UM MM

Projekt „Rozwój i rewaloryzacja terenów zieleni 
w centrum Mińska Mazowieckiego”

Zakończono kolejny 
etap nasadzeń

Zakończono  prace związane z realizacją 
zadania „Wykonanie nowych nasadzeń 
zieleni przy ul. Kościuszki, Konstytucji  
3 Maja i przy targowisku miejskim”. 
 Na ulicy Kościuszki posadzono  
15 sztuk drzew gatunku  Platanus  
x hispanica „Acerifolia”, przy przejściu 
dla pieszych przy ulicy Warszawskiej 
posadzono 3 drzewa gatunku Acer 
platanoides „Globosum”. Pod drze-
wami pojawiły się nasadzenia z róży 
okrywowej  i traw ozdobnych. Wzdłuż 
ogrodzenia Przedszkola Miejskiego nr 
5 przy ul. Konstytucji 3 Maja posadzo-
no hortensje, róże okrywowe w kolorze 
czerwonym i różowym, czerwonolist-
ne berberysy oraz byliny kwitnące. Na 
wygospodarowanym zieleńcu przy tar-
gowisku posadzono drzewo gatunku 
Carpinus betulus „Fracs Fontaine” oraz 
krzewy iglaste i pnącza.  (red.)

fot. z arch. UM MM
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 Znany reżyser profesor 
Krzysztof Zanussi 17 kwietnia br. gościł  
w Mińsku Mazowieckim. Najpierw zwie-
dził wystawę stałą „Jak żyli nauczycie-
le w II Rzeczypospolitej?” w Muzeum 
Ziemi Mińskiej, oprowadzony przez 
kuratora, prof. Marię Ekiel-Jeżewską. 
Następnie udał się do Biblioteki Pe-
dagogicznej im. Heleny Radlińskiej  
w Siedlcach filii w Mińsku Mazowiec-
kim, aby porozmawiać z nauczycielami 
i uczniami o sztuce, wychowaniu, war-
tościach i tradycji. Przywitali go: kie-
rownik Biblioteki Pedagogicznej Anna 
Popławska i burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcin Jakubowski. 

Dyskusja, którą prowadziła Maria Ekiel-
-Jeżewska, skupiła się na przekazywa-
niu wartości młodszym pokoleniom.
 Spotkanie rozpoczęło się od 
krótkiego fragmentu „Cwału”. – To je-
dyny film, który zrobiłem o szkole. Auto-
biograficzny – wyznał Krzysztof Zanussi. 
– Ten chłopaczek, którego widzieliście, 
gra moją rolę. To były czasy stalinow-
skie, więc moja szkoła była okropna – 
potwornie zakłamana.
 – W kontekście wystawy, którą 
Pan oglądał – co ze świata przedwojen-
nego i z tego, w jaki sposób konfronto-
wał się on potem w PRL-u, warto dziś 
przywrócić – w zakresie postaw oby-
watelskich, pracy we własnym środowi-
sku? – padło pytanie z sali.
 – Wystawa nie może tego 
do końca ujawnić, bo jest wystawą 
przedmiotów – odpowiedział reżyser.  
– Ja byłem zachwycony tym zbiorem 
przedmiotów. Dlatego, że tam jest taka 
pełnia życia, jaką mało gdzie można zo-
baczyć. To jest takie kompletne. Tam 
jest wszystko, łącznie z makaronem. 
Natomiast postawy tych ludzi, to trzeba 
się wczytać w komentarz i zobaczyć to,  
co było prawdą. Mianowicie, że jeszcze 
z XIX wieku pozostało poczucie misji  
w nauczycielstwie, tzn. tego, że ja to 
robię w jakiejś sprawie, a nie, że mam 
takiego pecha, że trafiłem do belferki  
i robię to dla pensji miesięcznej i eme-
rytury. To jest ogromna różnica. Jeżeli 
się człowiek poczuwa do misji, tak jak 
to opisywał Żeromski i wielu innych, 
to jest zupełnie inny model. Wtedy na-
wet wszystko to, co jest niedoskonałe, 
można wytrzymać; i złe pensje, i różne 
niewygody. Na wystawie przeszedłem 

Profesor Krzysztof Zanussi 
z wizytą u nauczycieli

przez dom ludzi, dla których nauczyciel-
stwo było misją, a nie po prostu zawo-
dem, sposobem na życie. Chciałbym, 
aby takich osób było jak najwięcej i cią-
gle takich spotykam. Entuzjazm trzeba  
z siebie wykrzesać, bo on gaśnie co-
dziennie wieczorem.
 – Jak osiągnąć to, żeby ucznio-
wie stawali się członkami społeczności 
i czuli się odpowiedzialni za to, co się 
wokół nich dzieje? 
 – To wszystko można zorgani-
zować, tylko nauczyciel powinien być 
dobrym przywódcą i delegować dużo 
swojej władzy do uczniów, którzy się 
organizują i mają pomysły, jak coś na-
prawdę zrobić, jakąś akcję przepro-
wadzić. Przykład osobisty decyduje  
o wszystkim. Jak nauczycielowi na swo-
ich uczniach zależy, o coś chodzi, to 
wtedy coś z tego wyniknie – zauważył 
reżyser. 
 – Bardzo jesteśmy wdzięczni 
za to spotkanie, za piękne słowa. Bar-
dzo, bardzo dziękujemy, panie profeso-
rze – powiedziała na zakończenie  Anna 
Popławska. – To były magiczne chwile, 
a refleksje na temat sztuki, wartości  
i życia zapadły głęboko w pamięć. 
 – Bardzo interesujące i nie-
słychanie pożyteczne dla młodzieży, 
o czym świadczy skupienie, w jakim 
wszyscy zebrani słuchali – zauważyła 
nauczycielka Elżbieta Janke.
 – Maturzystom podobało się 
spotkanie – stwierdziła nauczycielka  
Justyna Radomińska. – Dyskutowaliśmy 
później o tym, co usłyszeli, co im zosta-
nie w pamięci. Reżyser ujął ich bezpo-
średniością i naturalnością. Z ich per-
spektywy uwagi dotyczące właściwego 
rozpoznania tego, w czym jest się do-
brym i podążania w tym kierunku, okaza-
ły się najważniejsze. Z perspektywy na-
uczycielskiej takie spotkania są bardzo 
cenne, bo uczniowie mają styczność  
z ludźmi, którzy coś w życiu osiągnęli, 
na coś zapracowali, mają przemyślenia 
wynikające z własnych doświadczeń.
 
Nagrania ze spotkania są dostępne na por-
talu internetowym Biblioteki Pedagogicznej  
w Mińsku Mazowieckim – http://www.bpsie-
dlce.pl/4/strona/1007_wydarzenia/1008_
spotkanie-z-krzysztofem-zanussim/

Maria Ekiel-Jeżewska
fot. Maria Ekiel-Jeżewska i Piotr Jeżewski
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16 czerwca o godz. 19.00 w Miejskiej 
Szkole Artystycznej w Mińsku Mazo-
wieckim odbyła się premiera „Pana Nie-
zwykłego”. Od pierwszej, mińskiej mu-
sicalowej produkcji oczekiwano wiele, 
jednak to co zobaczyła widownia prze-
rosło najśmielsze oczekiwania wszyst-
kich zainteresowanych!

 „Wspaniały musical, piękna 
muzyka, fantastyczne kostiumy, mądre 
przesłanie! Młodzi aktorzy rewelacyjni”, 
„Profesjonalny, fantastycznie przygoto-
wany spektakl, chcę więcej” - to tylko 
nieliczne z recenzji, które tuż po pre-
mierze musicalu zasypały Internet. Do-
tychczas spektakl obejrzało ponad 1200 
osób a liczba fanów „Pana Niezwykłego” 
wciąż rośnie.
 Oczywiście musical jest efek-
tem końcowym wielomiesięcznej pracy. 
I jak to zwykle bywa, wszystko zaczęło 
się dwa lata temu, od pomysłu. Twórcy 
Musicalowej Akademii Talentów - Marta 
i Marcin Kozioł zamarzyli by w naszym 
mieście stworzyć duży, muzyczny spek-
takl. Marzenia były dość realne zwłasz-
cza, że pomysłodawcy mieli wieloletnie 
doświadczenie w pracy przy podobnych 
produkcjach. Marta była solistką Te-
atru Muzycznego w Gdyni, grała główne 
role w wielu musicalach (np. w Janosiku  
w reż. Krystyny Jandy czy w Don Ki-
chocie w Teatrze Miejskim w Gdyni)  
a jej mąż, wielokrotny reprezentant Pol-
ski i v-ce mistrz Europy w tańcu nowo-
czesnym uczestniczył w największych 
produkcjach tanecznych i musicalowych  
w Polsce (Opentaniec, 12 Ławek, Romeo 
i Julia czy Footloose). Marta i Marcin 
Kozioł do współpracy zaprosili Urszulę 
Brzost założycielkę Teatru Pianka, która 
napisała scenariusz „Pana Niezwykłego”. 

Stworzyła historię z wyjątkowo mądrym, 
pouczającym i aktualnym przesłaniem, 
która wciąga nie tylko dzieci ale też do-
rosłych.
 Potem przyszła kolej na serię 
castingów. W trakcie przesłuchań wyło-
niono grupę ponad 70 dzieci, które przez 
cały ostatni rok szkolny pracowały nad 
stworzeniem przedstawienia. Zarówno 
maluchy, jak i młodzież z wielkim zapa-
łem i zaangażowaniem ćwiczyli taniec, 
śpiew  oraz aktorstwo. 
 Czy było warto? Oczywiście. 
Efekt wielomiesięcznej pracy okazał się 
oszałamiający. Fabuła wciąga od same-
go początku, nie można doczekać się co 
będzie dalej. Realizacja jest na bardzo 
wysokim poziomie: reżyseria świateł, 
multimedialna scenografia, barwne ko-
stiumy, dynamiczne układy choreogra-
ficzne, piękne piosenki oraz gra aktorska 
młodziutkich aktorów. 
 Wszystko to sprawiła, że musi-
cal ogląda się z niekrytą przyjemnością. 
 Ci, którzy mieli okazję być na 
premierze „Pana Niezwykłego” byli pod 
wielkim wrażeniem. Młodych aktorów  
i twórców musicalu nagrodzono owacja-
mi na stojąco. Dzieci z radością bisowały 
i wychodziły do kolejnych ukłonów. 
 Burmistrz Miasta Marcin Jaku-
bowski, który objął to przedsięwzięcie  
Honorowym Patronatem i od początku 
bardzo dopingował twórcom, wyraził 
uznanie dla wszystkich, którzy mieli swój 
wkład  w powstanie musicalu „Pan Nie-
zwykły”. Dzieci odwdzięczyły się mu za 
wsparcie, wręczając przygotowaną przez 
siebie statuetkę. Premierę zakończył uro-
czysty bankiet, pięknie przygotowany 
przez rodziców, w trakcie którego w ku-
luarach można było podzielić się wraże-
niami dotyczącymi spektaklu.  

Nasz niezwykły, miński musical!

 Dla tych, którzy jeszcze nie wi-
dzieli „Pana Niezwykłego”, mamy dobrą 
wiadomość. Musical powróci na deski 
Miejskiej Szkoły Artystycznej w paź-
dzierniku, kiedy to Fundacja Musicalowa 
Akademia Talentów wznowi wystawianie 
przedstawienia. Tymczasem czekamy  
na wydanie płyty z piosenkami z Pana 
Niezwykłego.

MK, fot. fototadla.pl

Reżyseria i muzyka: Marta Kozioł
Scenariusz i teksty piosenek: Urszula Brzost

Produkcja i choreografia: Marcin Kozioł 
Scenografia i kostiumy: Marta Kozioł, Marcin Kozioł

Wizualizacje i realizacja dźwięku: Bartłomiej Łuszczyk
Reżyseria Świateł: Daniel Niedźwiedzki

Filmy: Piotr Jagiełło
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Dnia 03.06.2018r odbył się kolejny już, 
III Miński Dzień Seniora  pod hasłem 
„Spotkanie Pokoleń”
 W parku przed MDK spotkali się 
przedstawiciele wszystkich organizacji 
senioralnych w mieście, z dziećmi i mło-
dzieżą uzdolnioną artystycznie. Impre-
zę  zorganizowało, istniejące w Mińsku 
Mazowieckim od 10 lat  Stowarzyszenie 
„Radość Trzeciego Wieku”. W programie 
artystycznym  imprezy wysłuchaliśmy 
Laureatów XII Powiatowego Konkursu 
Piosenki Kabaretowej i Teatralnej oraz 
Drużynę Harcerek „VIA” im. Olgi Draho-
nowskiej – Małkowskiej zdobywczyń III 
miejsca  w Konkursie Piosenki Harcer-
skiej i Turystycznej. Z radością obejrze-
liśmy kolorowy i jak zwykle wspaniały  
występ młodszej grupy Regionalnego 
Zespołu Pieśni  i Tańca „Dąbrówka”. 
 Następnie scenę opanowały 
zespoły seniorów. Zaprezentowali się  
w repertuarze chóralnym i tanecznym. 
Wystąpiła grypa „Śpiewamy razem” 
i grupa taneczna „Jak nie my to kto”  
z MUTW, zespół „Srebrzanie” z Klubu 
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojsko-
wej, oraz seniorzy Związku Emerytów, 
Rencistów i Inwalidów. W czasie trwania 
naszego spotkania można było bezpłatnie 
zmierzyć ciśnienie , poziom cukru, zapo-
znać się z zasadami udzielania pierwszej  
pomocy, obejrzeć pokaz sprawności  
w zakresie samoobrony w wykonaniu 
żołnierzy Żandarmerii Wojskowej.  Ani-
matorzy z Zespołu Szkół Agrotechnicz-
nych malowali dzieciom buzie, wyko-

nywali zwierzaki z baloników i puszczali 
ogromne bańki mydlane. A młodzież z 
Fundacji EBU prowadziła międzykultu-
rowe pogawędki. Odbył się także plener 
malarski przygotowany przez słuchaczy 
MUTW oraz rękodzielniczy w wykonaniu 
Klubu Seniora przy Spółdzielni Mieszka-
niowej „Przełom”. Stowarzyszenie RTW  
od trzech lat prowadzi akcję społeczną 
„Pudełko Życia” polegającą na propa-
gowaniu przechowywania wypełnionej 
ankiety z informacjami na temat sta-
nu zdrowia w oznakowanym pudełku 
w widocznym miejscu. W czasie trwa-
nia imprezy można było zaopatrzyć się   

Uniwersytet Trzeciego Wieku prowadzo-
ny przez Stowarzyszenie „RTW”, pośród 
wielu innych zajęć posiada w swoim pro-
gramie „Taniec w kręgu”.
 Dwanaścioro uczestników tych 
zajęć utworzyło trzy lata temu zespół ta-
neczny „Jak nie my to kto” prowadzony 
przez panią choreograf Agnieszkę Saw-
ka. 29 maja 2018 r. uczestniczyliśmy  
w II Regionalnym Festiwalu Twórczości 
Artystycznej Seniorów „Wiecznie Młodzi” 
w Siedlcach. Z pośród 14 występujących 
zespołów nasz „Mimo Chodem” zajął I 
miejsce w kategorii „Teatr”. Historia o roz-
tańczonych czarownicach zamkniętych  
w starym zamczysku oczarowała widownię  
i jurorów. Zebraliśmy dużo pochwał od ju-
rorów  a widownia nagrodziła nas wielkimi 
brawami. Dumni i szczęśliwi wróciliśmy 
do  domu z  nagrodą i rekomendacją do 
występów w Ogólnopolskim Przeglądzie 
Ruchu Artystycznego Seniorów W Byd-
goszczy. Trzymajcie za nas kciuki.

MUTW, fot. z arch. MUTW

„Taniec w kręgu”

w takie pudełko. Od początku trwania 
akcji rozdaliśmy ich ok. 5000. Chetnym 
zaproponowaliśmy spacer z kijkami po 
parku miejskim, a pięcioro szczęścia-
rzy wylosowało kijki do Nordic Walking. 
Stowarzyszenie Żandarm przygotowało 
ogromny kocioł żołnierskiej grochów-
ki, którą zjedliśmy wszyscy z wielkim 
apetytem. Zwieńczeniem spotkania był 
wspólny wielopokoleniowy taniec popro-
wadzony przez panią choreograf zespołu 
„Dąbrówka” .

