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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo.

W numerze:

  Spacerując po mieście, zapewne 
zauważyli już Państwo pierwsze efekty zmian  
w zieleni miejskiej. Dzięki pozyskaniu środków 
europejskich na ten cel, w parku miejskim zrobi-
ło się bardziej kolorowo, a skwer gen. Piaseckie-
go wzbogacił się o krzewy i drzewa. Na ul. Ko-
ściuszki pojawiły się piękne platany. Ruszyliśmy 
też z rozbudową ul. Sosnowej, na której zakoń-
czenie prac przewidujemy pod koniec wakacji. 
 
  25 maja inaugurujemy Dni Miasta Mińsk 
Mazowiecki 2018. Pierwszy dzień to wyjątkowy 
koncert, bo z udziałem wykonawców z naszych 

miast partnerskich: Borodianki (Ukraina) i Saint-Egreve (Francja). Na-
stępnego dnia po zwiedzeniu lotniska w Janowie zapraszamy na V Aleję 
Gwiazd Literatury. Swoją gwiazdę odsłoni Mariusz Szczygieł, a muzyczną 
ucztę dla duszy zapewni koncert Anny Marii Jopek. W niedzielę kibicować 
będziemy biegaczom na Mazowieckiej Piętnastce i Mazowieckiej Piątce. 
Dni Miasta zakończy koncert Orkiestry Wojskowej w Miejskiej Szkole Arty-
stycznej. 
 
 Wielkimi krokami zbliża się Dzień Dziecka. Miejski Dom Kultury 
przygotował szereg atrakcji, a na finał koncert Moniki Lewczuk. To nie 
koniec muzycznych wydarzeń przed wakacjami, bo w ostatni weekend 
czerwca tradycyjnie Festiwal 4M. Kto dla was zagra? O tym wkrótce.
 
 15 maja w Katowicach, podczas uroczystej gali  zorganizowanej 
w ramach 10.  Europejskiego Kongresu Ekonomicznego, miałem zaszczyt 
odebrać nagrodę Samorządowiec Roku 2017 w kategorii burmistrz/pre-
zydent miasta. O wyniku plebiscytu decydowały głosy internautów, którzy 
na stronie internetowej Portalu Samorządowego mogli wyrazić swoje za-
dowolenie lub brak akceptacji dla działań włodarzy swoich miast i gmin. 
Dziękuję wszystkim, którzy na mnie oddali swój głos oraz współpracowni-
kom, z którymi staramy się spełniać oczekiwania mieszkańców odnośnie 
najlepszego miejsca do życia.
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Obchody 227. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja
Uroczystości związane z 227. rocznicą uchwalenia Konstytucji 3 maja rozpoczęły się mszą świętą w kościele pw. NNMP.  
Po nabożeństwie nastąpił wspólny przemarsz uczestników główną ulicą miasta przed pomnik Konstytucji 3 maja, gdzie wygłoszo-
no okolicznościowe przemówienia oraz złożono wiązanki. Oprawę muzyczną zapewniła Orkiestra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki.

TEMAT NUMERU
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TEMAT NUMERU

Czym jest Konstytucja? To zbiór 
podstawowych zasad praw i obo-
wiązków, jakimi kierują się oby-
watele danego kraju. Są to pod-
stawy całego systemu prawnego 
w państwie. Przypomnijmy, że to 
właśnie Rzeczpospolita Polska 
jako pierwsza ze wszystkich eu-
ropejskich państw zdecydowała  
się przyjąć taką regulację. Określono  
w niej swobody obywatelskie, wol-
ności jednostki i podstawowe pra-
wa spisane w sposób na tamte cza-
sy bardzo nowoczesny, w zgodzie  
z tradycją, ale też wybiegające da-
leko w przyszłość. 

Tradycyjnie spotykamy się dziś przy 
pomniku Konstytucji 3 Maja, aby 
wspólnie celebrując święto najważ-
niejszego aktu prawnego w naszej 
historii, podziękować naszym przod-
kom za dzieło, które stało się dro-
gowskazem dla pozostałych państw 
naszego kontynentu. Dzisiaj ciąży 
na nas ogromna odpowiedzialność, 
obowiązek pielęgnowania histo-
rycznego dorobku, krzewienia idei 
konstytucjonalizmu w całej Europie, 
bycia liderem prawdziwie dobrych 
zmian, ukierunkowanych na zjed-
noczenie europejskie i partycypację 
społeczną. Polska ze swoją bardzo 
bogatą i trudną historią, ze swoją 

wielonarodową przeszłością, ale też 
ze względu na swój ogromny poten-
cjał wynikający z przebytej ćwierć 
wieku temu transformacji ustrojowej 
powinna być katalizatorem jedności 
europejskiej. 14 lat temu przystąpi-
liśmy do Unii Europejskiej. Od tego 
czasu korzystamy ze wszystkich przy-
wilejów, swobód i wolności wynikają-
cych z członkostwa w tej największej 
europejskiej organizacji. Korzystając 
z funduszy europejskich, zmieniliśmy 
nasz kraj, dokonaliśmy ogromnego 
skoku cywilizacyjnego, czy zasad-
niczo zmieniliśmy polskie prawo, 
dostosowując je do prawodawstwa 
europejskiego. Możemy swobodnie 
przemieszczać się po całej Europie, 
która stała się teraz dla nas jednym 
wspólnym domem. Na przestrzeni 
tych kilkunastu lat udało nam się zdo-
być przewodnictwo w Parlamencie 
Europejskim, a nawet stanąć na czele 
całych europejskich struktur. 

Dziś chyba nikt nie ma wątpliwości, 
że patrząc przez pryzmat pełnionych 
w Europie funkcji takich osób, jak: 
Donald Tusk, czy Jerzy Buzek, to 
nasz kraj jest jednym z tych odgrywa-
jących kluczową rolę w europejskiej 
wspólnocie. Rozejrzyjmy się dookoła. 
Mińsk Mazowiecki pozyskał z budże-
tu Unii Europejskiej blisko 31 mln zł 

na inwestycje, które możemy zoba-
czyć w zasadzie na każdym kroku. 
Kilka dni temu dotarła do nas infor-
macja o wyróżnieniu Mińska Mazo-
wieckiego specjalnym dyplomem eu-
ropejskim przyznawanym przez Radę 
Europy za szczególny wkład w dzia-
łalności na rzecz Europy, budowanie 
partnerskich relacji między krajami  
i krzewienie idei solidarności. To bar-
dzo prestiżowe wyróżnienie pokazu-
je, że staramy się być wierni naszym 
tradycjom zapoczątkowanym przez 
znamienitych polskich działaczy  
politycznych i społecznych jak Hugo  
Kołłątaj, czy Stanisław Staszic.

Szanowni Państwo.
Rocznica uchwalenia Konstytucji 
to zawsze święto piękne i radosne, 
dzień pokrzepienia i dumy narodo-
wej. „Wiwat Sejm, wiwat Naród, wi-
wat wszystkie Stany!”

Dziękuję bardzo.

Przemówienie Burmistrza Miasta  
Marcina Jakubowskiego wygłoszone 
w dniu 3.05.2018 r. podczas ochodów 
227. Rocznicy Uchwalenia Konstytucji  
3 Maja w Mińsku Mazowieckim.

Wielce Szanowni Państwo, Drodzy Mińszczanie
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Święto Pułkowe 
7. Pułku Ułanów Lubelskich

Jak co roku, Towarzystwo Pamięci  
7 Pułku Ułanów Lubelskich im. gen. K. 
Sosnkowskiego, zorganizowało świę-
to pułkowe na pamiątkę odznaczenia 
przez marszałka Józefa Piłsudskiego 
sztandaru Pułku, a więc wszystkich 
jego żołnierzy, orderem Wojennym Vir-
tuti Military V klasy. 23 marca 1921 r. 
mówił: 

„Za zasługi w bojach, za dzielność, za wy-
trwanie w dobrej i złej doli - mianuję 7. Pułk 
Ułanów Lubelskich kawalerem Virtuti Mili-
tari”. 

Tylko 5 pułków przedwojennej kawalerii 
zostało tak uhonorowanych.

W sobotę 7 kwietnia pod pomnikiem 
gen. Zygmunta Piaseckiego odczytano 
uroczysty apel poległych, oddano salwę 
honorową i złożono wiązanki kwiatów. 
Następnie poczet sztandarowy 7 Bata-
lionu Kawalerii Powietrznej z Tomaszowa 
Mazowieckiego (który dziedziczy barwy  
i tradycję 7 PUL) i poczet 7 Pułku Ułanów 
Lubelskich, razem z zebranymi gośćcmi, 
udali się do Muzeum Ziemi Mińskiej dział 
7 Pułku Ułanów Lubelskich przy ul. Sosn-
kowskiego. Tam został otworzony pasaż 
lanc 7 Pułku i tablica koni oficerskich  
7 Pułku. Uroczystość uświetniły dzieci 
ze Szkoły Podstawowej z Zamienia im. 
Marszałka Józefa Piłsudskiego występu-
jąc z gawędą o koniach kawaleryjskich 
i z przedstawieniem “Jak to drzewiej na 
imieninach marszałka bywało”

W niedzielę 8 kwietnia uroczystości roz-
poczęliśmy od Mszy Świętej za żołnierzy 
7 Pułku Ułanów Lubelskich. Następnie 

na placu Stary Rynek odbyła się insceni-
zacja święta pułkowego w czasie które-
go zaprezentowano Szefowi Pułku gen. 
K. Sosnkowskiemu sekcje pułku ze 100 
lat jego istnienia. Po złożeniu wiązanek 
pod pomnikiem niepodległości, przyby-
li na święto mińszczanie mogli obejrzeć 
przedwojenny sprzęt kawaleryjski, sa-
mochód pancerny Bren Carrier w bar-
wach 7PUL odtworzonego we Włoszech 
w 1945 r. W namiocie Muzeum Ziemi 
Mińskiej można było zobaczyć odlew 
popiersia marszałka Józefa Piłsudskie-
go wykonany przez znanego rzeźbiarza, 
profesora i rektora ASP w Krakowie Kon-
stantego Laszczki. Oczywiście nie zabra-
kło wojskowej grochówki.

Zenon Duszczyk, fot. z arch. UM MM

Z ŻYCIA MIASTA
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5 maja br. byliśmy świadkami dwóch 
wydarzeń: 50-lecia OSP Kędzierak oraz 
Miejsko-Gminnego Święta Strażaka. 
Uroczystości rozpoczęła Msza Święta 
koncelebrowana przez kapelana Stra-
żaków ks. Zenona Wójcika, Probosz-
cza ks. Mariana Sobieszka i ks. Pawła 
Trzcińskiego. Po nabożeństwie nastąpił 
uroczysty przemarsz jednostek OSP ze 
sztandarami na teren Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 im. Powstańców War-
szawy. Funkcje dowódcy  uroczystości 
pelnił  druh Piotr Sulejczuk, który złożył 
meldunek Prezesowi Zarządu Oddziału 
Wojewódzkiego Związku Ochotniczych 
Straży Pożarnych druhowi Antoniemu 
Janowi Tarczyńskiemu o gotowości 
pododdziałów OSP do uroczystości.

Podniosłym momentem obchodów było 
udekorowanie sztandaru OSP Kędzierak 
Srebrnym Medalem za Zasługi dla Pożar-
nictwa oraz wręczenie odznaczeń wyróż-
niającym się strażakom i osobom zasłu-
żonym  dla ochrony przeciwpożarowej.

Uchwałą nr 4 z dnia 19 marca 2018 roku 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go Województwa. Mazowieckiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej Złotym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa  odznaczeni zostali:
1.    dh Andrzej Zgutka
2.    dh Waldemar Rżysko
3.    dh Czesław Sowa
4.    dh Kazimierz Chłopik

Uchwałą nr 4 z dnia 19 marca 2018 roku 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go Województwa. Mazowieckiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej Srebrnym Medalem za Zasługi 
dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
1.    dh Leszek Borucki
2.    dh Ryszard Kędzierski  

Uchwałą nr 4 z dnia 19 marca 2018 roku 
Prezydium Zarządu Oddziału Wojewódzkie-
go Województwa. Mazowieckiego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej Brązowym Medalem za Za-
sługi dla Pożarnictwa odznaczeni zostali:
1.    dh Przemysław Zając
2.    dh Konrad Murawski

3.    dh Radosław Król
4.    dh Mirosław Kowalewski
5.    dh Piotr Gładych
6.    dh Łukasz Dróżdż
7.    dh Adam Borucki
8.    dh Jakub Borucki
9.    dh Paweł Sowa
10.  Barbara Rudnicka
11.   Barbara Kowalewska
12.   Jadwiga Borucka
13.   Tomasz Płochocki
14.   Dorota Odalska-Rychter
15.   Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
        Marcin Jakubowski

Uchwałą nr 1. z dnia 5 kwietnia 2018r Prezy-
dium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku 
Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypo-
spolitej Polskiej w Mińsku Mazowieckim Od-
znaką Strażak Wzorowy odznaczeni zostali:
1.    dh Kamil Lubaszka
2.    dh Andrzej Kaczmarek
3.    dh Łukasz Lubiak
4.    dh Sebastian Rawski
5.    dh Daniel Rżysko
6.    dh Krzysztof Dróżdż

W związku z jubileuszem 50-lecia powsta-
nia Ochotniczej Straży Pożarnej Kędzierak, 
uchwałą zarządu Ochotniczej Straży Pożarnej 
Kędzierak, symbolicznymi statuetkami, uho-
norowani zostali:
1.    Starosta Miński dh Antoni Jan Tarczyński
2. Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki  
       Marcin Jakubowski
3.    Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 
       Antoni Janusz Piechoski
4.    ks. kapelan Zenon Wójcik  
5.    ks. proboszcz Marian Sobieszek
6.    Sławomir Gromulski
7.    Zbigniew Chodkiewicz
8.    Konstanty Król
9.    Wiceprzewodniczący Rady Miasta 
       Tomasz Płochocki

Poczty sztandarowe wystawili:
1.    OSP Kędzierak
2.    OSP Targówka
3.    OSP Stara Niedziałka
4.    OSP Zamienie
5.    OSP Królewiec
6.    OSP Janów
7.    OSP Brzóze

(red.), fot. z arch. OSP Kędzierak

Obchody 50-lecia OSP Kędzierak 
oraz Miejsko-Gminnego Święta Strażaka

Z ŻYCIA MIASTA
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Z ŻYCIA MIASTA

W poniedziałek, 7 maja, burmistrz Mar-
cin Jakubowski symbolicznie wbił łopa-
tę pod inwestycję pn. Rozbudowa dro-
gi gminnej – ulicy Sosnowej w Mińsku 
Mazowieckim. W briefingu prasowym 
wzięli udział m.ni.  radni Tomasz Pło-
chocki i Kazimierz Markowski, wyko-
nawca Mirosław Krysiuk „Roboty Dro-
gowe i Brukarskie” i nadzorujący prace 
inspektorzy: Antoni Tułodziecki, Jerzy 
Nieścioruk i Jerzy Gałązka.

Zakres robót na ulicy Sosnowej obej-
muje m.in. budowę jezdni o nawierzchni  
z betonowej kostki brukowej oraz z be-
tonu asfaltowego, budowę zatok parkin-
gowych równoległych i prostopadłych, 
chodników, poboczy i zjazdów, budowę 
kanalizacji deszczowej, kablowego oświe-
tlenia ulicznego oraz regulację urządzeń 
infrastruktury podziemnej.

Wartość umowy to 1 839 000,69 zł brut-
to. Termin zakończenia rozbudowy ulicy 
Sosnowej przewiduje się na koniec sierp-
nia 2018 roku. 

(red.) fot. z arch UM MM

Wbicie łopaty na ul. Sosnowej

Informacja z realizacji 
kolejnych nasadzeń zieleni

Obecnie trwają  prace związane z reali-
zacją zadania „Wykonanie nowych nasa-
dzeń zieleni przy ul. Kościuszki, Konsty-
tucji 3 Maja i przy targowisku miejskim” 
oraz z pielęgnacją zieleni w zadaniach 
„Rewitalizacja parku miejskiego w Miń-
sku Mazowieckim  - zieleń” i „Rewalory-
zacja szaty roślinnej fragmentu parku po 
nieczynnej oczyszczalni ścieków”.