 Ewa Gańko i Alicja Rycielska, 
fot.  Sławomir Ziemicki

III Miński Dzień Seniora  pod hasłem 
„Spotkanie Pokoleń”
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VII Rajd Po Ziemi Mińskiej Pojazdów Zabytkowych 
W sobotę 2 czerwca 2018 r. o godzinie 
10:20 wystartowała pierwsza załoga 
biorąca udział w VII Rajdzie Po Ziemi 
Mińskiej będącym jednocześnie IV Run-
dą Mistrzostw Okręgu Warszawskiego 
Pojazdów Zabytkowych PZM. Rajd ten 
współorganizowany był przez Automo-
bilklub Polski i Muzeum Ziemi Mińskiej. 
Honorowy Patronat nad imprezą ob-
jął Burmistrz Mińska Mazowieckiego  
Marcin Jakubowski.
 Start i meta rajdu odbyły się 
na terenie Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 2 „Mechanik” im. Powstańców War-
szawy w Mińsku Mazowieckim. Trasa 
rajdu wiodła malowniczymi drogami po-
wiatu mińskiego m.in. przez Cygankę, 
Stanisławów, Kolno, Wołomin, Pustel-
nik oraz Mińsk Mazowiecki. Podczas 
rajdu uczestnicy musieli odpowiedzieć 
na pytania dotyczące Przepisów Ruchu 
Drogowego, historii motoryzacji, a tak-
że wykazać się zręcznością w próbie 
sprawnościowej zorganizowanej z po-
mocą Wójta Gminy Stanisławów Adama 
Sulewskiego i Gminnego Ośrodka Kul-
tury na wyłączonej z ruchu ulicy Armii 
Krajowej w Stanisławowie. Przed przy-
stąpieniem do próby sprawnościowej 
uczestnicy rajdu musieli jeszcze przejść 
kurs pierwszej pomocy przygotowany 
przez Młodzieżową Drużynę Pożarniczą 
z Mińska Mazowieckiego. 
 W rajdzie wzięło udział 31 po-
jazdów, w tym 9 motocykli. Wśród przy-
byłych samochodów podziwiać można 
było m.in. Mercedesa W120, Austina 
A125 Sheerline Saloon, Volkswagena 
Transportera T1, Fordy Capri, Dacie 
1300 oraz pojazdy naszej rodzimej pro-
dukcji takie jak: Syrena 105, Polonezy 
1500, Fiaty 125p, oraz Żuki. Najstarszym 
samochodem startującym w rajdzie był 
Austina A125 Sheerline Saloon z 1953 r, 
a motocyklem Sokół 600 z 1937 r.
 Na zakończenie rajdu odbył 
się konkurs elegancji, na którym zosta-
ły wyłonione najładniejsze auta rajdu. 
Puchar Burmistrza Mińska Mazowiec-

kiego Marcina Jakubowskiego otrzymał 
Michał Kołtuniak właściciel Mercedesa-
-Benz W120 z 1960 roku. Puchar Dy-
rektora Muzeum Ziemi Mińskiej Leszka 
Celeja otrzymała Agnieszka Jabłczyńska 
właścicielka Volkswagena Transportera 
T1 z 1965 roku. Puchar firmy Elektro-
car za najładniejszy samochód otrzymał 
Marcin Chrzanowski właściciel Austina 
A125 Sheerline Saloon z 1953 roku, a za 
najładniejszy motocykl - Maciej Cichoc-
ki właściciel Sokoła 600 z 1937 roku. 
Puchar KDM Magnet dla najlepszego 
motocyklisty otrzymał Piotr Wojdyga 
właściciel SHL M11 z 1961 roku. Firma 
Motokolyaska ufundowała wiatrówki dla 
najlepszych uczestników rajdu w klasy-
fikacji ogólnej. W klasie samochodów 
najlepszy okazał się Michał Leśniewski 
jadący Renault 5 z 1980 roku, natomiast 
najlepszym motocyklistą został Piotr 
Wojdyga jadący motocyklem SHL M11  
z roku 1961.
 Nagrody oraz upominki rajdowe 
ufundowali: Burmistrz Mińska Mazowiec-
kiego Marcin Jakubowski, Dyrektor Mu-
zeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej, firmy 
Motokolyaska, Etigraf, Elektrocar, oraz 
KDM Magnet.

Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych kla-
sach zajęli:
Klasa post-1975 – samochody
I miejsce – Michał Leśniewski / Piotr Sidorowicz 
– Renault 5TL z 1980 r.
II miejsce – Wojciech Mucha / Ewelina Mucha – 
Dacia 1300 z 1979 r.
III  miejsce – Maciej Bień / Michał Biernacki – 
Polonez 1500X z 1980 r.
Klasa pre-1975 – samochody
I miejsce – Piotr Kaczmarski / Paweł Kaczmarski 
– Fiat 125p z 1975 r.
II miejsce – Grzegorz Frunckowski / Karol Wę-
gler – Lada 2101 z 1974 r.
III miejsce – Michał Kołtuniak / Piotr Kobrzak – 
Mercedes-Benz W120 z 1960 r.
Klasa pre-1955 – samochody
I miejsce – Marcin Chrzanowski/Ewa Kozioł- 
Chrzanowska – Austin A125 Sheerline Saloon  
z 1953 r.
Klasa post-1975 – motocykle
I miejsce – Marek Bulski – Yamaha XJ650  
z 1982 r.
II miejsce – Dawid Misiak – Honda CB450S  
z 1988 r.
Klasa pre-1975 – motocykle
I miejsce – Piotr Wojdyga – SHL M11 z 1961 r.
II miejsce – Marcin Lipiński / Katarzyna Lipińska 
– Jawa 250 z 1960 r.
III miejsce – Kamil Deska / Katarzyna Deska – 
MZ ES 250/1 z 1962 r.
Klasa pre -1955 – motocykle
I miejsce – Maciej Cichocki – Sokół 600 z 1937 r.

Wojtek Urban, fot. z arch. PZM
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Ponad 100 osób wzięło udział w IV Rajdzie Rowerowym Ulicami Miasta, który odbył się 17 czerwca. Liczną grupę stanowili ko-
larze z V-MAX i MGR. W imprezie udział wzięli także dzieci, młodzież i dorośli. Po przemierzeniu 4,5 kilometrowej trasy uczest-
nicy zgłaszali się do konkurencji sportowo-rekreacyjnych, które prowadzili  wolontariusze z Fundacji EBU. Zawodnicy, którzy 
ukończyli zadania, otrzymali nagrody oraz pamiątkowy dyplom. Nad bezpieczeństwem rowerzystów czuwali policjanci z Ko-
mendy Powiatowej Policji w Mińsku Mazowieckim, Straż Miejska, opieka medyczna Hufca ZHP „Mazowsze”, członkowie MGR.

Diana Rokicka, fot. Andrzej Czyżewski

Rajd Rowerowy ulicami miasta

• Przepisy regulujące sprzedaż alkoholu  
w Polsce, w tym omówienie Uchwały Nr 
XL.390.2018 Rady Miasta Mińsk Mazo-
wiecki z dnia 21 maja 2018 r. w sprawie 
ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń 
na sprzedaż napojów alkoholowych, 
zasad usytuowania miejsc sprzedaży  
i podawania napojów alkoholowych oraz 
ograniczenia godzin sprzedaży napojów 
alkoholowych przeznaczonych do spo-
życia poza miejscem sprzedaży na tere-
nie miasta Mińska Mazowieckiego;

• Zasady spożywania i sprzedaży alkoho-
lu – ustawa o wychowaniu w trzeźwości  
i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

• Rozpoznawanie wieku na podstawie  
wyglądu;

7 czerwca b.r. w ramach realizacji Miejskiego 
Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Pro-
blemów Alkoholowych oraz Przeciwdziała-
nia Narkomanii Miasta Mińsk Mazowiecki na 
2018 rok zostało przeprowadzone szkolenie 
dla sprzedawców napojów alkoholowych  
z terenu miasta Mińsk Mazowiecki. Szkole-
nie takie jest organizowane przez Miejską 
Komisję Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych w Mińsku Mazowieckim corocznie  
w okresie poprzedzającym wakacje. 

Zainteresowanie mińskich przedsiębiorców 
korzystających z zezwolenia na sprzedaż na-
pojów alkoholowych było duże. Łącznie w tym 
szkoleniu wzięło udział 70 osób. 
 Szkolenie obejmowało następujące 
zagadnienia: 

Szkolenia sprzedawców napojów alkoholowych
Mechanizmy psychologiczne, leżące  
u podstaw przepisów regulujących sprzedaż 
alkoholu w Polsce:
• picie ryzykowne, picie szkodliwe, zespół 

uzależnienia od alkoholu;
• picie alkoholu wśród młodzieży;
• FAS – alkoholowy zespół płodowy;
Asertywna odmowa:
• radzenie sobie w sytuacjach trudnych;
Agresja : Agresywny klient a własna złość:
• jak rozmawiać z agresywnym klientem;
• jak radzić sobie z własnymi emocjami;
• reklama napojów alkoholowych;
• Regulamin sklepu : jak wypracować  

i przestrzegać w sklepie zasad bezpiecz-
nej sprzedaży alkoholu;

• Kontrola punktów sprzedaży.
 Szkolenie prowadziła psycholog tre-
ner specjalista pani Jolanta Kopacz.  
 Dla uczestników szkolenia przygo-
towano plakaty „SPRZEDAŻ ALKOHOLU NIE-
LETNIM JEST PRZESTĘPSTWEM DLATEGO W 
TYM SKLEPIE SPRAWDZAMY DOWÓD OSO-
BISTY”  - „LICZY SIĘ WIEK – NIE WYGLĄD” 
rekomendowane przez Narodowy Program 
Zdrowia, Państwową Agencję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych oraz Stowarzyszenie 
Diakona Ruchu Światło – Życie. 
 Ponadto wszyscy uczestnicy 
szkolenia otrzymają imienne zaświadczenia  
o ukończeniu tego szkolenia. 

Karolina Łysiak, fot. z arch. UM MM
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14 i 15  czerwca  2018 r.   w  Zespole  
Szkół  Nr 1  im. Kazimierza  Wielkiego  
w  Mińsku  Mazowieckim  odbył  się  III  
Mazowiecki  Turniej  Militarno – Sporto-
wy  Klas  Mundurowych. Młodzież  zma-
gała  się w  wielu  konkurencjach, m.in.: 
cross  militarny, bieg  na  orientację, pły-
wanie, strzelanie,  rzut  granatem.
 Turniej  odbył  się  pod  patronatem   
Starosty  Mińskiego, Burmistrza  Mia-
sta  Mińsk  Mazowiecki, Mazowieckiego   
Kuratora  Oświaty  oraz  Dyrektora  Miej-
skiego  Ośrodka  Sportu  i  Rekreacji   
w  Mińsku  Mazowieckim.  
Laureaci  Turnieju:
I  miejsce -  Zespół  Szkół  Nr 1  im. Ka-
zimierza  Wielkiego  w  Mińsku  Mazo-
wieckim;  
II  miejsce - Zespół  Szkół  Ekonomiczno 
- Gastronomicznych im. Stanisława  Sta-
szica  w  Otwocku;
III  Miejsce -  Zespół  Szkół  im.  Marii  
Skłodowskiej – Curie  w  Mińsku  Mazo-
wieckim  

III  Mazowiecki  Turniej  Militarno – Sportowy  Klas  
Mundurowych 

W dniu 12 czerwca odbył się „Letni kon-
cert dla przedszkolaków”. Był to czwarty 
i ostatni koncert w bieżącym roku szkol-
nym z cyklu PORY ROKU.  Na początku 
dyrektor Paulina Rzewuska–Korycińska 
zaśpiewała „Powitanie” przy akompa-
niamencie Tatiany Żarek. Następnie 
uczniowie MSA zagrali wakacyjny pro-
gram, wśród którego znalazły się utwory 
wraz z przemawiającymi do wyobraźni 
dziecka animacjami na ekranie kina.
 
 Przedszkolaki nie tylko słuchały, 
ale także zgadywały zagadki i grały akom-
paniament na instrumentach perkusyjnych 
zestawu Carla Orffa, w nagrodę otrzymu-
jąc cukierki. Koncert prowadziła Justyna 
Kowynia-Rymanowska z Pauliną Rzewu-
ską–Korycińską. Akompaniamenty wy-
konywała Joanna Nowik i Tatiana Żarek. 
Program był bardzo bogaty a przedszkola-
ki dzielnie brały udział w długim koncercie. 

Oto co wysłuchały:
Melodia „Panie Janie”
Melodia „Pociąg”.
„Na łące” – zagrała Hania – fortepian.
„W ogródku” – Marcin – fortepian.
„Spacer”  - zespół skrzypcowy – Włady-
sława, Zosia i Julia.
„Ragtime” – duet fortepianowy 
– Ola i Krzysio.
Piosenka „Na łące” – śpiew solo Ola, 
akomp. zespół smyczkowy, perkusja, for-
tepian.
„Mali Piraci” – Hania – fortepian.
„Żyrafa” – Kacper – fortepian.

„Melodia na kotły” – Wiktor, „Spacer po 
pustyni” – duet fortepianowy – Hania i Ju-
lian.
„Walc” – duet skrzypcowy –  Zosia i Julia.
Piosenka „Dżungla” – śpiew solo Hania, 
akomp.  zespół smyczkowy, perkusja, for-
tepian.
Melodia „Pociąg – zaproszenie do lasu”.
„Maszerują mrówki” – Julian – fortepian.
„Czardasz” – Łucja – wiolonczela.
„Zegar” – Maksymilian – fortepian.
„Kaczka” – Natalia – skrzypce.
„W milowych butach” – duet fortepianowy 
– Pola i Amelia.
Piosenka „Jedziemy na wakacje” – Hania.

„Melodia na akordeon” - Piotrek.
„Osseo” – Franciszek – trąbka,
„Łoś Patataj” – Weronika – skrzypce.
„Strollings” – duet fortepianowy 
– Ola i Krzysio.
 
To był wspaniały koncert, który na długo 
pozostanie w pamięci,  podsumowujący 
rok szkolny.
Do zobaczenia na koncercie „Jesień” - po 
wakacjach !
Życzymy przedszkolakom radosnych i 
słonecznych wakacji !

Opracowanie Joanna Nowik, fot. z arch. MSA

Koncert letni dla przedszkolaków w MSA

Dorota Odalska-Rychter, fot. Tadeusz Wiszowaty 
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„Zrozumieć starość”

Czy nastolatek może poczuć się jak staruszek 
– słabiej widzieć, mniej słyszeć, wolniej się  
poruszać?
 Uczniowie SP nr 3 im. Jana Pawła II 
mogli dzięki kombinezonowi geriatrycznemu – 
zrozumieć starość. To była ważna lekcja.
 Dzięki uprzejmości Mińskiej Rady 
Seniorów na czele z p. Izabellą Wandą Rombel 
oraz Fundacji „Zaczyn” uczniowie trzech klas 
gimnazjalnych (2a, 2d i 2e) ze Szkoły Podstawo-

wej nr 3 im. Jana Pawła II w Mińsku Mazowiec-
kim wzięli udział w niezwykłych warsztatach.
Podstawówka z Budowlanej była jedną ze szkół, 
w której przeprowadzono zajęcia w ramach 
ogólnopolskiej kampanii „Zrozumieć starość” 
prowadzonej pod patronatem Ministerstwa Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej.
 Uczniowie podczas warsztatów mogli 
poczuć się przez chwilę jak seniorzy, zakładając 
kombinezon geriatryczny, słuchawki i specjalne 

gogle. Niezwykły strój powodował, że uczeń  
słyszał mniej, widział słabiej, poruszał się wolniej 
i bardziej ociężale. Kiedy stroje były już założo-
ne, prowadzące zajęcia panie z fundacji: Joanna 
Mazurkiewicz, Anna Belica i Wiktoria Diduch, 
wydawały uczniom proste polecenia. Trzeba 
było zawiązać buty, nalać wodę do plastiko-
wych kubków, przeczytać artykuł w gazecie, 
wyjąć z portfela 1,96 zł czy przejść po scho-
dach. Te proste czynności okazały się jednak 
bardzo trudne.
 Uczniowie dzielili się swoimi prze-
myśleniami po wykonaniu zadań. Okazywało 
się, że dzięki temu eksperymentowi lepiej ro-
zumieli osoby starsze, które mogą mieć kłopo-
ty ze słyszeniem, widzeniem czy poruszaniem 
się. Ogólnopolska kampania ruszyła 22 lutego. 
Cieszymy się, że uczniowie mińskiej „trójki” mo-
gli doświadczyćprzypadłości ludzi starszych,  
by lepiej ich zrozumieć.
 To ważna i potrzebna lekcja społecz-
nego wychowania.
 Miejska Rada Seniorów będzie kon-
tynuowała projekt „Zrozumieć starość”. Ucznio-
wie Szkoły Podstawowej nr 3 byli jednymi  
z pierwszych, którzy wzięli udział w ogólnopol-
skiej akcji prowadzonej przez Ministerstwo Ro-
dziny, Pracy i Polityki Społecznej oraz fundację 
„Zaczyn”. Marzeniem Miejskiej Rady Seniorów 
jest objęcie tym szkoleniem wszystkich uczniów 
klas starszych w naszym mieście.