Na ulicy Kościuszki zakończono pra-
ce związane z wycinką i karczowaniem 
drzew oraz przygotowaniem kwater pod 
nowe nasadzenia drzew. Rozpoczęto na-
sadzenia 15 sztuk drzew gatunku  Plata-
nus x hispanica ‚Acerifolia’. Wkrótce przy 
przejściu dla pieszych przy ulicy War-
szawskiej zostaną posadzone 3 drzewa 
gatunku Acer platanoides ‚Globosum’. 
Pod drzewami przewiduje się nasadzenia 
z róży okrywowej  i traw ozdobnych.

(red.) fot. z arch. UM MM

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

Projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim”

Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Jaśminowej realizowana jest w ramach  projektu pn. „Rozbudowa systemu 
gospodarowania wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap” dofinansowanego ze środków Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz z zabezpie-
czeniem i zwiększeniem odporności na klęski żywiołowe, w szczególności katastrofy naturalne oraz monitoring 
środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy gospodarowania wodami opadowymi na terenach miejskich. 

W ramach zadania zostanie wykonana: kanalizacja deszczowa, 3 przepusty, nawierzchnia drogi, chodników i zjaz-
dów. Obecnie trwają roboty budowlane związane z budową kanalizacji deszczowej oraz podbudową nawierzchni 
drogowej.

(red.) fot. z arch. UM MM
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Z ŻYCIA MIASTA

W dniach 25-28 kwietnia w naszym mie-
ście przebywała delegacja z partner-
skich Telsz. Celem wizyty gości z Litwy 
było zapoznanie się z systemem pracy 
placówek oświatowych i kulturalnych w 
Mińsku Mazowieckim. 
 Nasze miasto odwiedzili dyrek-
torzy przedszkoli oraz pracownicy bi-
bliotek z Telsz, którzy wizytowali Miejską 
Szkołę Artystyczną I Stopnia im. Konstan-
tego Ryszarda Domagały, Przedszkole 
Miejskie nr 4 im. Urszuli Smoczyńskiej, 
Przedszkole Miejskie nr 5 „Tęczowa Do-
lina”, Szkołę Podstawową nr 3 im. Jana 
Pawła II, Szkołę Podstawową Nr 5 im. 
Józefa Wybickiego. Był też czas na za-
poznanie się z historią naszego miasta 
w Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich. Organizację pracy 
w Miejskiej Bibliotece Publicznej przed-
stawiła dyrektor Elżbieta Sieradzińska. 
Ostatni dzień wizyty przeznaczony była 
na spotkanie w Urzędzie Miasta z Burmi-
strzem oraz Sekretarz Miasta. 
 Na koniec system pracy Stra-
ży Miejskiej i monitoringu miejskie-
go zaprezentowała komendant Anna 
Kwiatkowska. Podczas pobytu w na-
szym mieście, gośćmi opiekowali się 
Radni Rady Miasta: Barbara Reda,  
Robert Gałązka, Jerzy Gryz, Piotr Wojdy-
ga, którzy przedstawili proces pozyska-
nia i wykorzystania funduszy zewnętrz-
nych na realizację inwestycji związanych  
z oświatą i kulturą. Wrażenia i spostrze-
żenia wyniesione z tej wizyty, mamy na-
dzieję, przełożą się na realizację projektów 
polsko-litewskich i rozwijania partnerstwa 
między naszymi miastami. 

Opr. Diana Rokicka,  fot. z arch. UM MM

LITWINI w Mińsku Mazowieckim
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Sukces klasy kameralistyki wokalnej
Sukces klasy kameralistyki wokalnej w MSA I stp. im. Konstantego Ryszarda Domagały w Mińsku Mazowieckim.
Z radością informujemy, że klasa kameralistyki wokalnej pod kierunkiem pani Justyny Kowyni - Rymanowskiej odniosła sukcesy 
w następujących konkursach:
-XXIII Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Siennicy- II miejsce Halszka Rembowska,
-XII Powiatowy Konkurs Piosenki Teatralnej i Kabaretowej w Mińsku Mazowieckim - wyróżnienie Amelia Rymanowska i Halszka 
Rembowska,
-VII Międzyszkolny Konkurs Piosenki Obcojęzycznej w Mińsku Mazowieckim - wyróżnienie.
Gratulujemy!

Opracowanie Joanna Nowik, fot. z arch. MSA

15 maja w Katowicach, podczas uro-
czystej gali  zorganizowanej w ramach 
10.  Europejskiego Kongresu Ekono-
micznego, burmistrzowi Marcinowi 
Jakubowskiemu wręczono nagrodę 
Samorządowiec Roku 2017 w kategorii 
burmistrz/prezydent miasta. 

Plebiscyt zorganizował Portal Samorzą-
dowy. Tegoroczna edycja była rekordo-
wa, ponieważ na kandydatów oddano 
270 tys. głosów.

- Zostać Burmistrzem Roku to ogromne 
wyróżnienie, ale największym wyróż-
nieniem było zostanie 8 lat temu burmi-
strzem Mińska Mazowieckiego – pod-
kreślił na gali Marcin Jakubowski.

O tytuł Samorządowca Roku 2017 ry-
walizowało ponad 4 300 samorządow-
ców z całego kraju. W pozostałych ka-
tegoriach nagrodzeni zostali: Bogusław 
Waksmundzki (radny powiatu nowotar-
skiego), Halina Bieda (radna sejmik wo-

Burmistrz Marcin Jakubowski wśród najlepszych 
samorządowców

jewództwa śląskiego), Maksym Gołoś 
(starosta pruszkowski), Wojciech Sału-
ga (marszałek województwa śląskiego) 

oraz Daniel Hausner (miejski radny ze 
Stalowej Woli).

fot. PTWP (źródło www.portalsamorzadowy.pl) 
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MAGNET w Łebie

Motocykliści z mińskiego Klubu Dawnych 
Motocykli MAGNET wzięli udział w Zdrowo-
tel Rajdzie, który odbył się w dniach 19 – 22 
kwietnia 2018 w Łebie. Rajd ten był I rundą 
Mistrzostw Polski Pojazdów Zabytkowych, 
w kategorii motocykle.

 Długo wyczekiwane rozpoczę-
cie zmagań w Mistrzostwach Polski odby-
ło się po raz pierwszy na Pomorzu. Już od 
wczesnego popołudnia zaczęli zjeżdżać się 
uczestnicy z całej Polski – nie mogło wśród 

nich zabraknąć motocyklistów z mińskiego 
klubu MAGNET. Pierwszy dzień imprezy po-
witał uczestników ciepłą, słoneczną pogodą, 
która pozwoliła bez większych problemów 
pokonać malowniczą, ponad 120 kilometro-
wą trasę. Odbyły się też konkursy sprawno-
ściowe podczas których należało pokonać 
m.in. skomplikowany slalom na motocyklu 
na czas. Kolejną próbą była jazda na regu-
larność. Konkurencja ta polegała na prze-
jechaniu 2 kilometrowego odcinka drogi a 
następnie powrót tą samą trasą w jak najbar-

dziej zbliżonym czasie. Nie byłoby w tym nic 
trudnego gdyby nie to, że różnica wysokości 
wynosiła ponad 100 metrów (pierwsza część 
odcinka biegła na dół a druga pod stromą 
górę). Piątkową rywalizację zakończył Kon-
kurs Elegancji w porcie jachtowym w Łebie. 
 Sobota przywitała uczestników 
bardzo wietrzną pogodą utrudniająca poru-
szanie się po trasie 60 kilometrowego, drugie-
go etapu rajdu. Tego dnia na trasie rajdowej 
należało przejechać z jak najlepszym czasem 
dystans 1/4 mili, odbyła się konkurencja “wol-
nej jazdy” oraz jazda po “choince” – konku-
rencja, która odbywała się po raz pierwszy  
w zmaganiach motocyklistów, podczas elimi-
nacji MPPZ. Była też okazja obejrzeć Sea Park  
w Sarbsku. Sobotę zakończył tradycyjny Bal 
Komandorski, podczas którego zostały wrę-
czone nagrody dla laureatów poszczegól-
nych klas. Mińscy motocykliści z MAGNET-
-u wrócili z rajdu z tarczą. Drugie miejsce  
w klasie POST 45 wywalczył Marcin Lipiński 
na motocyklu Jawa z 1960 roku, czwate miej-
sce w tej samej klasie zdobył Jerzy Dąbrow-
ski na motocyklu AWO Simson z 1958 roku.  
W klasie POST 60 trzecie miejsce zdobył Piotr 
Wojdyga na motocyklu SHL M11 z 1961 roku 
a miejsce szóste Tomasz Budzyński na mo-
tocyklu MZ ES 250 z 1961 roku. Okazało się 
również, że miński klub był najliczniejszą ekipą 
uczestniczącą w Zdrowotel Rajdzie.

 
Piotr Wojdyga, fot. z arch. KDM Magnet

20 kwietnia 2018 roku miała miejsce Gra 
miejska „Znaki historii” w ramach Konkursu 
„W Hołdzie Niepodległości – Obchody Set-
nej  Rocznicy Odzyskania  Niepodległości” 
pod patronatem Starosty Mińskiego Anto-
niego Jana Tarczyńskiego. 

 Organizatorem tej zabawy był Ze-
spół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstań-
ców Warszawy w Mińsku Mazowieckim przy 
dużym zaangażowaniu i współpracy Muzeum 
Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim oraz 
Starostwa Powiatowego. Gra miejska pole-
gała  na odnalezieniu przez drużynę trzyna-
stu symboli – miejsc  związanych z historią 
niepodległej Polski na terenie miasta Mińsk 
Mazowiecki. Drużyny składały się z pięciu 
osób. Po otrzymaniu na starcie pierwszej 
informacji, zespoły ruszyły w miasto w celu 
odnalezienia pierwszego miejsca pamię-
ci. Na każdym punkcie kontrolnym czekali 
uczniowie z zagadką historyczną, oraz kolej-
ną informacją dotyczącą następnego miejsca 
pamięci. Zespoły miały za zadanie odnale-
zienie  następujących miejsc: Ul. Ignacego 
Daszyńskiego, Rondo Bitwy Warszawskiej, 
Skwer Gen. Zygmunta Piaseckiego, Budynek 
Ochotniczej Straż Pożarnej, Budynek Poczty  
Polskiej, Pomnik Szarych Szeregów, Pomnik 
Niepodległości, Ławeczka Jana Himilsbacha, 
Rondo Józefa Hallera, Rondo Konstantego 
Laszczki, Muzeum Ziemi Mińskiej, Muzeum 7 
Pułku Ułanów Lubelskich. 
 Ostatnim punktem Gry a zarazem 
metą był teren Zespołu Szkół Zawodowych 
nr 2 im. Powstańców Warszawy. Drużyny 
wystartowały spod siedziby Starostwa Po-
wiatowego w Mińsku Mazowieckim gdzie 
zostały przywitane przez Starostę Mińskie-

go Antoniego Jana Tarczyńskiego, Dyrek-
tora Muzeum Ziemi Mińskiej Leszka Celeja 
i Dyrektora Zespół Szkół Zawodowych nr 2 
im. Powstańców Warszawy Tomasza Pło-
chockiego. Do rywalizacji zgłosiło się pięć 
szkół: Zespół Szkół Agrotechnicznych, Ze-
spół Szkół im. M. Skłodowskiej-Curie, Zespół 
Szkół Ekonomicznych, Salezjańskie Liceum 
Ogólnokształcące im. Ks.. Augusta Czar-
toryskiego oraz Zespół Szkół Zawodowych  
nr 2 im. Powstańców Warszawy. Po przeszło 
dwóch godzinach od startu na terenie „Me-
chanika „ zaczęli meldować się uczniowie 
wyżej wymienionych szkół. Nie obyło się bez 
potknięć, ale wszyscy uczniowie wykazali się 
bardzo dużą znajomością historii odzyski-

wania niepodległości przez Polskę, a także 
kondycją gdyż do przejścia było około pięciu 
kilometrów. 
 W dowód uznania wszyscy ucznio-
wie uczestniczący w tych zmaganiach, otrzy-
mali podziękowania oraz upominki ufundowa-
ne przez Starostwo Mińskie, Muzeum Ziemi 
Mińskiej i Radę Rodziców przy Zespole Szkół 
Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warsza-
wy. Nad całością logistyczną Gry miejskiej 
czuwał wicedyrektor Janusz Zduńczyk wraz  
z uczniami klas pierwszych Technikum, któ-
rym również należą się podziękowania.

Tomasz Płochocki, fot. z arch. ZSZ nr 2

Gra miejska „Znaki historii” 
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18 maja została podpisana umowa po-
między Zarządem Dróg Powiatowych,  
a Warszawskim Przedsiębiorstwem 
Mostowym MOSTY Sp. z o.o. z War-
szawy na wykonanie dokumentacji pro-
jektowej oraz budowę przejścia pieszo-
-rowerowego pod torami kolejowymi  
w ciągu ul. Sosnkowskiego. 

 Koszt całej inwestycji to ok.  
3 mln zł. Inwestycja będzie finansowana 
z budżetu Powiatu oraz Miasta Mińsk 
Mazowiecki. W 2018 r. Miasto udzieli 
Powiatowi pomocy finansowej w wyso-
kości 460 tys. zł. W roku 2019 w podob-
nej kwocie. Zadanie będzie realizowane 
w cyklu dwuletnim. Przewidywany termin 
zakończenia 30.09.2019 r.

(red.), fot. i grafiki z arch. ZDP

Wspólna inwestycja Miasta i Powiatu
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Tradycją Szkoły Podstawowej nr 1  
w Mińsku Mazowieckim stało się uro-
czyste świętowanie urodzin jej patrona 
Mikołaja Kopernika. 

 W tym roku po raz czternasty  
Małgorzata Nowicka, Bożena Polkow-
ska, Monika Sokołowska, Małgorzata 
Szczęsna, Anna Wasążnik i Agnieszka 
Wodzińska  zorganizowały wojewódzkie 
konkursy (literacki, plastyczny i turniej 
wiedzy) poświęcone wielkiemu polskie-
mu astronomowi. 
 Młodzi twórcy literatury mie-
li za zadanie zredagować opowiadanie   
o swoim spotkaniu z Mikołajem Koperni-
kiem pod tytułem ‚ „Wehikuł czasu prze-
niósł Cię do XVI wieku”  wzbogacone  dia-
logiem oraz elementami  opisu miejsca, 
postaci  i uczuć. Temat najwidoczniej się 
spodobał, ponieważ na konkurs przysła-
no 84 prace.  Nie   lada wyzwaniem dla 
jury było wybranie z tak ogromnej liczby 
opowiadań tych najlepszych, zwłaszcza 
że ich poziom okazał się bardzo wysoki. 
 Ostatecznie po wielu burzli-
wych naradach 1 miejsce przyznano 
Annie Wilczyńskiej z PSSP w Mińsku 
Mazowieckim (op. p. Małgorzata Bo-
chyńska) oraz Amelii Kowalczyk z SP1 
w Mińsku Mazowieckim (op. p. Małgo-
rzata Szczęsna). 2 miejsce  zajęli: Ka-
rolina Łućko z PSSP w Mińsku Mazo-
wieckim (op. p. Małgorzata Bochyńska)  
i Hubert Szumiła z SP w Serocku (op.  
p. Ewa Żmijewska), a 3  Olga Sobol z PSSP 
w Mińsku Mazowieckim (op. p. Małgorzata 
Bochyńska), Michalina Ciechańska z SP3  
w Mińsku Mazowieckim (op. p. Agniesz-
ka Kożuchowska) i Michał Fuks z SP2  
w Mińsku Mazowieckim (op. p. Beata 
Araźna). Wyróżnienia zdobyli: Oliwia 
Walczak z SP  w Bieniędzicach  (op.  
p. Agnieszka Świgoń), Kajetan Łabęda 
z SP1 w Legionowie (op. p. Bogumiła 
Załęska – Waszkiewicz), Jakub Iwański  