Iza Saganowska, fot. Leszek Siporski

4 czerwca przedszkolaki i uczniowie Zespo-
łu Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku  
Mazowieckim wzięły udział wraz z najbliższą 
rodziną w festynie z okazji Dnia Dziecka.
 Festyn rodzinny zapisał się na sta-
łe wśród imprez organizowanych przez naszą 
placówkę. Jest bardzo lubiany zarówno przez 
dzieci, jak i ich bliskich. 
 Celem imprezy było zachęcenie 
rodziców, dziadków, babć… do wspólnych 
zabaw ze swoimi pociechami, a także dostar-
czenie uczestnikom festynu wielu okazji do ra-
dości, śmiechu, dobrego humoru. Zgromadzo-
nych serdecznie przywitał gospodarz spotkania 

Dyrektor Sławomir Domański. Złożył najlepsze 
życzenia dzieciom z okazji ich święta i zapro-
sił do wspólnej, radosnej zabawy wszystkich 
obecnych.
 Pierwszym punktem imprezy 
był występ artystów z Cyrku „Szok”. Aula 
sportowa zamieniła się w arenę cyrkową. 
Popisy cyrkowców z zapartym tchem śle-
dzili wszyscy zgromadzeni: dzieci i doro-
śli. Wesoły klaun zaprezentował m.in. sztu-
kę żonglowania piłeczkami, maczugami,  
a jego żartobliwe pokazy powodowały na sali 
śmiech i aplauzy. Były również pokazy akrobacji 
i iluzji. Dużym zainteresowaniem cieszyła się 

tresura zwierząt: gołębi pawików i pudelków. 
Emocje grozy wzbudził wąż, z którym artystka 
tańczyła na scenie, szybko jednak okazało się, 
że nie jest on taki groźny, na jakiego wyglądał. 
W programie był też taniec dużego „niedźwie-
dzia polarnego”, popisy dmuchanego Super-
mana… Wiele cyrkowych sztuczek odbywało 
się z współudziałem chętnej publiczności. Po-
pisy cyrkowców nagradzane były entuzjastycz-
nymi brawami. Niezwykłe widowisko sprawiło 
wielką radość zarówno dużym, jak i małym wi-
dzom. 
 Po występie artystów z Cyrku 
„Szok”, który był jedynie wstępem do uroczy-
stości uczestnicy festynu przeszli na boisko 
szkolne, gdzie czekała na nich moc innych 
atrakcji. Słoneczna, ale nie upalna pogoda 
sprzyjała zabawom, które znakomicie poprowa-
dzili animatorzy. Były tańce, zabawy integracyjne,  
w których uczestniczyły dzieci, rodziny i nauczy-
ciele.  Dzieci z chęcią brały udział w konkur-
sach sportowych, zabawach z chustą anima-
cyjną… W wolnej chwili można było zjeść m.in. 
watę cukrową. Dużym powodzeniem cieszyły 
się kolorowe dmuchane zjeżdżalnie, boisko 
do mini-golfa. Przybyli też bohaterowie bajek, 
z którymi milusińscy chętnie fotografowali się  
i tańczyli. Nad głowami uczestników imprezy 
fruwały mieniące się kolorami tęczy bańki, któ-
re robiła jedna z prowadzących. Każde dziecko 
otrzymało balon w wymarzonym przez siebie 
kształcie, wyczarowanym przez animatorów. 
Uśmiechy nie schodziły z twarzy dzieci. W miłej 
atmosferze czas festynu szybko minął. Mamy 
nadzieję, że wspaniała zabawa i niecodzienna at-
mosfera zostaną na długo w pamięci wszystkich. 

Monika Kowalewska-Głogowska
Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 1

„Wszystkie dzieci nasze są”
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Udana niedziela w dobrym towarzystwie, 
czyli salezjański rodzinny piknik ekologicz-
ny. Niedziela to tradycyjny czas spędzany  
z rodziną i przyjaciółmi. Ostatni majowy 
weekend,  stał się spotkaniem takiej wielkiej 
rodziny, rodziny salezjańskiej w Mińsku.

        Kolejny raz przy wsparciu rodziców, 
uczniów, nauczycieli i przyjaciół Szkół Sale-
zjańskich w Mińsku Mazowieckim udało się 
zorganizować uroczystość Maryi Wspomo-
życielki Wiernych – Dzień Wdzięczności Ma-
mom i piknik rodzinny. Rozpoczęliśmy Mszą 
Świętą o godzinie 11.30 poprowadzoną przez 
dyrektora ks. Ryszarda Woźniaka. Po liturgii 
dzieci wręczyły mamą upieczone przez siebie 
ciasteczka jako symboliczne podziękowanie 
za ich miłość i trud, jaki wkładają w wychowa-
nie swoich pociech. Następnie młodzi artyści 
umilali występami czas wszystkim przybyłym 
gościom  Śpiewom i tańcom nie było końca. 
Swoje umiejętności zaprezentował szkolny 
zespół „Ludowiaki”, wokalno – instrumentalna  
grupa „Kreska” oraz chór szkolny „Vivo” oraz 
poszczególne klasy, które swoje występy zwią-
zały z tematem przewodnim pikniku – ekologią.
 Sala gimnastyczna okupowana była 
już od wczesnych godzin przez wszystkich, któ-
rzy chcieli spróbować swoich sił w mini golfie. 
Dzieci natomiast pożytkowały swoją niespoży-
tą energię na dmuchanych zamkach. Zarówno 
starsi, jak i młodsi uczestnicy zabawy mogli 
również spróbować swoich sił w ujeżdżaniu 
mechanicznego byka. Kolejkom nie było koń-
ca, za co dziękujemy Przedszkolu „Mini Raj”  
i Pomocy Drogowej Laskowski. Po raz kolejny 
okazało się, że rzut podkową, w którym głów-
ną nagrodę zapewniła Stadnina Wielgosówka 

z Cegłowa, jest czymś, za czym warto ustawić 
się w kolejce. Przejażdżka na kucyku również 
stanowiła atrakcyjny punkt niedzielnej zabawy. 
Również stanowisko Nadleśnictwa w Mińsku 
Mazowieckim, które wraz z firmą Meble Ma-
rzeń prezentowało sposób montażu budek 
lęgowych dla ptaków, które dzieci mogły sa-
modzielnie złożyć, cieszyło się dużą popular-
nością.
 Emocji dostarczyła też loteria,  
w której nagrodami były między innymi lek-
cja tenisa, bilety do kina czy możliwość zwie-
dzenia stadionu Legii. Swoje miejsce miała 
także  akcja „Uwolnij książkę”. Nie mogło za-
braknąć stanowiska z malowaniem twarzy,  
w końcu co to za impreza bez księżniczki, pira-
ta czy  motylka na twarzy. Dzieciaki miały moż-
liwość nauczyć się sortowania śmieci i wygrać 
nagrodę ufundowaną  przez Manufakturę ze 
Stojadeł. Natomiast klasa IIa  gimnazjum pod-

Piątego czerwca o godzinie 10:00 w Szkołach 
Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim już po 
raz piąty rozpoczęły się Zawody z Zakresu 
Pierwszej Pomocy Przedmedycznej. 
 Pomysłodawcą tych zawodów jest na-
uczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, pan Piotr 
Bartosiak. Dzięki dofinansowaniu ze strony Pana 
Burmistrza Marcina Jakubowskiego i Pana Staro-
sty Antoniego Tarczyńskiego zakupiono statuetki 
i nagrody dla zwycięzców. Pana Burmistrza re-
prezentowała pani Dorota Odalska-Rychter – Ko-
ordynator Zespołu ds. Zarządzania Kryzysowego  
i Spraw Obronnych. Całe wydarzenie rozpoczął 
ks. wicedyrektor Marek Widzyk, który zwrócił 
szczególną uwagę na edukacyjne znaczenie tego 
spotkania, możliwość zdobycia wiedzy i wykorzy-
stania jej do pomocy innym. 
 Gdy wszystkie zaproszone druży-
ny składające się z kapitana i czterech innych 
uczestników, potwierdziły swą obecność, rozlo-
sowano poszczególne stanowiska do praktycznej 
i teoretycznej części zawodów. Delegaci ze szkół 
podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi mieli 
15 minut na zdobycie maksymalnej liczby punk-
tów -30 z części pisemnej, zaś uczniowie drużyn 
szkół ponadgimnazjalnych – 40 punktów, w tym 
samym czasie. Po sprawdzeniu wiedzy teoretycz-
nej, nadszedł moment na wykorzystanie wiedzy 
w praktyce. Uczestnicy konkursu z zapałem za-
brali się do pracy, spisując się przy tym bardzo 
dobrze. Zakres zadań praktycznych obejmował 
między innymi przypadki: hiperglikemia, hipogli-
kemia, epilepsja, złamanie kończyn, poparzenie 
prądem oraz resuscytację krążeniowo-oddecho-
wą. Warto dodać, że młodzi ratownicy uratowali 
życie we wszystkich przypadkach! Widać było, 

że bardzo wczuli się w rolę, co pomogło im sku-
teczniej działać. Gdy nadeszła zasłużona chwila 
odpoczynku uczestnicy wraz z sędziami mogli 
poczęstować się świeżymi owocami i napoja-
mi zasponsorowanymi przez Radę Rodziców 
Szkół Salezjańskich. Po przerwie ogłoszono wy-
niki zawodów. Zwycięzców wyłoniono w dwóch 
kategoriach. W kategorii szkół podstawowych  
z oddziałami gimnazjalnymi pierwsze miejsce 
zajęła Publiczna Salezjańska Szkoła Podstawo-
wa im św. Dominika Savio, drugie miejsce zajęła 
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika, 
a trzecie zajęła drużyna z Gimnazjum im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej. W kategorii szkół średnich 
zwyciężył Zespół Szkół Ekonomicznych, drugie 
miejsce wywalczyła drużyna z Zespołu Szkół 
M. Skłodowskiej-Curie a trzecie Zespół Szkół 
Zawodowych Nr 2 im. Powstańców Warszawy. 
Pani wicedyrektor Renata Bakuła podsumowała 

sumowała swoją nagrodzoną akcję zbierania 
elektrośmieci. Nie zabrakło również w naszym 
gronie szachistów.
 Oczywiście towarzyszył nam grill, 
goszczący uczestników zabawy karkówką  
i  kiełbaską.. Pycha!!! Kawiarenka zapewniła też  
coś do picia i słodkie ciasta. Nie zabrakło po-
pcornu, waty cukrowej i gofrów, ale  trzeba było 
odstać swoje w kolejce. Dużym powodzeniem 
cieszyło się stanowisko ze zdrową żywnością, 
gdzie można było skosztować różnych smako-
łyków, począwszy od zupy dyniowej, chłodniku 
po ciasto z fasoli czy domowy chleb z wegań-
skim paprykarzem i smalcem. Palce lizać! 
 Zabawa była przednia, uczestnikom 
uśmiech z twarzy nie schodził. To była udana 
niedziela w dobrym towarzystwie.

Edyta Abramowska, fot. z arch. Szkół Salezjańskich

całe wydarzenie ciepłymi słowami. Zauważyła, 
że wszyscy tu obecni są zwycięzcami, ponieważ 
wszyscy podnieśli poziom umiejętności w udzie-
laniu pierwszej pomocy. 
 Po wręczeniu statuetek i nagród  
organizatorzy zawodów podziękowali serdecznie 
wszystkim nauczycielom, którzy przygotowywali 
drużyny do konkursu, panom strażakom z Ko-
mendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 
w Mińsku Mazowieckim, panu Mariuszowi Bogu-
szowi – ratownikowi medycznemu, który podjął 
się zadania objęcia funkcji sędziego głównego, 
pani Annie Maćkowskiej – pielęgniarce szkolnej, 
która już piąty rok angażuje się w organizację tego 
wydarzenia oraz sponsorom: Panu Burmistrzowi  
i Panu Staroście. Spotkanie zakończyło się go-
rącymi brawami dla wszystkich uczestników,  
a w szczególności dla drużyn na podium.

Uczniowie kl. I SLO, fot. z arch. Szkół Salezjańskich

Piknik majowy u Salezjanów

Pierwsza Pomoc Przedmedyczna
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W dniach 8-11 maja 2018 r. uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 3 im. Jana Pawła II odwie-
dzili drugie co do wielkości miasto Niemiec 
- Hamburg. 
 Sercem miasta jest port leżący nad 
rzeką Łabą, 110 km od Morza Północnego. 
Jeden z największych w Europie portów oglą-
daliśmy z różnej perspektywy i co najważniej-
sze byliśmy obecni na jego 829. urodzinach. 
Przemierzając miasto, przejeżdżaliśmy przez 
liczne mosty, których jest tu najwięcej w Euro-
pie, bo ponad 2,5 tys. Naszą uwagę przycią-
gnęły urbanistyczne założenia dwóch dzielnic. 
Super nowoczesnej HafenCity oraz wpisanej 
na listę zabytków UNESCO dzielnicy ponad 
100-letnich Spichlerzy. Wszystko przebiła na-
budowana za ponad 800 mln euro na spichrzu 
cesarskim, przypominająca żagiel rozpięty na 
wietrze - filharmonia hamburska. Na punkt wi-
dokowy na Elbphilharmonie wjechaliśmy po 
najdłuższych ruchomych schodach Europy 
Zachodniej. Z kolei 130 - osobową windą zje-
chaliśmy do tunelu prowadzącego pod rzeką 
Łabę. Ten wybudowany w 1907 r. tunel prze-
trwał nawet dywanowe naloty aliantów pod-
czas II wojny światowej i do dziś służy ham-
burczykom. Niestety nalotów nie przetrwał 
kościół św. Mikołaja, który nieodbudowany 
ostrzega przed wojną. 
 Byliśmy także w Cube Art Muzeum, 
ale nie samymi zabytkami, architekturą czy 
sztuką człowiek, zwłaszcza młody, żyje. Dla 
wielu ranking atrakcji turystycznych w Ham-
burgu otwiera przede wszystkim Park minia-

tur. Wunderland przedstawia na ogromnych 
makietach wybrane części świata w pomniej-
szeniu. Park miniatur to ciekawy sposób na 
poznanie świata, na zobaczenie miejsc, miast 
i krain. Są tam nie tylko budynki, ale i zieleń, 
góry, pojedyncze drzewa, a nawet całe lasy, 
morza i rzeki. Na makietach najciekawszym 
elementem jest długa kolejka (i tysiące innych 
kolejek), nie zabrakło tam także innych po-
jazdów oraz postaci ludzi. Z kolei pod Ham-
burgiem na pierwszym miejscu atrakcji tury-
stycznych umieścilibyśmy leżący w pobliżu 
miasta Soltau Heide Park. Oj, działo się, działo  

w tym największym parku rozrywki północ-
nych Niemczech. 
 Edukacyjno – rekreacyjny wyjazd 
podczas, którego wypełnialiśmy także karty 
pracy, ćwiczyliśmy rozmówki po niemiecku, 
czy smakowaliśmy lokalne potrawy (np. curry-
wurst) za szybko dobiegł końca. Nasz żal ukoił 
nieco pożegnalny rejs po porcie i… żelki sma-
kujące w Hamburgu chyba inaczej. Podczas 
drogi powrotnej mieliśmy o czym rozmawiać 
i co przeglądać w naszych smartfonach. Na 
koniec warto dodać, że wiemy już skąd wzięła 
się nazwa kanapki hamburger.

Lilla Kłos, fot. z arch. SP nr 3

Uczniowie z mińskiej TRÓJKI odwiedzili Hamburg

W dniach 24-28 maja na zaproszenie 
władz miasta przybyły do nas, aby świę-
tować Dni Miasta, delegacje z  miast 
partnerskich: Saint Egreve we Francji  
i Borodianka na Ukrainie. 
 
 Głównym punktem tego-
rocznych obchodów był koncert 
pn. „Muzyczna Wiosna miast part-
nerskich”, który odbył się 25 maja  
w sali koncertowej im. Piotra Skrzyneckie-
go Miejskiej Szkoły Artystycznej I stopnia 
im. Konstantego Ryszarda Domagały. Mu-
zyczne wydarzenie przygotował Wenanty 
Maciej Domagała, a opracowany program 
zawierał międzynarodowe elementy. Na 
mińskiej scenie wystąpili: z Saint Egreve: 
Pascal Perrier i zespół TIK-TAK, z Bo-
rodianki Sofia Żukowa. Artyści w swoim 
repertuarze zaprezentowali francuskie  
i ukraińskie szlagiery oraz własne utwory. 
Niezwykłą niespodziankę dla mińskiej pu-
bliczności przygotowała niespełna 14-let-
nia Sofia Żukowa, która porwała wszyst-
kich piosenką „Hej Sokoły” wykonaną  
w języku polskim. Miński wkład w koncert 
to występ dzieci z chóru MSA pod dyrek-
cją p. Justyny Kowyni-Romanowskiej oraz 
p. Tomasza Zalewskiego. Nad sprawnym 
przebiegiem koncertu czuwała dyrektor 
Paulina Rzewuska-Korycińska. Cały czas 
na scenie artystom towarzyszyli członko-
wie Miejskiej Orkiestry Kameralnej z nieza-
wodnym p. Wenantym Maciejem Domaga-

łą i Romanem Wachowiczem. Na potrzeby 
tego niepowtarzalnego wydarzenia utwo-
rzył się zespół Dixie Land, który wykonał  
przeboje lat 20. XX wieku z myślą o dalszej 
kontynuacji.   
 Sobotni dzień zdominowały po-
kazy lotnicze na pobliskim lotnisku w Ja-
nowie, gdzie Dzień Koszar obchodziła 23. 
Baza Lotnictwa Taktycznego.  Goście mieli 
okazję podziwiać podniebne akrobacje, 
wystawę statyczną oraz skosztować woj-
skowej grochówki. Wieczór zaś upłynął  
w Miejskiej Bibliotece Publicznej, gdzie jak 
co roku o tej porze dyrektor Elżbieta Siera-

dzińska zaprasza na „Aleję Gwiazd Litera-
tury” i koncert plenerowy. Upalną niedzielę 
spędziliśmy zwiedzając Stadion Narodowy, 
warszawską Starówce, aby na zakończe-
nie w Łazienkach wysłuchać plenerowego 
koncertu utworów Fryderyka Chopina. 
 W trakcie pobytu gośćmi opieko-
wali się Radni Rady Miasta Mińsk Mazo-
wiecki: Barbara Reda, Jerzy Gryz, Robert 
Gałązka rozmawiając o wspólnych przed-
sięwzięciach muzycznych na kolejny rok. 

 Diana Rokicka, fot. z arch. UM MM  

Goście z Francji i Ukrainy na Dniach Miasta
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W dniach 7-11 czerwca br. delegacja  
z Mińska Mazowieckiego uczestni-
czyła w spotkaniu miast partnerskich  
w Telszach na Litwie. Przewodniczącą 
delegacji była sekretarz miasta Jadwi-
ga Frelak, a towarzyszyli jej: pracownik 
Urzędu Miasta Alicja Cichoń oraz radni 
Barbara Reda i Robert Gałązka.

 Spotkanie miast partnerskich  
litewskich Telsz wpisywało się w cykl  
wydarzeń uświetniających obcho-
dy 100-lecia odzyskania przez Litwę  
niepodległości. Z tej okazji 8 czerwca 
gościem honorowym uroczystości był 
były Prezydent RP Bronisław Komorow-
ski, który na zaproszenie gospodarzy 
wygłosił wykład o braciach Stanisławie  
i Gabrielu Narutowiczach. Stanisław Na-
rutowicz był sygnatariuszem Aktu Nie-
podległości Litwy, a jego brat Gabriel 
– pierwszym Prezydentem Polski. Po 
konferencji poświęconej braciom odsło-
nięto tablicę ku ich pamięci. Znajduje się 
ona na ścianie kościoła, w którym obaj 
bracia zostali ochrzczeni. Jest to inicja-
tywa dr. Jana Skłodowskiego, badacza 
historii Kresów, wsparta przez Fundację 
Pomoc Polakom na Wschodzie ze środ-
ków Senatu RP oraz Samorząd Rejonu 
Telszewskiego. Uroczystego odsłonięcia 
tablicy dokonali Biskup Telsz Kęstutis 
Kėvalas, Mer Rejonu Telszańskiego Pe-
tras Kuizinas oraz Dyrektor Instytutu Pol-
skiego, Radca Ambasady RP w Wilnie 
Marcin Łapczyński.
 Niezapomnianym przeżyciem 
dla mińskiej delegacji było zaproszenie 
ze strony prezydenta Bronisława Komo-
rowskiego do wspólnego odwiedzenia 

po głównych uroczystościach rodzinnych 
stron prezydenta. Najpierw muzeum „Alka”  
z pamiątkami rodu sięgającymi setek 
lat wstecz, następnie drewniany dwór  
w Dżuginianach, gdzie wychowała się 
babcia prezydenta. 
 Wśród delegacji zagranicznych 
znaleźli się przedstawiciele miast part-
nerskich Telsz z Niemiec, Czech, Francji, 
Austrii, Szwecji, Rosji i Białorusi. Do ich 
grona dołączyła Mestia z Gruzji, z któ-
rą podpisanie partnerstwa było jednym  
z punktów wydarzenia. Niektóre z miast 
partnerskich Telsz są również partnerami 
Mińska Mazowieckiego, np. francuskie 
Saint-Egreve, czeskie Krnov, czy biało-
ruska Orsza. Ich przedstawiciele wraz 
z mińską delegacją mieli okazję do roz-

mów o kolejnych wspólnych projektach. 
Najbliższy już jesienią tego roku. Go-
spodarze zorganizowali szereg spotkań 
merytorycznych oraz wydarzeń kultural-
nych, jak np. spektakl teatralny, koncer-
ty, czy piknik nad jeziorem, gdzie każda 
z delegacji prezentowała do degustacji 
przysmaki z ich krajów. 
 Spotkania miast partnerskich 
Mińska Mazowieckiego są okazją do 
wymiany doświadczeń oraz planowania 
wspólnych projektów, których uczestni-
kami mieszkańcy naszego miasta już nie 
raz byli. Są to wymiany młodzieży szkol-
nej, koncerty, wystawy, a przed nami 
szereg innych obszarów życia. 

red., fot. z arch. UM MM

Mińska delegacja z wizytą na Litwie
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 Tegoroczne hasło promu-
jące Tydzień Bibliotek brzmiało (DO)
WOLNOŚĆ CZYTANIA. Zalecamy ją 
jak lekarstwo wszystkim naszym czy-
telnikom! Takie powinno być czytanie 
- nieskrępowane nakazami, swobodne, 
wolne i powolne. Niech będzie to także 
czytanie książek w różnym formacie - 
papierowym, elektronicznym czy audio. 
 Z okazji Tygodnia Bibliotek dla 
naszych Czytelników przygotowaliśmy 
wiele atrakcji. Najmłodsze dzieci spo-
tkały się w parku wokół naszego Biblio-
wózka z książeczkami, odwiedziły też 
Babcię Józefinę i zaszalały z EBUsiami. 
Starsze dzieciaki spędziły z nami kulto-
wy już wieczór piżamowy. Tym razem 
w odsłonie piłkarskiej… Kto by przy-
puszczał, że wśród bibliotekarek mamy 
dzielne piłkarki!

 Seniorów zaprosiliśmy do 
udziału w warsztatach pisarskich z Ka-
sią Bulicz-Kasprzak. Uczyliśmy się jak 
ze stosów drobiazgów, zdjęć, papierów, 
notatek i starych pamiętników stworzyć 
osobiste wspomnienia.
 A z okazji Dnia Bibliotekarza,  
Bibliotekarze z Powiatu Mińskiego wraz 
z zespołem naszej Biblioteki wzięli udział 
w wykładzie o książkach artystycznych 
dr Michała Chojeckiego założyciela 
Oficyny Peryferie. Tradycyjnie złożyli-
śmy kwiaty pod tablicą upamiętniającą 
pierwszą Księgarnię i Wypożyczalnię 
książek w Mińsku Mazowieckim. Dla 
chętnych była  także wspólna wycieczka 
do Muzeum Konstantego Laszczki.

Tajemniczy 
gabinet podróżnika

Pewien podróżnik w latach 50-tych  
XX w. zwiedzając świat odwiedził wie-
le zabytkowych i tajemniczych miejsc,  
a pamiątki i stare księgi przekazał do zbio-
rów naszej Biblioteki. Legenda głosi, że 
ukrył w naszym mieście Kielich Wiedzy,   
a kto napije się z tego kielicha stanie się 
oświecony. 
 W ostatnich tygodniach, pod-
czas prac remontowych w Bibliotece 
odkryto tajemniczy pokój, który okazał 
się prywatnym gabinetem legendarnego 
podróżnika. Jest w nim wiele pamiątek 
z jego podróży, książki, osobiste przed-
mioty.  Pośród nich znaleźliśmy także 
list do jego siostry. Pisze w nim o le-
gendarnym Kielichu Wiedzy. 9 czerwca, 
podczas Nocy Bibliotek ten tajemniczy 
pokój odwiedzili nasi Czytelnicy. Każdy, 
kto czytał ów odnaleziony list starał się 
odnaleźć ukryty Kielich Wiedzy. Tylko 
rozwiązanie wszystkich zagadek mogło 
uwolnić poszukiwaczy przygód z tajem-
niczego gabinetu. Na szczęście kto zna 
naszą Bibliotekę i dużo czyta, ten wie 
jak sobie poradzić! 

V Gala Alei Gwiazd Literatury

 Pomimo ulewy i burzy z pio-
runami, 26 maja 2018r. swoją gwiazdę  
w Alei Gwiazd Literatury odsłonił Ma-
riusz Szczygieł.
 V Galę Alei Gwiazd Literatu-
ry, tradycyjnie już, poprowadził pisarz  
i dramaturg Remigiusz Grzela. W progra-
mie wydarzenia miało miejsce rozstrzy-
gnięcie konkursu dla Czytelników. Tym 
razem tematem konkursu był „Projekt: 
Codzienność”, a techniką fotoreportaż. 
Jury w składzie: przewodniczący Ma-
rek Łodyga, fotograf, prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Mińska Mazowieckiego,  
Izabela Walewska-Ogrodnik wydaw-
ca i redaktor Tygodnika Strefa Mińsk 
oraz Kinga Sabak, dwukrotna laureatka 
poprzednich edycji naszego konkursu 
nagrodziło laureatów. Nagrody wręczył 
przewodniczący Marek Łodyga. Dwa 
równorzędne wyróżnienia otrzymali: 
Marta Kieliszczyk oraz Krystian Szafer, 
a nagrodę główną Agnieszka Gałach. 
Gratulujemy i cieszymy się, że byliście 
z nami. Prace konkursowe można oglą-
dać w sali konferencyjnej MBP do końca 
czerwca.
 W dalszej części wieczoru, 
Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski 
wraz z Dyrektor Elżbietą Sieradzińską 
wręczyli Mariuszowi Szczygłowi statu-

(DO)WOLNOŚĆ CZYTANIA
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etkę Gwiazdy. Tradycyjnie już, artysta 
Krzysztof Rusiecki przygotował dedyko-
waną grafikę. A uroczystą Galę uświetnił 
koncert „Anna Maria Jopek Kwartet”. 
Deszcz, parasolki, a przede wszystkim 
muzyka i przepiękne interpretacje spra-
wiły, że wieczór był magiczny. 
 Jak napisał sam bohater: „Im-
preza w Mińsku z pełnym rozmachem: 
zajechałem zabytkową tatrą z mojego 
rocznika, koncert dała Anna Maria Jo-
pek. (Nadal mój nr 1. wykonawczyń 
polskich). A laudację bardzo dowcipną 
wygłosił Remigiusz Grzela. Powiedział 
m. in., że znajduję filozofów w ludziach, 
którzy nie wiedzą, że są filozofami :). 
Najbardziej cieszę się, że czytelnicy 
trzymali książki pod parasolami przez 
dwie godziny, nie zważając na grzmo-
ty, błyski i wodę, która była bezlitosna. 
Podpisałem wszystkim z pełnym odda-
niem.”

Zapraszamy do obejrzenia zdjęć w gale-
rii na stronie www.mbpmm.pl

Zapowiedzi:
1 lipca, godz. 9.00 – Rajd Odjazdowy 
Bibliotekarz - odwiedzimy odmienioną 
Gminną Bibliotekę Publiczną - Kulturo-
tekę w Cegłowie,
Lipiec – Sierpień – Wakacje w Bibliote-
ce - warsztaty książkowe i plastyczne, 
filmy, gry, zabawy dla dzieci w Oddziale 
dla Dzieci i dla młodzieży w Czytelni 

5 sierpnia, godz. 14.00-17.00 – Piknik 
Czytamy na trawie, tym razem proponu-
jemy eksperymenty, nie tylko naukowe!

MBP, fot. z arch. MBP



22 MIM maj-czerwiec 2018www.minsk-maz.pl

KULTURA

Z IMPREZ MDK
Tak tworzy się dzieła
 W teatrze widzowie zazwyczaj 
oglądają ostatni etap prac nad spekta-
klem, tymczasem działający w MDK Te-
atr po Godzinach 10 maja zaprosił pu-
bliczność za kulisy, aby pokazać jeden 
z etapów pracy nad spektaklem - próbę 
czytaną.
 Reżyser Marta Stosio na warsz-
tat wzięła rzecz bardzo trudną - współ-
czesną sztukę „Łucja i jej dzieci”, którą 
napisał Marek Pruchniewski dla Teatru 
Telewizji. Zainspirowały go makabryczne 
wydarzenia, które miały miejsce we Wrot-
nowie w województwie mazowieckim. 
 Akcja rozgrywa się w małej wsi, 
w domu rodzinnym męża tytułowej bo-
haterki. W na pozór normalnej rodzinie 
dochodzi do zachowań patologicznych, 
które mają destrukcyjny wpływ na mło-
dą mężatkę. Dramat urasta do rangi an-
tycznej tragedii gdzie o losie Łucji decy-
duje jej ból i poczucie winy.
 Skąd się bierze zło, co lub kto 
jest jego źródłem? Czy istnieje jedno-

znaczna odpowiedź? Jakie jest wyjście 
z sytuacji i czy w ogóle istnieje? Czy 
mamy prawo osądzać postępowanie in-
nych? Czy mamy prawo milczeć widząc, 
że ktoś obok cierpi? Te i inne pytania 
zadawali aktorzy podczas pracy nad 
tym emocjonalnie ciężkim tekstem. 

Winna czy nie?
 Tym razem w cyklu Stand-up 
Cisie w MDK z najnowszym programem 
„WINNA” wystąpiła Katarzyna Piasecka. 
Nowe spostrzeżenia, nowa energia i jed-
na historia, bez której ten program nie 
mógłby powstać. Całość w charaktery-
stycznej, bezpośredniej formie.

Marszałek zajechał do 
Pałacu
 Józef Piłsudski należy do naj-
większych postaci w dziejach Polski. 
Mimo, że urodził się na Wileńszczyźnie, 
to przez wiele lat życia związany był  
z Krakowem. Z woli całego narodu Jego 
ciało spoczęło na Wawelu, obok gro-
bów królewskich, kryjących szczątki 
dawnych władców Rzeczypospolitej. 
Składając ciało Pierwszego Marszałka 
Polski na Wawelu w Krakowie, naród nie 
tylko spełnił wolę zmarłego, lecz na za-
wsze połączył Jego pamięć z miastem, 
z którym związanych było szereg pierw-
szorzędnej wagi wydarzeń z życia Pił-
sudskiego i które On szczególnie wśród 
innych miast wyróżniał.
 Trudno przecenić wagę związ-
ków Józefa Piłsudskiego z Krakowem. 
Tutaj podjął decyzję o organizacji Strzel-
ców i wymarszu w pole, to miasto od-
wiedził jako pierwsze po przejęciu wła-
dzy w 1918 roku, tutaj po latach znalazł 
miejsce wiecznego spoczynku.
 W Krakowie jest też najbardziej 
oryginalny pomnik – Kopiec Piłsudskie-
go. Śladów obecności Marszałka w Kra-
kowie jest wiele. Są to miejsca, w któ-
rych bywał prywatnie i oficjalnie. Wiele  
z nich jest upamiętnionych poprzez ta-
blice, obeliski, obiekty i instytucje no-
szące Jego imię. 
 Aby upamiętnić przypadającą 
na 12 maja rocznicę śmierci Piłsudskie-
go, w MDK zorganizowana została wy-
stawa „Krakowskie ślady Marszałka”.  
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 Niezwykłym wydarzeniem jej 
towarzyszącym był uroczysty wjazd 
Józefa Piłsudskiego do Mińska Mazo-
wieckiego. Marszałek przyjechał zabyt-
kowym autem z epoki w towarzystwie 
adiutanta, w którego rolę wcieli się Woj-
ciech Cichoń oraz ostatniego zarządcy 
pałacu Henryka Karwowskiego, którego 
zagrał Piotr Siła. Jako Marszałek wystą-
pił Sebastian Gontarz.