z SP w Goworowie( op. p. Małgorza-
ta Dobkowska) i Karolina Boruch z SP5  
w Mińsku Mazowieckim (op. p. Agniesz-
ka Szczepańska).
 Konkurs plastyczny miał na 
celu pobudzenie młodzieńczej wyobraź-
ni i polegał na wykonaniu pracy na temat 
„Życia w innej galaktyce”.  Organizatorzy 
otrzymali aż 177‚ „dzieł” (83 z klas I – III  
i 94 z klas IV – VII). Wydawało się, że z tak 
ogromnej ilości różnorodnych wizji życia 
w innej galaktyce nie sposób wyłonić 
tych najciekawszych i najpiękniej wyko-
nanych. Jednak i tym razem jurorzy pod  
przewodnictwem p. Agnieszki Kaczmar-
czyk – nauczyciela plastyki, dzielnie się 
spisali, wybierając i nagradzając  najlep-
szych artystów  - plastyków. 
 Wśród uczniów klas I – III 
1 miejsce zajęli: Igor Malik z SP  
w Cieksynie (op. p. Zofia Wypniew-
ska) i Bartłomiej Proczka z SP1  
w Mińsku Mazowieckim (op. p. Anna 

Sadurska). 2 miejsce przyznano  
Natalii Dobkowskiej z SP w Goworo-
wie (op. p. Katarzyna Chilijka) i An-
nie Wakule z SP2 w Łosicach (op.  
p. Anna Kościan). 3 miejsce przypadło  
w udziale: Maciejowi Opatrzykowi z SP  
w Radzanowie (op. p. Agnieszka Kup-
niewska), Helenie Maletce z SP1  
w Mińsku Mazowieckim (op. p. Beata Sa-
sin – Kielczyk), Mikołajowi Ptasińskiemu  
z SP1 w Mińsku Mazowieckim (op. p. Anna  
Sadurska). Wyróżnienia otrzymali: 
Maja Kołaga z SP w Bieniędzicach (op.  
p. Teresa Matusiak, Amelia Hryciuk  
z SP2 w Łosicach (op. p. Jolanta Biernac-
ka), Karolina Falkowska z SP3 w Mławie, 
Oliwia Królak  z SP4 w Mińsku Mazo-
wieckim  (op. p. Hanna Guzowska) oraz 
Antoni Jaworski z SP1 w Mińsku Mazo-
wieckim (op. p. Iwona Glinka). Nagrody 
i wyróżnienia  w grupie uczniów klas 
IV – VII: 1 miejsce - Natalia Gąsior z SP  
w Goworowie (op. p. Krystyna Mucińska), 
Filip Leszko z SP1 w Legionowie (op. pp. 
Barbara Wasilewska i Aneta Tarczyńska), 
2 miejsce -  Julia Zalewska z SP w Mła-
wie, (op. p. Renata Śniegułka), Mateusz 
Ptasiński  z SP1 w Mińsku Mazowieckim 
(op. p. Agnieszka Kaczmarczyk), 3 miej-
sce - Zofia Grzewko z SP1 w Legionowie 
(op. p. Zofia Grzewko),  Marek Gałecki   
i Krystian Jackowski  z SP2 w Łosicach 
(op. p. Anna Kościan). Jury wyróżniło  
Patrycję Mikiciuk z SP2 w Łosicach 
(op. p. Anna Kościan), Patrycję Ochnik  
z SP2 w  Łosicach (op. p. Anna Kościan),  
Oliwiera Parola z SP2  w Łosicach (op. 
p. Anna Kościan), Lenę Gawron z SP5 
w Mińsku Mazowieckim, Weronikę Kró-
lak  z SP4 w Mińsku Mazowieckim (op. 
p. Monika Jaremko i Amelię Kowalczyk  
z SP1 w Mińsku Mazowieckim (op.  
p. Monika Sokołowska).

Z ŻYCIA MIASTA

Święto Patrona w „Koperniku” 
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 W turnieju wiedzy na temat 
życia i pracy Mikołaja Kopernika oraz 
o astronomii zmagały się trzyosobowe 
drużyny wyłonione wcześniej w ramach 
szkolnych eliminacji. 19.02.2018 r. o 9:00 
w hali widowiskowo – sportowej zja-
wiło się wraz z opiekunami pięć drużyn  
z mińskich szkół podstawowych (SP2, 
SP3, SP5, SP1, Publicznej Salezjańskiej 
Szkoły Podstawowej) oraz szósta dru-
żyna z SP2 w Łosicach. W pięciu run-
dach uczniowie zmagali się z pytaniami 
łatwymi (Gdzie i kiedy urodził się Miko-
łaj Kopernik?) i nieco trudniejszymi (Jak 
nazywa się gwiazda położona najbliżej 
Ziemi?). Członkowie poszczególnych ze-
społów prezentowali wysoki poziom wie-
dzy na temat wielkiego polskiego astro-
noma oraz dziedziny, którą się zajmował, 
dlatego też nie obyło się bez dogrywki. 
 W rezultacie niewielką różnicą 
punktów zwyciężyła drużyna gospoda-
rzy turnieju. Drugie miejsce zajął zespół 
z Łosic, trzecie zaś przypadło przedsta-
wicielom Publicznej Salezjańskiej Szkoły 
Podstawowej.

 Uroczystości  zakończyły się 
akademią przygotowaną przez uczniów 
klasy IIID pod kierunkiem wychowaw-
czyni, p. Izabelli Kożuchowskiej. Po niej 
nastąpił oczekiwany przez laureatów mo-
ment wręczenia nagród w konkursach 
kopernikowskich.
 W kolejnych dniach obchody 
rocznicy urodzin patrona mińskiej „Je-
dynki” były kontynuowane. W szkole na 
cześć wielkiego Polaka zorganizowany 
został Festiwal Nauki, który trwał przez 
cały tydzień. 
 W ramach Festiwalu Nauki 
odbyły się również dwa konkursy che-
miczne‚ „Nietypowy układ okresowy”  
i „Wizytówka pierwiastka chemicznego”. 
Można się było w nich wykazać  wiedzą 
chemiczną, jak również zdolnościami  
plastycznymi i manualnymi. Zwycięz-
cy  otrzymali nagrody, a najlepsze prace 
zostały wyeksponowane na korytarzach 
szkolnych, na których pojawiły się rów-
nież dekoracje  nawiązujące do życia  
i działalności  Mikołaja Kopernika.
 Festiwal po raz pierwszy zorga-
nizowany w „Jedynce” pozwolił uświado-
mić uczniom, że przedmioty ścisłe, które 
często ich przerażają, mogą też bawić, 
fascynować, ciekawić i dostarczać  wielu 
wspaniałych wrażeń.

Ewa Żak, fot. z arch. SP Nr 1

Wieczór 5 maja był świadkiem wyjątko-
wego wydarzenia artystycznego,  zorga-
nizowanego przez Mińskie Towarzystwo 
Muzyczne, Miejską Szkołę Artystyczną 
oraz Miejski Dom Kultury pod mecena-
tem Miasta Mińsk Mazowiecki – koncer-
tu dwóch zespołów chóralnych. 

Jako pierwszy zaprezentował się Chór Ka-
meralny Mińskiego Towarzystwa Muzycz-
nego. Zespół, praktycznie już pełnoletni, 
pełen jest młodych ludzi chcących ambit-
nie spędzać wolny czas doskonaląc swoje 
umiejętności wokalne, a wszystko to pod 
okiem Tomasza Zalewskiego. Usłyszeli-
śmy dwa utwory niezapomnianego duetu 
Przybora i Wasowski czyli Kabaretu Star-
szych Panów – „No i jak tu nie jechać” 
oraz „Rodzina” – oba w opracowaniu na 
chór czterogłosowy Andrzeja Bożyma. 
Następnie kompozycję Józefa Świdra do 
słów wiersza Cypriana Kamila Norwida - 
„Do kraju tego gdzie kruszynę chleba…” 
znany również jako „Moja Piosenka”. 