Tanecznym krokiem 
przez majowe dni
 Tym razem na koncercie z cy-
klu Szkoła ucha dla Malucha wystąpił 
zespół The New Warsaw TRIO złożony  
z trzech utalentowanych muzyków -  
Rafała Grząki – akordeon, Przemysława 
Skałuby – klarnet oraz Konrada Kubic-
kiego – kontrabas. Każdy z nich jest lau-
reatem ogólnopolskich i międzynarodo-
wych konkursów muzycznych. 
 Artyści zabrali młodych słu-
chaczy w wesołą, dźwiękową podróż.  
Zabrzmiały utwory z różnych stron świa-
ta, przy których nogi same rwały się do 
tańca.

Broniewski w Pałacu
 Rekordowa liczba słuchaczy 
20 maja przyszła na spotkanie z poezją 
Władysława Broniewskiego w ramach 
salonu poetyckiego MDK. Tym razem 
posłuchaliśmy twórczości znakomitego 
Władysława Broniewskiego w interpreta-
cji Pawła Deląga. Spotkanie poprowadzi-
ła Anna Obszarna. Na kolejne spotkania  
z cyklu Poeci w Pałacu zapraszamy  
jesienią.

Recytacje śladami Ma-
kuszyńskiego
 Konkurs recytatorski im. Kor-
nela Makuszyńskiego to jedyny konkurs 
o zasięgu regionalnym adresowany do 
recytatorów ze szkoły podstawowej. 
Jego uczestników można liczyć w ty-
siącach. W tym roku odbyła się XXXV 
edycja konkursu. Recytatorzy mieli za 
zadanie przedstawić jeden wiersz i je-
den fragment prozy dowolnego autora. 
 Podczas eliminacji powiato-
wych zorganizowanych przez MDK,  
23 maja w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
komisja konkursowa w składzie: Wanda 
Izabella Rombel, Karolina Wieczorek  
i Piotr Siła do finału zakwalifikowała:
- w kategorii kl. I – III:
1. Jagodę Michalik ze Szkoły Podstawo-
wej w Siennicy
2. Antoninę Kopacz ze Szkoły Podsta-

wowej w Pustelniku
3. Piotra Nowaka ze Szkoły Podstawo-
wej w Dębem Wielkim
- w kategorii kl. IV – VI:
1. Hannę Lubaszko ze Szkoły Podsta-
wowej w Jeruzalu
2. Michała Kaczorka ze Szkoły Podsta-
wowej nr 2 w Mińsku Mazowieckim
3. Bartosza Jackiewicza ze Szkoły Pod-
stawowej w Cygance.
Laureatom serdecznie gratulujemy i ży-
czymy dalszych sukcesów. 

Jubileusz 
w szczytnym celu
     7 czerwca w Miejskiej Szkole Arty-
stycznej odbył się wyjątkowy koncert 
charytatywny „Z miłości do muzyki - od 
klasyki do rozrywki” z okazji jubileuszu 
25-lecia pracy artystycznej znakomitego 
pianisty Mariusza Adamczaka. 
 Pierwszą część wieczoru wy-
pełniły dzieła muzyki klasycznej. Część 
druga koncertu poświęcona yłą muzy-
ce rozrywkowej. Wspólnie z pianistą 
na estradzie wystąpili kwartet smycz-
kowy (Małgorzata Rąbalska - I skrzyp-
ce, Gabriela Korzycka - II skrzypce, 
Małgorzata Błaszczyk - altówka oraz 
Katarzyna Kaczyńska - wiolonczela), 
Kinga Zdybel - wokal, Marcin Wolski 
- wokal, Mariusz Saturski - perkusja,  
Patryk Sowiński - bas. Wieczór obfito-
wał w muzyczne niespodzianki, gwaran-
tujące ogromną dawkę emocji. 
 Podczas koncertu prowadzo-
na była zbiórka pieniędzy na rzecz Oli - 
podopiecznej Fundacji Sedeka.
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German w pamięci
 Po raz trzeci Mińsk Mazowiecki 
stał się przystankiem na mapie tournée 
laureatów VI Festiwalu piosenki Anny 
German „Eurydyka” organizowanego  
w Mińsku Białoruskim. Festiwal jest kon-
kursem piosenki organizowanym przez 
Ambasadę Rzeczypospolitej Polskiej  
w Mińsku oraz „Klub miłośników kultury 
polskiej i białoruskiej” w Mińsku Biało-
ruskim. Festiwal ma na celu aktywizo-
wać młodych ludzi, którzy mają polskie 
„korzenie”. Trzy lata temu po raz pierw-
szy pojawiła się idea zaprezentowa-
nia laureatów tego konkursu w Polsce  
i zorganizowania im koncertów. Jednym 
z celów tego pomysłu było zachęcenie 
laureatów do nauki języka polskiego.  
Z prostych powodów – po pierwsze: 
większość festiwalowych utworów jest 
śpiewana po polsku, a po drugie: pod-
czas pobytu w Polsce uczestnicy Festi-
walu lepiej poznają jej historię oraz fakty 
z życia i twórczości Anny German. 

Podczas zorganizowanego przez MDK 
9 czerwca koncertu wystąpili  laureaci 
Festiwalu - Polina Donskaya, Wasilij 
Mingalow, Julija Skurko, Jana Korniej-

czik oraz zaproszeni goście - Nadzieja 
Brońska, Iwan Iliczow i złoty głos Bia-
łorusi Piotr Jelfimow. Artystom towarzy-
szył zespół instrumentalny „Ars Longa” 
z Rakowa – laureat wielu międzynarodo-
wych festiwali.
 Wszystkie utwory z repertuaru 
Anny German wykonane zostały w języ-
kach polskim, rosyjskim, włoskim, nie-
mieckim, w oryginalnych aranżacjach.

Słoneczne święto naj-
młodszych
 To był bardzo gorący, nie tyl-
ko ze względu na pogodę, ale przede 
wszystkim na bogaty program arty-

styczny, Dzień Dziecka zorganizowany 
przez Miejski Dom Kultury we współ-
pracy z miastem Mińsk Mazowiecki oraz 
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Miejską Komisją Rozwiązywania Proble-
mów Alkoholowych. 
 W całodniowym pikniku  
1 czerwca licznie udział wzięli najmłodsi  
z całymi rodzinami, na placu przed pała-
cem czekało na nich moc atrakcji. 
 Na scenie zaprezentowali się 
najmłodsi tancerze – członkowie grup 
tanecznych hip – hop działających  
w MDK - vdance, hhkids, hh2 oraz B3, 
którzy pod okiem instruktorki Agaty 
Goźlińskiej przygotowali pokaz tańca 
nowoczesnego. Zwariowane chore-
ografie „Crazy Frog” oraz „Boogie” za-
prezentowała grupa Easy Dance Stu-
dio działająca w Szkole Podstawowej  
nr 1 w Mińsku Mazowieckim. 
 Połączenie humoru Juliana Tu-
wima z żywiołową muzyką było pomy-
słem na wyjątkowy koncert Budyń Julka 
Tuwima. Słoń Trąbalski, Dyzio Marzyciel 
czy Lokomotywa dzięki żywiołowym ar-
tystom pokazały się z nowej, łobuzer-
skiej strony.
 Dobrze znany i lubiany przez 
dzieci Teatr Wariacja tym razem zaprosił 
publiczność do zabawy w mazowieckiej 
chacie pokazując zwyczaje weselne. 
Role pary młodej, drużbów i starostów 
weselnych zostały powierzone widowni, 
aktorzy teatru byli Babką i Dziadkiem, 
którzy urządzają w swojej wiejskiej, ma-
zowieckiej chacie wesele dla wnuków. 
Cała publiczność przy salwach śmie-
chu pomagała uprzątnąć chatę, nakryć 
do stołu, ubrać parę młodą, a nawet 
uczestniczyć w rozplecinach.
 Występom na scenie towarzy-
szyły przez cały dzień liczne atrakcje 
plenerowe. Dzieci chętnie uczestniczyły 
w zabawach przygotowanych przez wo-
lontariuszy Fundacji EBU oraz pracow-
ników MDK, którzy zachęcali m.in. do 
gry w golfa i tenisa stołowego, strzelania 
z łuku, strzałów na bramkę, badmintona 
czy mini tenisa. Oblężenie przeżył punkt 
Majsterkowo Castoramy, w którym dzie-
ci samodzielnie sadziły kwiaty oraz zbi-
jały skrzynki na narzędzia. W ten upalny 
Dzień Dziecka postało również wiele gli-
nianych naczyń.
 Kulminacyjnym punktem świę-
ta dzieci był koncert ich idolki - Moniki 
Lewczuk. Wokalistka z łatwością po-
rwała publiczność do wspólnej zaba-
wy i śpiewania w rytm jej największych 
przebojów – „TAM, TAM”, „Zabiorę Cię 
Stąd”,  „Ty i ja” czy „Libre”. A po kon-
cercie cierpliwie rozdawała autografy  
i pozowała do wspólnych zdjęć. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch. UM MM
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Tegoroczna Noc Muzeów okazała się 
bardzo atrakcyjną formą spędzenia 
wolnego czasu nie tylko dla Mińszczan 
ale i gości spoza naszego powiatu. 
Progi Muzeum Ziemi Mińskiej – siedzi-
by głównej oraz Działu 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich przekroczyło ok. 500 zwie-
dzających, co niewątpliwie było zasłu-
gą bogatej oferty muzealnej.

 W willi hr. Łubieńskiej (ul. Okrzei 
16) miały miejsce: rodzinne warsztaty 
pozłotnictwa i archeologii, warsztaty ry-
sunku satyrycznego z mińskim artystą 
Czesławem Gańko, którego prace moż-
na było oglądać w muzeum do 20 maja, 
spotkanie z zegarmistrzem Stanisławem 
Gądzikiewiczem w muzealnej pracowni 
zegarmistrzowsko-jubilersko-optycznej 
Lucjana Dąbrowskiego oraz zwiedzanie 
z kuratorem stałej ekspozycji o realiach 
życia w II RP (szczegóły poniżej). Pod-
czas spacerów po kolejnych ekspozy-
cjach MZM, zwiedzający mogli rozwią-
zać krzyżówkę lub quiz sprawdzający 
ich wiedzę na temat lokalnej historii.
Z kolei willa dr. Huberta (ul. Sosnkow-
skiego 4) przyciągnęła miłośników „mili-
tarnej” historii. Tradycyjnie, można było 
zwiedzić sale wystawowe prezentują-
ce pamiątki po siódmakach w asyście 
członków Towarzystwa Pamięci 7 PUL 
im. gen. K. Sosnkowskiego oraz salę 
tradycji II Brygady Obrony Terytorialnej. 
Uzupełnieniem stałej ekspozycji była 
przygotowana na ten wieczór, kolekcja 
broni palnej wojska polskiego z okresu II 
Rzeczypospolitej z prywatnych zbiorów 
Bogusława Szmidta. Kulminacją wie-
czoru była historyczna podróż z boha-
terami wyjątkowego dzieła „Bitwa pod 
Grunwaldem” Jana Matejki. Wszystko 
za sprawą kopii obrazu (w skali 1:1), bę-
dącej własnością Krzysztofa Serwatki. 
Przybyli goście odbyli podróż w czasie 

podczas opowieści snutej na kanwie 
przedstawionych na obrazie postaci.
 Muzeum Ziemi Mińskiej ser-
decznie dziękuje wszystkim współtwór-
com i gościom tegorocznej edycji mu-
zealnego święta i gorąco zaprasza na 
kolejną!

Monika Pszkit, fot. z arch. MZM

Noc Muzeów 2018

Jedną z atrakcji tegorocznej Warszaw-
skiej Nocy Muzeów było zwiedzanie 
wystawy stałej „Jak żyli nauczyciele  
w II Rzeczypospolitej?” w Muzeum Zie-
mi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim.
 Gości oprowadzała kurator tej 
ekspozycji, prof. Maria Ekiel-Jeżewska, 
wspólnie z pracownikami Muzeum. Pro-
gram zwiedzania, zatytułowany ,,Noc 
niewoli i blask wolności”, skupiał uwagę 
na tym, jak Polacy tworzyli swój kraj w I 
połowie XX w. Zwiedzający oglądali kom-
pletne, autentyczne wnętrze mieszkania 
małżeństwa nauczycieli Janiny i Józefa 
Sylwestrowiczów, zaglądali do szuflad  
i zakamarków, rzucali okiem na koronko-
wą babciną pościel na przygotowanym 
specjalnie na tę noc łóżku. Przyglądali 
się, jak wyglądały uroki i trudności życia 
codziennego w tym okresie, słuchając 
opowieści o losach i działaniach gospo-
darzy, na tle wydarzeń z historii Polski  
w tym okresie. W części informacyjnej 
wystawy ulokowanej w pobliskim ko-
rytarzu multimedia, plansze i ekspona-
ty pokazywały przykłady tego, jak nasi 
przodkowie w II RP realizowali ważne 
cele, takie jak walka o wolność, edu-
kacja, samokształcenie, praca dla do-
bra publicznego, rozwój kultury i sztu-
ki. Plansza w sali obok przypominała, 
że nasza wystawa, zorganizowana pro 
bono przez kuratora, wspólnie z Mu-
zeum Ziemi Mińskiej, otrzymała wyróż-
nienie w prestiżowym Konkursie na Wy-
darzenie Muzealne Roku Sybilla 2016  
w kategorii wystaw historycznych i ar-
cheologicznych.
– Wzruszająca podróż w czasie – podsumo-
wało dwoje naszych gości.

Noc niewoli
 i blask wolności



27MIM maj-czerwiec 2018 www.minsk-maz.pl

w
w

w.facebook.com
/M

iastoM
inskM

azow
iecki

KULTURA

23 maja br. w Muzeum Ziemi Mińskiej 
odbył się wernisaż wystawy „Dzieci 
Świata” przedstawiający fotografie 
mińszczanki Agnieszki Yener. 
 Pani Agnieszka jest pilotem wy-
cieczek zagranicznych i podczas swoich 
podróży, niekiedy bardzo egzotycznych, 
z pasją fotografuje otaczający ją świat. 
Nie jest profesjonalnym fotografem, 
”łapie” chwile, widoki, ludzi, którzy ją 
zachwycą. Z racji zbliżającego się Dnia 
Dziecka Muzeum zorganizowało wy-
stawę prac Pani Agnieszki ukazującą 
dzieci, głównie z kontynentu azjatyckie-
go. Swoje fotografie autorka publikuje  
w mediach społecznościowych m.in. na 
Instagramie i Facebooku i ma ogrom-
na satysfakcję, gdy jej zdjęcia stają się 
inspiracją do podróży. Takie też jest 
przesłanie prezentowanej wystawy, za-
chęcić do odkrywani pokazanych miejsc 
i krajów oraz pokazać najmłodszym róż-
norodność otaczającego świata. 
 Wernisaż miał dwie odsłony. 
Przed południem wystawę odwiedziły 
dzieci z mińskich przedszkoli, Przed-
szkola Miejskiego Nr 1 i Przedszko-
la Prywatnego „Mini Raj”. Na wstępie 
wysłuchały specjalnie dla nich przygo-
towanego koncertu zespołu „Kreska” 
ze szkół salezjańskich pod kierunkiem 
Jakuba Maguzy oraz piosenki w języ-
ku rosyjskim w wykonaniu Zuzi Pszkit,  
a następnie zaprezentowały swoje 
umiejętności wokalno-taneczne. Dzieci 
z ogromnym zainteresowaniem słuchały 
opowieści Pani Agnieszki Yener i z en-
tuzjazmem opowiadały o swoich zain-
teresowaniach. Na zakończenie każde 
z dzieci otrzymało lizaka – postać Chiń-
czyka.
 O godzinie 18.00 Muzeum po-
nownie wypełniło się zwiedzającymi. Na 
wernisaż licznie przybyli mieszkańcy na-
szego miasta, znajomi i przyjaciele au-
torki, nawet z odległych Katowic. Pani 
Agnieszka opowiedziała o swojej pracy, 
zdjęciach i oczywiście  zachęcała do 
podróży. Wieczorne spotkanie uświetnił 
grą na saksofonie Karol Piątkowski.