Potem Chór Kameralny zaśpiewał „Mo-
dlitwę” o pokój autorstwa Mirosława Ha-
nusiewicza i Norberta Blachy. Kolejny 
utwór to „Krzak Dzikiej Róży”, autorstwa 
jednego z najwybitniejszych poetów pol-
skich Jana Kasprowicza z muzyką Anto-
niego Szalińskiego. Tą część koncertu za-
kończyło „Cichosza” Grzegorza Turnaua  
w opracowaniu Grzegorza Miśkiewicza 
oraz Kołysanka Konstantego Ildefonsa 
Gałczyńskiego z muzyką Jana Maklakie-
wicza. 

Drugi wykonawca to Revoice International 
Vocal Ensemble – międzynarodowy chór 
założony w 2014 roku i prowadzony przez 
pięciu dyrygentów. Zespół spotyka się 
na weekendowych zjazdach 3-4 razy do 
roku w różnych krajach, gdzie intensywnie 
pracuje podczas prób, zwiedza i koncer-
tuje wraz z lokalnymi chórami. Członkowie 

Revoice są lub byli członkami EuroChoir. 
To profesjonalni muzycy lub utalentowani 
amatorzy chóralistyki z ponad 20 krajów. 
Zespół występował jako część włoskiego 
pawilonu na targach EXPO 2015 w Medio-
lanie, a także byli jednym z chórów amba-
sadorskich, festiwalu Europa Cantat 2015 
w Peczu. 

Misją przewodnią zespołu Revoice jest: 
„przekraczanie granice i budowanie mo-
stów” poprzez muzykę chóralną. Granice 
nie tylko państw, ale także granice kulturo-
we czy wyznaniowe. Zespół reaguje na to 
co dzieje się w otaczającym nas świecie, 
dlatego też dzisiejszy program koncentru-
je się wokół spraw aktualnych i trudnych, 
i nosi tytuł: „Wojna, Pokój, Dom”. Revoice 
chce podejmować temat o wojnie, szu-
kać wspólnie pokoju i rozmawiać o domu, 
również w temacie imigracji.  

Na początek Revoice zaserwował roz-
grzewkę wokalną „Kom” – dyrygował  
Fabien Aubé. Następnie zaśpiewał hymn 
„Laudate Dominum” z muzyką Kataloń-
czyka Giuseppe Villi. Głównym motywem 
tekstu, powtarzającym się niejako refre-
nem są słowa: „Chwalcie Pana wszyst-
kie narody, chwalcie pana wszystkie 
ludy...” Utworem dyrygował Xavier Garcia  
Cardona. 

Na zakończenie do zespołu Revoice do-
łączył Chór Kameralny MTM. Obydwa 
zespoły zamknęły koncert tradycyjnym 
utworem rdzennych Amerykanów „Eve-
ning Rise” w opracowaniu Meinharda An-
sohna. 

Koncert spotkał się z olbrzymim aplau-
zem. Brawa dla obydwu zespołów długo 
nie milkły…

 Rafał Ostrowski,  
fot. Leszek Siporski minskmaz.com

Koncerty Chóru MTM 

Z ŻYCIA MIASTA
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Rozmarzyliśmy się 
o podróżach…
Patrząc na nastrojowe uliczki Lizbony 
słuchaliśmy opowieści Marcina Kydryń-
skiego o jego fascynacji tym miastem  
i jego muzycznych odkryciach. Słońce, 
mgły nad Tagiem, stara przystań, Fado  
w barach Alfamy - poczuliśmy przez 
chwilę smak espresso przy kawiarnia-
nym stoliku na tarasie Portas do Sol.
 Równie egzotyczna lecz zupeł-
nie inna była górska wyprawa Jadwigi 
Krajewskiej-Witczak do Armenii. Bardzo 
przyjaźni mieszkańcy, wspaniała kuch-
nia i zapierające dech w piersiach wido-
ki. Można tam poczuć pierwotną natu-
rę, szczególnie biwakując w górach.  A  
o tym jak pyszne są armeńskie przeką-
ski przekonaliśmy się sami degustując 
przysmaki z nowej mińskiej piekarni. 

Fantastyczna Biblioteka
W dniach 20-21 kwietnia odbyła szósta 
już edycja Fantastycznej Biblioteki.  Sto-
warzyszenie „Mińska Gildia Fantastyki” 
od lat aktywizuje miłośników literatury 
fantasy, Science Fiction i gier. Tym razem 
dwudniową przygodę ze światem tajem-
nic uświetniło spotkanie z młodą autorką, 
mińszczanką Sarą W. Wojciechowską. 
Jako szesnastolatka opublikowała swo-
ją pierwszą książkę - „Dziecko Salem” 
w  krakowskim Wydawnictwie Skrzat. 

Record Store Day
21 kwietnia to Record Store Day - mię-
dzynarodowe święto winyli i ich wielbicie-
li. Tego dnia na całym świecie odbywają 
się różnego rodzaju wydarzenia promu-
jące niezależne sklepy płytowe oraz całą 
kulturę winylową. W naszej Gralni można 

było przejrzeć zbiory płytowe mińszczan, 
porozmawiać o muzyce i zobaczyć naj-
dziwniejszy gramofon, który zaprezento-
wał Michał Culek z nostalgia.pl .

Ciocia Jadzia
Naszych najmłodszych czytelników od-
wiedziła Ciocia Jadzia. To ciocia, o ja-
kiej marzy każde dziecko. Ciocia Jadzia 
jest zawsze zadowolona i uśmiechnięta.  
Ma też niekonwencjonalne pomysły i ory-
ginalnych znajomych, a przepisy na po-
trawy po prostu wymyśla. Z ciocią Jadzią 
wszystko jest ciekawe, zabawne, ale też 
pouczające – nawet oglądanie telewi-
zji, wyprawa do kina czy zwykły spacer.  
Ciocia Jadzia jest dorosła, ale nie rozka-
zuje dzieciom, za to świetnie je rozumie  
i zawsze potrafi znaleźć radę. Ciocia  
Jadzia to postać, którą stworzyła w swo-
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ich książkach Eliza Piotrowska - polska 
autorka i ilustratorka książek dla dzieci, 
poetka, tłumacz języka włoskiego i krytyk 
sztuki. 23 kwietnia opowiadała o swoich 
przygodach. A ma ich wiele, bo dużo po-
dróżuje...

Ratujemy kasztanowce
Wiosna to czas naszej akcji „Ratujmy 
mińskie kasztanowce”. I tym razem nie 
zawiedli nas uczniowie ze Szkoły Pod-
stawowej nr 5 z nauczycielką przyrody 
Ewą Miłkowską. Sprawnie przeprowa-
dzili lepowanie kasztanowców przy Placu 
Kilińskiego. A dzień później kasztanowce 
rozkwitły!

Powodzenia na maturze
Kiedy kwitną kasztany, to oczywiście 
czas matur! W tegorocznej edycji pro-
gramu „Powodzenia na maturze” prowa-
dzonego przez Czytelnię wzięło udział 50 
uczniów z mińskich szkół średnich. Aż 
23 osoby zdobyły nagrody, w tym 12 za 
100% frekwencję. Cieszymy się, że ma-
turzyści wybrali Czytelnię jako miejsce 
nauki. To wspaniały wybór! Uczestnicy 
programu otrzymali w tym roku relak-
sujące nagrody. Trochę rozrywki nie za-
szkodzi. Odprężeni i weseli lepiej sobie 
poradzą na egzaminach! A my trzymamy 
za Nich kciuki i czekamy na spotkanie  
ze studentami.

Józef Wilkoń 
i Agata Napiórska
Szczęśliwy przypadek sprawił, że do na-
szej biblioteki przyjechali z wizytą Józef 
Wilkoń i Agata Napiórska, autorka książ-
kowego wywiadu „Szczęśliwe przypadki 
Józefa Wilkonia”. Swoją opowieścią po-
rwał nas mistrz ilustracji i rzeźby, autor 
scenografii i gobelinów, historyk sztuki. 
A także, jak się przekonaliśmy, mistrz 
życia, który zachwycał się wiosną, wró-
blami, dobrą kawą i spotkaniem z nami. 
Dziękujemy.