Monika Roguska, fot. z arch MZM

„Dzieci
 Świata”

– Znalazłam się w epoce naszych przodków, 
którzy zatrzymawszy się na chwilę na drodze 
historii, tak wiele nam zostawili – zauważyła 
inna osoba.
 Zapraszamy wszystkich zain-
teresowanych do zwiedzania ekspozycji  
w zwykłych godzinach otwarcia mu-
zeum, a także w pierwsze wtorki miesią-
ca w godz. 9-17 na spotkania i warszta-
ty edukacyjne z kuratorem wystawy.

Maria Ekiel-Jeżewska
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W dniu 27 maja 2018 na placu przed 
MDK w Mińsku Mazowieckim odbyło 
się wspaniałe widowisko sportowe, 
które jako Miejski Ośrodek Sportu i Re-
kreacji mamy przyjemność organizo-
wać nieprzerwanie od 23 lat. Od kilku 
edycji czynnie w  organizację imprezy 
włączył się Klub Sportowy Barakuda 
na czele z Prezesem Tomaszem Ra-
domińskim. Wsparcia merytoryczne-
go udzielał nam Miński Klub Biegacza 
DREPTAK.

 Ogólnopolskie Biegi Uliczne 23. 
Mazowiecka Piętnastka i 4. Mazowiec-
ka Piątka to dwa atestowane dystanse, 
które w tym roku przyciągnęły na start 
odpowiednio 326 oraz 336 osób. Oba 
biegi, czwarty rok z rzędu, wpisują się  
w szeroko zakrojoną inicjatywę Grand 
Prix Traktu Brzeskiego. W tegorocznej 
edycji Mazowieckiej Piętnastki i Mazo-
wieckiej Piątki bardzo miło było nam 
gościć w Mińsku Mazowieckim zawod-
ników z całego świata. Oprócz Polaków 
na starcie stanęli zawodnicy z Ukrainy, 
Mołdawii, Białorusi, Kenii czy USA którzy 
pokazali jak walczyć w trudnych warun-
kach pogodowych - w niebywały upał  
i słońce. Od godziny 7.00 wszyscy zawod-
nicy mogli w biurze zawodów odbierać 
pakiety startowe (po raz pierwszy pakiety 
wydawaliśmy też w dwa dni poprzedzają-
ce bieg), po czym po krótkiej rozgrzewce 
przeprowadzonej przez słynne cheerle-
aderki z Show Dance Hasao, punktualnie 

o godzinie 10.00 biegacze usłyszeli wy-
strzał z pistoletu startowego, który padł  
z rąk Halowej Mistrzyni Europy i brązowej 
medalistki Halowych Mistrzostw Świata 
Lidii Chojeckiej Jako pierwszy, dystans  
5 km pokonał Cherutich Nelson Kipkodei 
z Kenii (14’:58”), a tuż za nim Rop Abel 
Kibet również z Kenii (15’:03”) oraz Ba-
durek Maciej (15’:21”) Czwarte miejsce, 
zajął Iveruk Mykhaylo z Ukrainy (15’:43”).  
 Wśród kobiet triumfowała za-
wodniczka LKS Ostrowianka, III Polka  
w Maratonie Wrocławskim 2015, Mistrzy-
ni Polski nauczycieli w Maratonie Wro-
cławskim 2015 Ewa Jagielska (17’:05”), 
zaś na kolejnych lokatach uplasowały się 
Wójcik Anna z klubu KKS Victoria Stalo-
wa Wola (17’:46”) i Yakimowicz Nataliya  
z Ukrainy (18’:50”), jako czwarta dobie-
gła Mariola Sudzińska z AKM Olsztyn 
(18’:57”). W bogatym programie nie-
dzielnej imprezy, nie zabrakło również 
Biegu Krawaciarza, którego celem jest 
propagowanie i popularyzacja biegania 
przez wszystkich noszących na co dzień 
bardziej zobowiązującą garderobę! Po 
pokonaniu 450 m dystansu wszyscy 
„odważni” otrzymali pamiątkowe krawa-
ty i słodkie upominki. 
 Tuż przed godziną 12.00 do 
rywalizacji gotowi byli wszyscy piętnast-
kowicze, którzy rozgrzani do czerwono-
ści przez piękne tancerki z zespołu Ha-
sao i słońce stanęli na linii startu gotowi 
do zmagań. Jak twierdzą sami zaintere-
sowani była to świetnie przygotowana 

trasa, nie tylko dzięki uprzejmości służb 
mundurowych, które czuwały nad bez-
pieczeństwem uczestników, ale również 
dzięki mieszkańcom miasta, którzy licz-
nie zebrali się i mocno dopingowali za-
wodnikom. 
 Po 46’28’’ na mecie pojawił się 
zwycięzca 23. Mazowieckiej Piętnastki  
Rop Abel Kibet tuż przed Rotich Mark 
Kipchumba (46’:55”) i Cherutich Nel-
son (47’:00”) zaś wśród reprezentantów 
naszego kraju 7 miejsce (52’:26”) zajął 
Zbigniew Kalinowski (52’:26”). Kategorię 
kobiet zwyciężyła Fiskovicz Lilia z cza-
sem 55’:57”, tuz za nią dobiegła Prote-
ziuk Vita (56’:05”) oraz Hellen Jepkosgei 
Kimutai (57’:05”). 
 Tytuł najlepszego mińszczani-
na na 15 km wywalczył Paweł Tymiński, 
zaś na 5 km Maciej Badurek. Wśród ko-
biet na 15 km najszybszą kobietą oka-
zała się Beata Szeląg, a na 5 km Elwi-
ra Łoza. Po raz drugi przeprowadzono 
konkurencje dla najlepszych drużyn, na 
15 km wygrał klub Benedek Team, a na 
5 km MKB Dreptak. Po wyczerpującym 
wysiłku nastąpił najbardziej przyjem-
ny czas. Czas uroczystych dekoracji, 
którym przewodzili przyjaciele naszego 
biegu. W tym roku na obu dystansach 
nagradzaliśmy w następujących katego-
riach:
• kobiety i mężczyźni: 16-19, 20-29, 30-
39, 40-49, 50-59, 60 lat i powyżej, 
• Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego, 
• Najstarszy zawodnik i zawodniczka,

Kolejne gorące zmagania za nami
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• Niepełnosprawni,
• klasyfikacja drużynowa.
 Najlepsi zawodnicy w każ-
dej kategorii otrzymali puchar, dyplom 
oraz nagrodę pieniężną, natomiast za-
wodnicy z lokat 2-4 dyplomy i nagrody 
pieniężne. W klasyfikacji Mistrzostw 
Mińska Mazowieckiego zawodnicy, któ-
rzy zajęli lokatę 1-6 otrzymali puchary, 
dyplomy, nagrody rzeczowe oraz nagro-
dy specjalne od przyjaciół i sponsorów 
przedsięwzięcia. Organizując tak szero-
ko skrojone przedsięwzięcie, jako orga-
nizatorzy nigdy nie zapominamy również 
o najmłodszych. Dlatego właśnie dla 
nich rokrocznie przygotowujemy biegi 
dziecięce i młodzieżowe w licznych ka-
tegoriach wiekowych. 
• Klasy I-II SP,
• Klasy III-IV SP,
• Klasy V-VI SP,
• Klasy VII oraz II i III GM.
 W tym roku na starcie wszyst-
kich kategorii łącznie pojawiło się 230 
młodych zawodników. Każdy po ukoń-

czonym biegu otrzymał pamiątkowy 
medal. Nagrody za miejsca I - III po raz 
kolejny zostały ufundowane przez Miej-
ską Komisję Rozwiązywania Problemów 
Alkoholowych. Najbardziej przyjemnym 
akcentem biegów najmłodszych, był 
oczywiście Bieg wróżek i elfów, któ-
ry  swoim rozmachem i niesamowitymi 
efektami wizualnymi podbił serca kibi-
ców, oprócz stricte sportowej rywali-
zacji postanowiliśmy wyróżnić również 
najpiękniej przebranych. W specjalnie 
przygotowanym dla zawodników, kibi-
ców i wszystkich mieszkańców miasta 
programie zapewniliśmy również mnó-
stwo nieodpłatnych atrakcji i liczne kon-
kursy z nagrodami. 
 W tym roku po raz pierwszy, 
jako nieliczni w regionie, zdecydowa-
liśmy się na przeprowadzenie kontroli 
antydopingowej wśród zwycięzców Ma-
zowieckiej Piętnastki. Mamy nadzieję, iż 
otrzymane wyniki nie zmienią nic w kla-
syfikacji końcowej, a samo przeprowa-
dzenie kontroli właśnie w naszym mie-

Organizatorzy: Mińsko Mazowieckie Towa-
rzystwo Tenisowe, Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji. Termin: 2-10.06.2018. Miejsce: 
Korty ziemne przy ul. Wyszyńskiego 30.

 Do mistrzowskiego turnieju zalicza-
nego do klasyfikacji grand PRIX MMTT sezo-
nu 2018 zgłosiło się 25 uczestników w tym 
kilka kobiet. Jak widać po rezultacie meczu 
finałowego tegoroczne mistrzostwa miasta 
zdominował 15-letni Kajtek Kossakowski, 
który jest w cyklu regularnych treningów od 
wielu lat pod okiem taty. Trudno powiedzieć 
czy jest on najlepszym tenisistą w Mińsku, 
ponieważ do turnieju nie przystąpiło wielu 
czołowych zawodników skupiających się na 
zawodach typu „CHALENGE” królujących 
od dwóch lat na kortach MMTT. Największy 
opór naszemu juniorowi stawił 40 lat starszy 
Darek Kalinowski, które wraz z Rafałem Wi-
śniewskim przewodzą w tegorocznej klasyfi-
kacji GRAND PRIX. 
 Pozostałe wyniki zawodów więk-
szości potwierdzają układ sił w tabeli. Rywa-
lizacji w otwartej formule OPEN o PUCHAR 
BURMISTRZA MIASTA towarzyszyły Mi-
strzostwa Miasta Kobiet do których zgłosiło 
się siedem pań. W finale tego turnieju po za-
ciętym walce EMILIA GLIWIŃSKA pokonała 
ANNĘ KĄKOLEWSKĄ.
Zwycięzcy mistrzowskich zmagań otrzymali 
puchary i upominki.

Wyniki od ćwierćfinałów:
KOSSAKOWSKI KAJTEK 
– GOŁOWICZ DARIUSZ – v.o.
WIŚNIEWSKI RAFAŁ 
– BEMBNOWICZ MIROSŁAW 2-0

ście spowoduje, iż będziemy postrzegani 
jako dobrzy organizatorzy, dbający  
o czysty sport i prawdziwe emocje. 
 Ważnym aspektem z punktu 
widzenie organizacyjnego jest dla nas 
fakt, iż od kilku lat na patronat medialny 
i relacje na antenie decyduje się TVP3 
Warszawa, a całość imprezy jest do-
finansowana ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Zaufanie 
naszych przyjaciół, którzy w większości 
są z nami od kilku – kilkunastu lat po-
zwala nam wierzyć, że kolejne edycje 
będą na jeszcze wyższym poziomie 
organizacyjnym, choć ta Mazowiec-
ka  Piętnastka została dobrze oceniona  
i mocno doceniona w środowisku bie-
gaczy.
 Serdecznie dziękujemy za 
wspaniałą zabawę i już dziś zapraszamy 
na kolejną edycję biegów! 
Do zobaczenia! 

Wyniki na stronie www.mosir.org.pl

MOSiR, fot. z arch. UM MM

KALINOWSKI DARIUSZ – SOWA TOMASZ 
2-0
POPIS JACEK – WOJDAK DARIUSZ v.o.
Półfinały:  KOSSAKOWSKI – KALINOWSKI 
2-0,    WIŚNIEWSKI- POPIS 2-0

Mistrzostwa w tenisie ziemnym o puchar burmistrza

FINAŁ: KOSSAKOWSKI – WIŚNIEWSKI  2-0 
/ 6-0, 6-0 /

MOSiR, fot. Tomasz Adamczak
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MOSiR, fot. z arch. MOSiR

W dniach 6-7 czerwca na boiskach 
wielofunkcyjnych MOSiR przy ul. Wy-
szyńskiego 56 odbyło się kolejne nie-
samowite wydarzenie sportowe. Mury 
naszego ośrodka odwiedziły przed-
szkola miejskie oraz niepubliczne z te-
renu miasta Mińsk Mazowiecki. 
 To wydarzenie to oczywiście 
kolejna Olimpiada Przedszkoli. Łącznie 
do zawodów zgłosiło się 8 przedszko-
li miejskich oraz 10 niepublicznych.   
Z uwagi na bezpieczeństwo i swobod-
ne przeprowadzenie rywalizacji zde-
cydowaliśmy się rozbicie zawodów na 

2 dni. W środę 6 czerwca odwiedzili 
nas najmłodsi sportowcy z przedszko-
li miejskich, a następnego dnia prze-
prowadzone zostały zawody dla dzieci  
z przedszkoli niepublicznych.
 Punktualnie o godzinie 9.00 
Dyrektor MOSiR Robert Smuga oraz 
Pani Diana Rokicka – Kierownik Wydzia-
łu Promocji, Kultury i Sportu w Urzę-
dzie Miasta Mińsk Mazowiecki otwo-
rzyli uroczyście Olimpiadę Przedszkoli. 
Tradycją w tej imprezie jest uroczysty 
przemarsz z flagą olimpijską. Po uroczy-
stym otwarciu oraz przemarszu, mogli-
śmy przystąpić do rywalizacji, a raczej 
zabawy, bo w tych zawodach chodzi 
przede wszystkim o zabawa z lekką 
nutką rywalizacji. Wzorem lat poprzed-
nich do pokonania było 6 konkurencji. 
Sztafeta z przełożeniem szarfy, bieg  
w workach, skok w dal czy rzut piłką 
lekarską to tylko niektóre z konkuren-

cji. Warto dodać, że w każdej drużynie 
startuje 10 chłopców i 10 dziewczynek.  
Do poszczególnych przedszkoli zostali 
przydzieleni sędziowie zawodów. W tym 
roku byli to uczniowie klas sportowych 
ze Szkoły Podstawowej nr 1, za co ser-
decznie dziękujemy.  Nad całością czu-
wał sędzia główny zawodów Jarosław 
Krajewski. Pierwsze konkurencje prze-
biegły sprawnie i błyskawicznie. Dzieci 
niesione niesamowitym dopingiem po-
konywały kolejne metry. Najtrudniejsza 
z pośród wszystkich konkurencji to 
zdecydowanie bieg w workach. Tech-

niki są różne ale od wielu lat właśnie 
ten bieg stanowi najwięcej trudności. 
Po konkurencjach biegowych przyszedł 
czas na skoki i rzuty.  Maluszki skaka-
ły jak żabki i pchały kilogramową piłką 
lekarską niczym prawdziwą metalową 
kulą. W końcu nadszedł czas na ostat-
nie zmagania. To długo wyczekiwana  
i trzymana w tajemnicy przez organiza-
torów konkurencja niespodzianka dla 
wychowawców. Jako że Panie były tro-
szeczkę zmęczone dopingiem i prowa-
dzeniem swoich małych zawodników, 
konkurencja nie wymagała siły fizycznej 
tylko precyzji. Rzut ringiem na pacho-
łek sprawił niemałe problemy. Wszyscy 
zmęczeni ale bardzo szczęśliwi zakoń-
czyli rywalizację. Pozostał już tylko ten 
najprzyjemniejszy moment - ogłoszenie 
wyników i wręczenie nagród: 1 miejsce 
zajęło Przedszkole Miejskie nr 2 (Ze-
spół Szkolno – Przedszkolny nr 1), ale 

OLIMPIADA PRZEDSZKOLI
wszystkie przedszkola zostały nagro-
dzone. Każdy z przedszkolaków został 
uhonorowany medalem, a cała grupa 
otrzymała pamiątkowy puchar i dyplom 
oraz słodką niespodziankę. W dru-
gim dniu zmagań rywalizowały zespoły  
z Przedszkoli Niepublicznych. Do zma-
gań stanęło 10 placówek z Mińska  
Mazowieckiego. Konkurencje oczywiście 
te same ale emocji chyba jeszcze więcej  
i jeszcze głośniejszy doping. A to pew-
nie za sprawą niezawodnej Pani spiker, 
która zachęcała do dopingu i rozgrze-
wała atmosferę na trybunach. Po oko-

ło 2 godzinnych zmaganiach, setkach 
pokonanych metrów i dziesiątkach 
oddanych rzutów dzieci zakończyły ry-
walizację. Pozostała tylko konkurencja 
niespodzianka. Z uwagi na zbliżające 
się Mistrzostwa Świata, Panie musiały 
zmierzyć się ze strzałem na małą bram-
kę. Z pozoru prosta konkurencja okaza-
ła się nie lada wyzwaniem.  
 Głośny doping i liczne oklaski 
od swoich podopiecznych na pewno po-
magały oddawać celne strzały. Wybiła 
godzina 12.30 i już znaliśmy punktację 
końcową. Najwięcej punktów zgromadzi-
ło Przedszkole Funny Kids, które zosta-
ło uhonorowane pokaźnym pucharem. 
Wszystkie maluszki otrzymały medale 
oraz coś słodkiego. Dyrektor Robert 
Smuga wraz z pracownikami serdecznie 
podziękowali wszystkim uczestnikom 
oraz sędziom i uroczyście zakończył ko-
lejną Olimpiadę Przedszkoli.
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W dniach 19-20 maja na boiskach do siatkówki 
plażowej na obiekcie MOSiR przy ul. Sporto-
wej 1 w Mińsku Mazowieckim odbyła się ko-
lejna Majówka Na Piasku, czyli otwarty turniej 
siatkówki plażowej. 
 Do zawodów można było zgłosić się 
w 4 kategoriach wiekowych. Najwięcej zespo-
łów zgłosiło się do kategorii Open mężczyzn 
– 10 drużyn oraz Gimnazjum dziewczęta –  
11 zespołów.  Pozostałe dwie kategorie nie-
stety nie zostały rozegrane z powodu małego 
zainteresowania. W sobotę 19 maja do rywali-
zacji przystąpiły dziewczęta.  Po zweryfikowaniu  
i rozlosowaniu drabinki turniejowej rozpoczęły 
się pierwsze gry. Warto dodać że grano sys-
temem brazylijskim do 2 porażek. Pogoda  

Majówka Na Piasku

w sobotni poranek nie napawała optymizmem, 
przenikliwe zimno i kropiący deszcz nie za-
chęcał do gry, dlatego sędziowie głowni za-
wodów Cezary Rudzki oraz Bernard Ostrowski 
zadecydowali że dziewczęta będą rozgrywały 
1 set do 21 punktów.  Po około 3 godzinnych 
zaciętych pojedynkach zwyciężyła drużyna  
o nazwie „Czarne” czyli Angelika Krusiewicz i Pa-
trycja Witkowska, które pokonały w finale zespół  
„Renitka”, którego skład tworzyły Julia Piotr-
kowicz i Renata Piekut. Na najniższym stopniu 
podium stanęły „Owieczki Team” – Aneta Perza-
nowska i Weronika Cieślińska. Wszystkie zwy-
cięskie ekipy to uczennice Gimnazjum nr 1 im 
Władysława Andersa w Mińsku Mazowieckim. 
Najlepsze zespoły zostały uhonorowane pamiąt-

kowymi medalami, statuetkami oraz nagrodami 
rzeczowymi.
 Niedziela to czas zmagań kategorii se-
niorskiej. Zdecydowanie lepsza pogoda zachę-
cała do gry na rozgrzanym piasku a zespoły paliły 
się do gry od samego rana. Tego dnia funkcję sę-
dziów głównych sprawowali Jarosław Krajewski 
oraz Piotr Kulka. Szybka weryfikacja, losowanie, 
ostatnie poprawki na boiskach i można było sta-
wać do pojedynków. System ten sam co dzień 
wcześniej – Brazylijski, ale już do dwóch 15 punk-
towych setów. W przypadku remisu time- break 
również do 15. Po pierwszych zaciętych star-
ciach widać było, że poziom jest wysoki, dużo 
pojedynków kończyło się po tie breakach, a sety 
często grane były na przewagi. Najwięcej jakości 
i siatkarskich umiejętności prezentowali zawod-
nicy z „Ptaszek Team”, czyli dobrze już nam zna-
ni Marcin Kuźniarski i Krzysztof Kalisz. Przeszli 
oni jak burza przez wszystkie szczeble drabinki  
i bez straty seta zameldowali się w finale. Po cięż-
kich bojach i długiej wyboistej drodze, drugimi  
finalistami  zostali „Kadeci” – Piotr Krzyżanowski  
i Łukasz Kryszczuk, na co dzień reprezentujący 
drużynę KPS Siedlce. Finałowy pojedynek był 
jednak jednostronny. Doświadczenie wygrało  
z młodością. Szybkie 2-0 i wygrana „Ptaszek 
Team”. W meczu o 3 miejsce spotkali się Mro-
ziewscy Chłopcy i Na świeżości. Mecz był zacięty 
ale górą byli Michał Podgórzak i Maciej Polański 
czyli „Na Świeżości”. Oczywiście zawodnicy zo-
stali nagrodzeni i uhonorowani nagrodami ufun-
dowanymi przez MOSiR w Mińsku Mazowieckim. 
Następne zmagania już w sierpniu, na które ser-
decznie zapraszamy. Wszystkie informację zo-
staną podane w najbliższym czasie.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

W ostatni weekend maja w Poznaniu odbyła 
się pierwsza runda mistrzostw Polski i mię-
dzynarodowych mistrzostw Alpe Adria. Jest 
nam niezmiernie miło poinformować, że  
w niedzielnych zawodach Mariusz Doma-
lewski zajął pierwsze miejsce w Pucharze 
Polski i trzecie miejsce w międzynarodo-
wych mistrzostwach Alpe Adria.
 Dla fanów wyścigów motocyklo-
wych można tylko dodać, że w najwyższej 
klasie Alpe Adria jeździ były zawodnik Moto  
3 Karel Hanika. Podsumowując, Dom EL wró-
cił z czterema pucharami.  Dwa za pierwsze 
miejsce w Pucharze Polski Rookie 1000, je-
den za 2 miejsce w Alpe Adria i kolejny za 
3 miejsce również w Alpe Adria.  Dziękujemy 
Grupie Jackonet za to, że uwierzyła w talent 
Mariusza i wspiera go na każdym kroku. Gra-
tulujemy i życzymy kolejnych zwycięstw.

Warto wspomnieć, że karierę sportową Pana 
Mariusza wspiera również Miasto Mińsk Ma-
zowiecki.

red. ,fot. z arch. Mariusza Domalewskiego

Sukcesy Mariusza Domalewskiego
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W Lublinie w dniu 17.06.2018r. odbyły 
się Międzynarodowe Mistrzostwa Wo-
jewództwa Lubelskiego w Judo dzieci  
i młodzików.
Zawodnicy UKS Judo KONTRA wywal-
czyli następujące wyniki medalowe:
W kategorii dzieci, rocznik 2007 i młodsi 
złoty medal zdobył Piotr Marczak w wa-
dze 42kg.
W kategorii młodzików, rocznik 2003 
-2004, złoty medal zdobył Damian  
Zaperty, waga 73 kg.
W kategorii młodziczek srebrny medal 
wywalczyła Jagoda Zawadzka, 48 kg  
z UKS Judo KONTRA 

Zdzisław Wiącek
fot. z arch. UKS Judo KONTRA

XXXI Mistrzostwa Polski Seniorów w Taekwon - Do ITF Kłobuck

W dniach 25 - 27 maja 2018 roku odbyły 
się w Kłobucku XXXI Mistrzostwa Polski 
Seniorów w Taekwon - Do ITF zorganizo-
wane przez Polski Związek Taekwon-Do.

 Na starcie zawodów stanęło 166 
zawodników z 28 klubów z całej Polski. 
Nasze miasto na tej imprezie reprezento-
wał Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO.

 Na zawody, pod opieką Mistrza 
Jacka Łuniewskiego VII DAN, udało się 
pięcioro zawodników.
 Z mistrzostw mińszczanie przy-
wieźli 6 medali. Tytuły Mistrzów Polski 
wywalczyli: Marta Krajewska w konkuren-
cji układów formalnych kobiet stopni mi-
strzowskich II DAN oraz duet Marta Kra-
jewska i Mateusz Radomski w konkurencji 
walk aranżowanych.
 Tytuł Wicemistrza Polski wywal-
czył Mateusz Zgódka w konkurencji indy-
widualnych testów siły mężczyzn.
 Brązowe medale zdobyli: Mateusz 
Zgódka w konkurencji układów formalnych 
mężczyzn stopni mistrzowskich I DAN i Julia 
Kawka w konkurencji układów formalnych 
kobiet stopni mistrzowskich II DAN oraz  
w walkach kobiet w kategorii do 56 kg.
 Oprócz wymienionych medali-
stów nasz klub na mistrzostwach repre-
zentował także Jakub Hamerski.
Gratulujemy!

fot. z arch. MKS Taekwon-Do

W dniach 18 - 20 maja 2018 roku odbyły 
się w Nowej Rudzie na Dolnym Śląsku XXV 
Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych 
w Taekwon - Do ITF zorganizowane przez 
Polski Związek Taekwon-Do.
 Na starcie zawodów stanęło, po 
ogólnopolskich eliminacjach, 274 zawodni-
ków z 54 klubów z całej Polski.
Nasze miasto i powiat na tej imprezie repre-
zentował Miński Klub Sportowy TAEKWON 
– DO pod opieką Mistrza Jacka Łuniew-
skiego VII DAN. Mistrz Łuniewski zabrał na 
zawody dziewięcioro zawodników, którzy w 
turniejach eliminacyjnych zdobyli prawo do 
występu w mistrzostwach.
 Z mistrzostw mińska ekipa przy-
wiozła 8 medali. Tytuły Mistrzów Polski wy-
walczyli Jakub Kuźmicz w konkurencji ukła-
dów formalnych stopni 6-2 KUP oraz Michał 
Tril w walkach w kategorii do 46 kg.

Tytuły Wicemistrzów Polski wywalczyli Ce-
zary Jackowski w walkach w kategorii do 
70kg oraz Michał Tril w konkurencji układów 
formalnych stopni 6-2 KUP.
 Brązowe medale zdobyli Łukasz 
Zgódka i Cezary Gąsior – obaj w konkuren-
cji układów formalnych stopni 6-2 KUP  oraz 
Konrad Bernacki w walkach w kategorii do 
46 kg. W klasyfikacji medalowej mistrzostw 
Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO zajął 
2. miejsce.
 Oprócz wymienionych meda-
listów nasz klub reprezentowali, zbiera-
jąc doświadczenie zawodnicze: Szymon  
Tarnowski, Miłosz Piętka, Oliwia Urbanow-
ska i Aleksandra Kozłowska.  
Trenerowi i zawodnikom gratulujemy startu!

Igor Koczyrkiewicz, fot. z arch. MKS Taekwon-Do

XXV Mistrzostwa Polski 
Juniorów Młodszych w Nowej Rudzie

Medale dzieci i mło-
dzików w Lublinie
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W dniach 1-3 czerwca odbył się mię-
dzynarodowy turniej koszykówki dla 
młodzieży (U-13) - III UFFO Wawer Ba-
sketball CUP. Zwycięzcą została druży-
na Twardych Pierników Toruń.
 Turniej zorganizowany został 
przez sekcję koszykówki Hutnika War-
szawa, wystąpiło w nim 16 zespołów 
rocznika 2005 i młodszych chłopców (13 
lat). Na trzech halach w Wawrze (ul. Kró-
la Maciusia 5), na Bielanach (ul. Staffa 
3/5) i Mińsku Mazowieckim (ul. Koper-
nika 9) rywalizowali młodzi koszykarze  
z Białorusi, Litwy, Łotwy i Polski.
 Od początku turniej stał na 
bardzo wysokim poziomie i trudno 
było wskazać faworyta. Ostatecznie  
z pierwszych miejsc w grupie do półfi-
nału awansowały drużyny Hutnika War-
szawa, białoruska Prinemanie Grodno, 
łotewska BK Valmiera oraz Twarde Pier-
niki Toruń. Do ścisłego finału awanso-
wały ekipy z Grodna i Torunia. W nim 
lepsi okazali się torunianie, którzy łatwo 
wygrali z zespołem z Białorusi. W meczu 
o trzecie miejsce Łotysze pokonali Hut-
nik i to oni stanęli na najniższym stopniu 
podium.
 Podobnie jak przed rokiem 
również  przy III edycji UFFO Wawer Ba-
sketball CUP dużego wsparcia przy or-
ganizacji turnieju udzieliło Ministerstwo 
Sportu i Turystyki.

KOŃCOWA KLASYFIKACJA TURNIEJU

1. Twarde Pierniki Toruń
2. Pinemanie Grodno (Białoruś)
3. BK Valmiera (Łotwa)
4. MUKS Hutnik Warszawa
5. TKM Włocławek
6. BS Ogre (Łotwa)
7. MKKS Żak Koszalin
8. UKS MOSM Bytom
9. Vilniaus Krepslnio Mokykla (Litwa)

W dniach 25-27.05.2018 r. w czeskich 
Lupenicach odbył się XXI Międzyna-
rodowy Turniej Piłki Siatkowej  Dziew-
cząt  „ZMRZLINAK 2018”. Organizato-
rem był klub VKM Rema Rychnov nad 
Kneznou. 

 Mecze odbywały się na dzie-
więciu otwartych boiskach siatkarskich. 
Polskę reprezentowały kluby: UKS Je-
dynka Kozienice, MKS OLIMP Mińsk 
Mazowiecki, UKS Gepard Wierzbica 
oraz K.S. SĘP Żelechów.  Łącznie do 
rywalizacji przystąpiło ponad czterysta 
siatkarek z pięćdziesięciu dwóch zespo-
łów w trzech grupach wiekowych.   
 Zawodniczki z klasy sportowej 
II  gimnazjum funkcjonującej w Szkole 
Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowiec-
kim rywalizowały w kategorii dziewcząt 
z roczników 2002 i młodszych. Spośród 
dwudziestu zespołów mińszczanki mu-
siały uznać wyższość tylko  drużyny 
gospodyń i dzięki temu zajęły drugą 
lokatę w turnieju. W nagrodę otrzymały 
okolicznościowe koszulki, medale, kosz 
pełen słodyczy oraz puchar. 

Skład drużyny SOS Mińsk Mazowiecki: Maja 
Bołtowicz, Weronika Celińska, Wiktoria Cha-
browska, Patrycja Johna, Dominika Kuć, 

SREBRO DLA MŁODZICZEK Z OLIMPU

Klaudia Miszczuk, Zuzanna Miernicka, Re-
nata Piekut, Julita Piotrkowicz, Aneta Perza-
nowska, Anna Replin, Dominika Złotkowska.

Michał Bogusz, fot. z arch. MKS OLIMP

10. UKS Basket Ósemka Wejherowo
11. MKK Basket Koszalin
12. Gdyńska Akademia Koszykówki
13. WKS Śląsk Wrocław
14. UKS Probasket Mińsk Mazowiecki
15. MKS Pruszków
16. MKS Ochota Warszawa

Przemysław Popek fot. z arch. UKS Probasket

III UFFO CUP za nami
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Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
w dniu 21.06.2018 r.  

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

• Uchwała Nr XLI.395.2018 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta  Mińsk Mazowiecki wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2017;

• Uchwała Nr XLI.396.2018 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z tytułu wykonania budżetu 
za rok 2017;

• Uchwała Nr XLI.397.2018 w sprawie określenia zasad udzielania i rozmiaru obniżek tygodniowego obowiązkowego wymia-
ru zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze oraz 
tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych, 
terapeutów pedagogicznych zatrudnionych w szkołach i przedszkolach, dla których organem prowadzącym jest Miasto 
Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr XLI.398.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki;
• Uchwała Nr XLI.399.2018 w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych, dla których Miasto Mińsk 

Mazowiecki jest organem prowadzącym;
• Uchwała Nr XLI.400.2018 w sprawie udzielenia bonifikaty od ceny nieruchomości gruntowej;
• Uchwała Nr XLI.401.2018 w sprawie skargi wniesionej przez Komisję Zakładową NSZZ „Solidarność” Nr 2401 działającą 

przy Przedsiębiorstwie Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim;
• Uchwała Nr XLI.402.2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018;
• Uchwała Nr XLI.403.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki  

na lata 2018 – 2026;
• Uchwała Nr XLI.404.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie nadania Statutu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

w Mińsku Mazowieckim;
• Uchwała Nr XLI.405.2018 w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji społecznych na temat części wydatków 

budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2019;
• Uchwała Nr XLI.406.2018 w sprawie przyjęcia projektu Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków i przeka-

zania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu;
• Uchwała Nr XLI.407.2018 w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży 

pożarnych.