Zapowiedzi:

26 maja, godz.21.00 – V Gala Alei Gwiazd Li-
teratury, odsłonięcie gwiazdy przez Mariusza 
Szczygła, koncert  Anna Maria Jopek Kwartet 
oraz rozstrzygnięcie konkursu na fotoreportaż 
„Projekt: codzienność”

18 czerwca, godz. 10.00 - Spotkanie dla mło-
dzieży z Joanną Godecką „Jak pewność siebie 
wpływa na nasze relacje”

MBP, fot. z arch biblioteki
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W sypialni na P
 Taki tytuł nosił pierwszy występ 
projektu, w którego skład weszło dwoje 
młodych twórców, a odbył się 16 marca 
w MDK. Paulina Komarowa oraz Emil Pie-
trzyk stworzyli duet, w którym połączyli 
dwie formy sztuki - wizualną oraz mu-
zyczną. Pojezierze Mazurskie posłużyło 
do skupienia wszystkich wariacji uczuć 
na rozciągniętym ekranie własnej wizji 
przeżywania, które zamieszczone zo-
stały przez artystkę za pomocą kamery.  
To z kolei pozwoliło przekuć „gitaro-ope-
ratorowi” za pomocą skojarzeń, skamie-
niałe obrazy w ożywione korowody rów-
nie barwnych dźwięków.

Szach (MDK) Mat

 17 marca MDK gościł przed-
szkolaków, uczniów szkół podstawo-
wych i ponadpodstawowych z powia-
tu mińskiego oraz wszystkich uczniów 
szkółki szachowej MDK na XV Indywidu-
alnych Mistrzostwach MDK w szachach
W szranki turniejowe stanęło  46 zawod-
ników. 
W kategorii Krasnale: 
I miejsce  wywalczył  Bartosz Suracki, 
(Publiczna Salezjańska Szkoła Podsta-
wowa w  Mińsku Maz.), 
II miejsce Mikołaj Rokicki (Przedszkole  
Klub Malucha w Mińsku Maz.), 
III miejsce Dawid Bodecki (Przedszkole 
Prywatne „MINI RAJ” w Mińsku Maz.).
W kategorii dziewcząt:
I miejsce zdobyła Weronika Lisowska 
(Publiczna Salezjańska Szkoła Podsta-
wowa w Mińsku Maz.),  
II miejsce Amelia Rozwadowska (Gimna-
zjum Salezjańskie w Mińsku Maz.),  
III miejsce Maria Ekner (Publiczna Sale-
zjańska Szkoła Podstawowa w Mińsku 
Maz.).
W  kategorii chłopcy szkoły podstawowe:
I miejsce zajął Michał Jóźwik (SP nr 4  
w Mińsku Maz.), 
II miejsce Mateusz  Kijek (Publiczna Sa-
lezjańska Szkoła Podstawowa w Mińsku 
Maz.),
III miejsce Szymon Suracki (Publiczna 
Salezjańska Szkoła Podstawowa w Miń-
sku Maz.).
W  kategorii chłopcy szkoły ponadpod-
stawowe:
I miejsce wywalczył Piotr Okoła, 
II miejsce Dorian Laskowski,
III Mateusz Wróblewski, 
wszyscy zawodnicy z Gimnazjum  Sale-
zjańskiego w  Mińsku Mazowieckim.

Klasyfikacja uczestnik szkółki szacho-
wej MDK: 
- I   miejsce Mateusz Kijek, 
- II  miejsce Bartosz Suracki,
- III miejsce Krzysztof Gardyza.

Współorganizatorem zorganizowanego 
przez MDK turnieju było Mińskie Towa-
rzystwo Szachowe. Najlepsi zawodnicy 
otrzymali puchary, medale, dyplomy i 
nagroy. Sędzią głównym turnieju był An-
drzej Koseski.

 
PrzygoDy robinSona 
cruSoe
 Gwałtowny sztorm rozbija ku-
piecki statek, a jedyny ocalały, angiel-
ski żeglarz i plantator Robinson Crusoe, 
znajduje ratunek u brzegu nieznanej wy-
spy. Bezbronny wobec potęgi natury, 
zdany na własne siły. Samotną egzysten-
cję znanego bohatera podróżniczo-przy-
godowej powieści Daniela Defoe, prze-
rywa dopiero pojawienie się Piętaszka 
- młodego tubylca, który staje się odtąd 
wiernym towarzyszem niedoli Robinso-
na, dzieląc z nim tęsknotę i nadzieję na 
szczęśliwy powrót do rodzinnego domu.
Niezwykła historia o sile przyjaźni, wy-
trwałości, lojalności i odwadze, 18 marca 
przeniesiona została na sceniczne deski, 
pozwalając bez reszty zagłębić się w za-
bawne i zarazem poruszające perypetie 
dwojga bohaterów. Całości przedstawie-
nia dopełniły dowcipne dialogi i wpadają-
ce w ucho piosenki, wystrzały ze strzelb, 
czy też potyczka na szpady.
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Teatralne zmagania
 Tegoroczne, organizowane 
przez MDK w dniach 19-24 marca, Zma-
gania o Pałacową Maskę stały na wy-
równanym, wysokim poziomie, dlatego 
jurorzy mieli twardy orzech do zgryzienia. 
W tym roku młodych aktorów ocenia-
li Patrycja Szczepanowska, Sebastian  
Cybulski i Andrzej Popiel. 

Komisja artystyczna postanowiła przy-
znać w kategorii przedszkola:
III miejsce i Brązową Pałacową Maskę 
dla Przedszkola DO-RE-MI w Chrośli  
za spektakl „O królu, który chciał kupić 
tęczę”
II miejsce i Srebrną Pałacową Maskę 
dla Przedszkola Niepublicznego Funny 
Kids w Mińsku Mazowieckim za spektakl  
„Córeczki króla”
I miejsce i Złotą Pałacową Maskę dla 
Przedszkola Miejskiego nr 6 w Mińsku 
Mazowieckim za spektakl „Czerwony 
Kapturek”
W kategorii szkół podstawowych: 
- złotą PAŁACOWĄ MASKĘ, nagrodę 
i kwalifikację do udziału w przeglądzie 
SREBRNA MASKA w Siedlcach – gru-
pie GAFA z Gminnego Ośrodka Kultury  
i Szkoły Podstawowej w Dobrem za spek-
takl „Konkurs”,
- srebrną PAŁACOWĄ MASKĘ, nagrodę 
i kwalifikację do udziału w przeglądzie 
SREBRNA MASKA w Siedlcach – gru-
pie Marianeczki ze Szkoły Podstawowej  
w Mariance za spektakl „Kopciuszek”,
- brązową PAŁACOWĄ MASKĘ i nagro-
dę – grupie Mali Artyści z Domu Kultury 
w Chrośli za spektakl „Królewna Śnieżka”.
W kategorii szkół ponadpodstawowych 
jury postanowiło zakwalifikować do 
udziału w przeglądzie SREBRNA MASKA  
w Siedlcach oraz przyznać wyróżnienie 
grupie Absolwenci z Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego Nr 1 w Mińsku Mazo-
wieckim.

Zaczarowana perku-
sja z Fantazją
 Cykl „Szkoła ucha dla malucha” 
ma już swoją wierną publiczność, która 
nie zawiodła podczas dwóch ostatnich 
koncertów. Na program pierwszego  
z nich złożyła się prezentacja instrumen-
tów perkusyjnych. Artyści Andrzej Ślązak 
i Anna Rutkowska wykonali  utwory na 
marimbę solo, marimbę z fortepianem 
oraz utwory na fortepian solo.
 Natomiast Kinga Mikulska  
i Andrzej Mikulski we wczesny niedziel-
ny poranek podczas koncertu „Fantazja” 
rozbudzili dzieci wesołymi piosenkami  
z filmów oraz znanych kreskówek. 