                                          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”.
 Pod adres e-mail: rodzinny.minsk@umminskmaz.pl można wyrażać sugestie, zgłaszać pro-
pozycje i potrzeby związane z Programem „Rodzinny Mińsk” oraz kontaktować się z członkami  
Mińskiej Rady Dużej Rodziny.

Mińska Rada Dużej Rodziny zaprasza do wyrażenia opinii dotyczącej Programu „Rodzinny Mińsk”
  Zachęcamy do podzielenia się uwagami na temat dotychczasowych  prorodzinnych działań miasta związanych  
z Programem „Rodzinny Mińsk”, jak i przyszłych działań uwzględniających potrzeby i oczekiwania beneficjentów Programu. 
 
Zapraszamy do kontaktu w formie elektronicznej: rodzinny.minsk@umminskmaz.pl, jak i telefonicznej /25/ 759-53-33.

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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Aleksander Sławek Królak na świat przyszedł 
dnia 27 lutego 1950 roku w polskiej rodzinie 
z tradycjami i pasjami, z zamiłowaniem do 
przyrody i zwierząt, w której z pokolenia na 
pokolenie przekazywano sobie wiedzę oraz 
umiejętności praktyczne dotyczące myślistwa 
i pszczelarstwa. W tej rodzinie widoczne było 
również oddanie Bogu, ludziom i Ojczyźnie. 
Ojciec Wiktor służył w Pułku Ułanów Lubel-
skich, jeździł konno, walczył na frontach II woj-
ny światowej. Matka Irena, dziś już 96-letnia 
kobieta, rodzinna, życzliwa, pracowita i szla-
chetna. Choć przeżyła wojnę, śmierć męża, 
wciąż jest pogodna i skora do opowieści. Syn 
Sławuś był jej oczkiem w głowie.
 W takim środowisku, z zasadami, wy-
chowywał się Sławek. Był chłopcem wesołym, lu-
bianym. Pomagał rodzicom, opiekował się siostrą 
Martą, budował radiostację z bratem Waldemarem. 
Lubił muzykę, śpiew, teatr. Przejawiał zaintereso-
wania matematyką, fizyką i elektroniką. Z uwagą 
przyglądał się elektryfikacji polskiej wsi. Podkreślał, 
że wychowanie w prostocie, nauka przy świecy, 
nauczyło go szacunku do nauki i techniki, ale było 
też motorem do osobistego rozwoju. Sam składał 
motocykle, ciągniki, kosiarki, przewijał silniki. Z uko-
chaną Elżunią – Hanią założył rodzinę.
 Aleksander po szkole średniej w 1976 
roku założył firmę Zakład Instalacji Elektrycznych, 
którą prowadził nieprzerwanie do chwili śmierci. 
Był wysoko wykwalifikowanym specjalistą, uzna-
nym elektrykiem z uprawnieniami mechaniczny-
mi. Posiadał wysokie kwalifikacje, umiejętności 
i szczególne uprawnienia. Wyjeżdżał do zadań 
specjalnych do hut i fabryk w całej Polsce. Uru-
chamiał skomplikowane suwnice, nietypowe linie 
wysokiego napięcia, wieże nadawcze. W firmie za-
trudniał wielu pracowników, z którymi zawsze miał 
dobry kontakt. Współpracował z różnymi szkołami 
i kształcił uczniów młodocianych w zawodzie elek-
tryk i elektromechanik. Miał dar zjednywania ludzi 
oraz był doceniany przez kontrahentów współpra-
cowników. 
 Sławek miał szerokie zainteresowania  
i ciekawość świata, był niestrudzony w działaniach, 
nieustannie się dokształcał, czytał fachowe pisma. 
Szczególnie zainteresował się nowymi technolo-
giami - fotowoltaliką, energią wiatrową, słoneczną. 
Sam zbudował wiatrak. Konstruował hale, budo-
wał domy, naprawiał łodzie. Ponadto interesował 
się ekonomią, którą zainteresował córkę Iwonę.  
W wolnych chwilach czytał książki, szczególnie lu-
bił te historyczne i z pasją rozwiązywał krzyżówki. 
Odznaczał się ogromną mądrością życiową, był 
towarzyski, pogodny, otwarty na ludzi i nowości. 

Pasjonowały Go podróże, zwiedził prawie całą  
Europę. Był duszą towarzystwa, zawsze uśmiech-
nięty, chętny do rozmów i skory do żartów.
 Jak mało kto – Sławek kochał przyrodę! 
Był z zamiłowania leśnikiem i przyrodnikiem. Sa-
dził drzewa w lasach, dokarmiał dzikie zwierzęta. 
Wychował i wytrenował kilkanaście psów myśliw-
skich. Oswoił i wychował 350 kg dzika Kubusia.  
Uratował bociana, który nie poleciał na zimę do 
ciepłych krajów. Miał niezwykły dar przyciągania do 
siebie wszystkich stworzeń. W młodości pomagał 
rodzicom przy pszczołach, stąd posiadł wiedzę  
i sprawność w pielęgnowaniu tych pożytecznych 
stworzeń. W prowadzonym gospodarstwie z za-
miłowaniem utrzymywał dość pokaźną pasiekę, 
wyszukiwał i sadził miododajne rośliny, szałwię, la-
wendę. Z pasją zbierał grzyby i obdarowywał nimi 
bliskich. Tak było ze wszystkim co robił i tworzył, po 
prostu dzielił się tym z innymi - czy to wiedzą, czy 
zrobionymi własnoręcznie wyrobami, wędzonymi 
rybami, wędlinami, miodem.  
 Aleksander, od dziecka miał wpojo-
ną przez ojca żyłkę do myślistwa, a do Polskiego 
Związku Łowieckiego wstąpił w 1980 r. Członkiem 
macierzystego Koła Łowieckiego „Gaj” został  
w 1999 r. Był również członkiem Wojskowego Koła 
Łowieckiego nr 304 „Ryś”- kontynuując rodzinną 
tradycję swojego ojca. Ową pasję przekazał cór-
ce Magdalenie. To zamiłowanie dzielił z kolegami  
z braci myśliwskiej, budował paśniki, ambony, 
strzelnice i domki myśliwskie. Odgrywał hejnały my-
śliwskie. Przewodniczył Komisji Strzeleckiej byłej 
Wojewódzkiej Rady Łowieckiej. Został odznaczony 
Medalem Zasługi Łowieckiej. Był człowiekiem nie-
tuzinkowym, pracowitym, pomocnym i etycznym 
myśliwym, dzielącym się doświadczeniem z mło-
dymi.   
 Sławek był również mistrzem w kuch-
ni. Potrafił świetnie przyrządzić i doprawić różne 
potrawy, nie tylko myśliwskie, ale również dania 
staropolskie i dania z ryb. Organizował biesiady ro-
dzinne, ogniska  i kuligi dla dzieci. Kochał muzykę  
i śpiew. Pochwalał, gdy pasje rodziły się u młodych. 
Chętnie słuchał gry na fortepianie wnuczek Natalii  
i Aleksandry.  
 Można rzec – smakowało Mu prawdzi-
we, aktywne życie. Nic dziwnego, że nie spieszył się 
z odejściem na emeryturę. Zawsze miał mnóstwo 
pomysłów, marzeń, pragnień. Dążył do wyznaczo-
nego celu. 
 Prawdziwy Człowiek nie żyje tylko dla 
siebie. To wiedział Aleksander Królak. Tak żył na 
co dzień – zwyczajnie – niezwyczajnie. Co robił? 
Pomagał w budowaniu kościołów w parafiach 
w Mińsku Mazowieckim, na Królewcu, w Kadzi-
dle, pomagał siostrom zakonnym np. w Klaszto-
rze Sióstr Karmelitanek Bosych, charytatywnie 
zakładał tam linie elektryczne, światło. Pomagał 
wielu ludziom, udzielał się społecznie w szkołach,  
w mieście, w starostwie, w powiecie, w gminach, 
w Cechu Rzemiosł Różnych, w OHP, w Urzędzie 
Pracy, w Radzie Miasta, w ośrodkach społecznych 
i kulturalnych, w budowie dróg lokalnych. Zawsze 
zainteresowany życiem miasta oraz jego problema-
mi, pracował dla ludzi i miasta, czynił to społecznie. 
Zasiadał w wielu Radach, był doradcą i członkiem 
wielu stowarzyszeń społecznych, m.in. dla dzieci 
niepełnosprawnych. Lubił przy tym kontakty z ludź-
mi, lubił ich słuchać, ale też śmiechem i dowcipem 
rozładowywać zbędne emocje. Był wierzącym, 
praktykującym katolikiem. Był oddanym patriotą, 
służąc w apelach i uroczystościach państwowych.  
Aleksander Królak jako zasłużony Działacz Rzemio-

sła - od roku 1977 był Członkiem Powiatowego 
Cechu Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim. 
Pełnił wiele zaszczytnych funkcji w strukturach sa-
morządu gospodarczego rzemiosła, był Starszym 
Cechu Rzemiosł Różnych w Mińsku Mazowieckim; 
Członkiem i Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej 
Cechu;  Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Izby; 
Delegatem Cechu na Zjazdy Delegatów; reprezen-
tował środowisko rzemiosł budowlanych Mazow-
sza, Kurpi i Podlasia w Ogólnopolskiej Komisji Rze-
miosł Budowlanych Związku Rzemiosła Polskiego; 
wyszkolił wielu uczniów – pracowników młodocia-
nych w rzemiośle elektryk, był członkiem Komisji 
Egzaminacyjnej Izby Rzemieślniczej Mazowsza, 
Kurpi i Podlasia w Warszawie w zawodzie elektryk i 
elektromechanik.
 Za swoją aktywną działalność w Rze-
miośle Aleksander został odznaczony:
- Honorową Odznaką Izby Rzemieślniczej Mazow-
sza, Kurpi i Podlasia w Warszawie,
- Honorową Odznaką Rzemiosła oraz Srebrnym  
i Złotym Medalem im. Jana Kilińskiego nadawa-
nym przez Związek Rzemiosła Polskiego.
- najwyższym odznaczeniem rzemieślniczym 
„Szablą Kilińskiego” w 2011 roku nadawany przez 
Kapitułę Zarządu Związku Rzemiosła Polskiego,
Za swoją aktywną działalność na rzecz samorządu 
terytorialnego odznaczony został:
- Odznaką za zasługi dla województwa Siedleckie-
go – Siedlce  1987 roku.
- Medalem Pamiątkowym za zasługi dla rozwo-
ju Samorządu Terytorialnego Mińsk Mazowiecki 
2005 rok.
 Aleksander był aktywnym członkiem, 
doradcą Powiatowego Urzędu Pracy oraz Powia-
towej Rady Rynku Pracy w Mińsku Mazowieckim. 
Za szczególne osiągnięcia na lokalnym rynku pracy, 
w uznaniu jako wybitny przedsiębiorca w powiecie 
mińskim Sławek otrzymał nagrodę Laura 2008.   
 Sławek kilka lat temu zaangażował się  
w prowadzenie gospodarstwa rybackiego, hodo-
wał karpie, szczupaki, sumy i amury.  Lubił towa-
rzystwo wędkarzy. Rozpoczął hodowlę klaczy dla 
utrzymania rasy koni małopolskich, które kochał od 
dziecka. 
 W ostatnich latach zaczął interesować 
się pochodzeniem swojego nazwiska, genealogią, 
wspólnie z rodziną przygotowywał drzewo gene-
alogiczne oraz planował spotkanie całej dużej ro-
dziny. Owe poszukiwania przodków doprowadziły 
do odkrycia rodziny zesłanej na Syberię, a obecnie 
mieszkającej na Białorusi, z którą chętnie utrzymy-
wał kontakt. Miał też kolegów w dalekiej Rosji, my-
śliwych z tajgi, o których zawsze pamiętał w wigilij-
ny wieczór.   
 Aleksander odznaczał się silnym, cha-
ryzmatycznym charakterem, ale też miał szacunek  
i miłość otoczenia. Każdy mógł uczyć się od Nie-
go jak żyć. Nigdy się nie poddawał w działaniu i żył 
pełnią życia, z otwartym umysłem i sercem dla każ-
dego. Zawsze z uśmiechem na ustach, z humorem, 
żartem, czy to przy rodzinnym stole czy w pracy. 
Skąd miał tyle siły, skąd miał tyle energii, pasji, po-
mysłów, chęci do działania…  To pozostaje Bożą 
tajemnicą, nieustannym zdumieniem nad ludzką 
siłą i kondycją.

Kochany !
  Na zawsze pozostaniesz w naszej pamięci i w sercach  !

Rodzina i przyjaciele
Oprac. na podst. tekstu  Żony Hani, córek Magdy i Iwony 

oraz wnuczek Aleksandry i Natalii.

Skąd miał tyle siły, pomysłów i pasji…
Wspomnienie  o  Śp.  Aleksandrze  
(Sławomirze)  Królaku
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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 15.00,
- w środę w godz. od 8.00 do 16.00,
- w piątek w godz. od 8.00 do 14.00.

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU

 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.
 W roku 2018 tracą ważność dowody osobiste, które zostały wydane w 2008 roku oraz dowody osobiste 
wydane w 2013 roku na okres 5 lat dla osób niepełnoletnich. Termin ważności dowodu osobistego można 
sprawdzić samemu. Data, do kiedy dokument pozostaje 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. 
 Wniosek o wymianę dowodu osobistego składa się osobiście w dowolnym urzędzie  co najmniej 30 dni 
przed upływem terminu jego ważności. Dowody osobiste wydawane są nieodpłatnie.

 Do wniosku o wydanie dowodu osobistego należy dołączyć aktualną kolorową fotografię o wymiarach 35 x 45 mm, wykonaną na jednolitym 
jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka 
głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i 
przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost 
z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami. Fotografia powinna być wykonana nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
 Wniosek o wymianę dowodu osobistego można również złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem platformy ePuap, przy pomocy 
profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego. Do wniosku składanego w postaci elektronicznej załącza się plik zawierający fotografię o wymiarach 
co najmniej 492 x 633 pikseli i wielkości nieprzekraczającej 2,5 MB, tak aby fotografia zachowywała proporcje odpowiadające fotografii o wymiarach 
35x45 mm, spełniającą wymienione wyżej wymogi.
 Pamiętaj, że nieważny dowód osobisty nie spełnia swoich funkcji, czyli nie potwierdza tożsamości i obywatelstwa. Nie załatwisz żad-
nych spraw w urzędzie czy na poczcie, możesz mieć problem z uzyskaniem kredytu bankowego czy dokonaniem zakupu ratalnego. Nieważny 
dowód osobisty nie uprawnia również do przekraczania granic państw członkowskich Unii Europejskiej.
 Wnioski o wyrobienie dowodu osobistego przyjmowane są w Urzędzie Miasta Mińsk Mazowiecki w pokoju nr 5 na parterze w ponie-
działek, wtorek, czwartek w godz. 8.00-16.00, w środę w godz. od 8.00-17.00, w piątek w godz. 8.00-15.00. 

Aneta Gela
         Kierownik Referatu Ewidencji Ludności i Dowodów Osobistych

              

URZĄD MIASTA INFORMUJE



37MIM maj-czerwiec 2018 www.minsk-maz.pl

w
w

w.facebook.com
/M

iastoM
inskM

azow
iecki

URZĄD MIASTA INFORMUJE

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 948, 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. Szpitalna 8
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 Sylwia Kosakowska, 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.
58. N.Trade s.c. Piotr i Lech Niteccy - sklep internetowy https://panmajster.pl, ul. Stępińska 22/30 00-739 Warszawa
59. Stowarzyszenie Klub Sportowy Akademia Parkour Wschód, ul. Stefana Okrzei 18A
60. Haiku Studio, ul. Mickiewicza 35/7, 89-600 Chojnice, http://haiku.com.pl, https://ogrodolandia.pl



38 MIM maj-czerwiec 2018www.minsk-maz.pl



39MIM maj-czerwiec 2018 www.minsk-maz.pl

w
w

w.facebook.com
/M

iastoM
inskM

azow
iecki



40 MIM maj-czerwiec 2018www.minsk-maz.pl