Voice of MDK
 Podczas zorganizowanego 25 
marca koncertu grupy Wokal bez tajem-
nic uczestnicy warsztatów MDK pokazali 
talent i wielką pasję, którą rozwijają pod 
okiem instruktora Marcina Błądzińskiego.
Jeśli od zawsze marzyliście o tym, żeby 
śpiewać, ale nigdy nie mieliście odwagi 
spróbować, zapraszamy od września na 
warsztaty „Wokal bez tajemnic” w MDK.
Syrenka z historią
 Cztery dekady Konkursu Re-
cytatorskiego Warszawska Syren-
ka za nami. Istotą konkursu jest po-
budzanie aktywności artystycznej, 
ujawnianie młodych talentów recyta-
torskich, ale również wyrobienie na-
wyku czytania, rozwój czytelnictwa  
i popularyzacja literatury.
 W dn. 26-27 marca MDK zorga-
nizował eliminacje powiatowe konkursu. 
Jury w składzie Stanisław Górka, Tomasz 
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Piątkowski i Karolina Wieczorek posta-
nowiło przyznać:
w kategorii kl. 0-III
I miejsce – Piotr Nowak ze Szkoły Podstawo-
wej w Dębem Wielkim
II miejsce – Karolina Sołtysiak ze Szkoły Pod-
stawowej w Kałuszynie
III miejsce – Piotr Kwiatkowski z Salezjańskiej 
Szkoły Podstawowej w Mińsku Mazowieckim
wyróżnienie – Patrycja Morawska ze Szkoły 
Podstawowej w Pogorzeli i Julita Chomka ze 
Szkoły Podstawowej w Rudzie
w kategorii kl. IV-VI
I miejsce – Julian Domagała ze Szkoły Podsta-
wowej w Mariance
II miejsce – Daria Boryń ze Szkoły Podstawo-
wej w Jeruzalu
III miejsce – Zuzanna Obrębska ze Szkoły 
Podstawowej nr 2 w w Mińsku Mazowieckim
w kategorii kl. VII i wygasające gimnazja
I miejsce – Zuzanna Stępień ze Szkoły Podsta-
wowej w Stanisławowie
II miejsce – Zofia Szwajkowska ze Szkoły Pod-
stawowej w Mariance
III miejsce – Izabela Duszyńska ze Szkoły Pod-
stawowej w Wielgolesie
wyróżnienie – Klaudia Janczak ze Szkoły Pod-
stawowej nr 4 w w Mińsku Mazowieckim
Recytatorzy, którzy zajęli pierwsze miej-
sca w każdej kategorii będą reprezen-
tować powiat miński podczas finału 
konkursu, który odbędzie się w Centrum 
Promocji i Kultury dla Dzielnicy Praga 
Południe m.st. Warszawy.

Wspomnienia 
o Marszałku
W związku z przypadającymi 19 marca 
imieninami Józefa Piłsudskiego o związ-
kach Marszałka z Mińskiem Mazowiec-
kim opowiedzieli regionalista i historyk 
Mariusz Dzienio oraz dyrektor MDK Piotr 
Siła.

Dzięki uprzejmości Muzeum Józefa 
Piłsudskiego w Sulejówku wyświetlo-
ne zostały filmy „Wspomnienia z domu 
rodzinnego w Sulejówku”, w którym  
o ojcu opowiada Jadwiga Piłsudska Ja-
raczewska, córka Józefa i Aleksandry 
Piłsudskich oraz „Test Wiedzy o Józefie 
Piłsudskim”. 

Z mistrzyniami słowa
 Z cyklu Poeci w Pałacu 15 
kwietnia w MDK gościła Ewa Lipska 
znakomita poetka, felietonistka, a także 
autorka tekstów piosenek m.in Marka 
Grechuty, Anny Szałapak i Grzegorza 

Turnau. Wspierała ją Anna Polony – wiel-
ka osobowość aktorska swoją interpre-
tacją twórczości Ewy Lipskiej nadała jej 
nowy wymiar, a ciekawa i rzeczowa dys-
kusja z publicznością sprawiła, że spo-
tkanie miało charakter otwarty.

Rozśpiewane 
przedszkolaki
 „Tęczowe Nutki” to kolejny fe-
stiwal z ponad 40-letnią historią. W pro-
wadzonej w MDK kronice dotarliśmy do 
zapisów z I Festiwalu Piosenki Przed-
szkolnej z 1977 roku! 
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 Mimo tak bogatej wielopokole-
niowej historii, założenia Festiwalu, jak 
również pasja i zaangażowanie przed-
szkolaków nie uległy zmianie. 
 W tym roku na scenie zaprezen-
towało się ponad 120 dzieci z 17 miej-
skich przedszkoli. Komisja konkursowa 
w składzie:  Marcin Błądziński, Wojciech 
Kożuchowski i Małgorzata Rąbalska po-
stanowiła przyznać:
I miejsce: Zuzannie Tur z Przedszkole 
Niepubliczne Klub Malucha,
II miejsce: Paulinie Wójcickiej i zespoło-
wi tanecznemu z Przedszkole Miejskie z 
Oddziałem Specjalnym i Oddziałem Inte-
gracyjnym nr 4,
III miejsce: Gabrysi Wronowskiej z Do-
mowe Przedszkole.

Niewidzialny książę
 „Niewidzialny książę” to zabaw-
ny i pasjonujący opowiadający o zmaga-
niach chłopca imieniem Wojtek ze złym 
astrologiem Gradobusem.
 Gradobus rządzi krajem króla 
Gwoździka, który zdziwaczał po śmierci 
żony i zaginięciu ukochanego syna. Ro-
dzina Wojtka została wygnana z dworu 
do opuszczonego zamczyska. Matka, 
która utraciła pamięć podczas napadu 
na karetę z małym królewiczem była nie-
gdyś nadworną lekarką króla i królowej, 
zaś ojciec zajmował się tworzeniem sce-
nografii podczas wszelkiego rodzaju uro-
czystości. Wojtek z pomocą ojca i Rybki 
— gadatliwego sługi astrologa odnajduje 
Wielką Księgę Mądrości, w której zapisa-
ne są przeróżne zaklęcia, w tym jak stać 

się niewidzialnym i odzyskać utraconą 
pamięć. Będąc niewidzialnym demasku-
je i pokonuje Gradobusa, który chciał 
otruć władcę. Pomaga również odzyskać 
pamięć matce.

Blusikowo
 Płyta „Blusik” Rafała Jędrzej-
czyka, aktora Teatru Starego i artysty 
Piwnicy pod Baranami ukazała się przy 
okazji 9. Festiwalu Piotra Skrzyneckiego. 
Uzdolniony wokalnie aktor o charaktery-
stycznej vis comica od ponad dwudziestu 

lat związany jest z kabaretem „Piwnica 
pod Baranami”, gdzie wykonuje piosenki 
Turnaua, Koniecznego, Zaryckiego, Ra-
dwana, Kantego-Pawluśkiewicza. 
 Pomysł na krążek o zabarwieniu 
bluesowo – swingowym dojrzewał parę 
lat, aż wreszcie doszło do skutku nagra-
nie materiału, który 27 kwietnia miał swo-
ją mińską premierę. 
 Podczas koncertu artyście na 
scenie towarzyszyli Paweł Pierzchała, 
Michał Chytrzyński, Łukasz Belcyr oraz 
Jarek Wilkosz. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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KULTURA

Koncert 
– 8 kwietnia 2018
 Piękne kompozycje instrumen-
talno-wokalne do słów Barbary Białowąs 
w doskonałej aranżacji zespołu A My 
Tacy. Niedziela pełna wzruszeń, które 
umiejscawiają los człowieka w kontek-
ście spraw społecznych i narodowych. 

Swoim występem artyści przekazali słu-
chaczom wiele ciepła i przejrzystej sym-
boliki.

Dzień Katyński 
– 13 kwietnia 2018
 Kolejny Dzień Katyński, zorgani-
zowany 13 kwietnia przez Muzeum Ziemi 

Mińskiej, został pokazany w perspekty-
wie dramatycznych skutków całej epoki 
stalinizmu dla narodów Europy Środko-
wo-Wschodniej. Stąd kanwą insceniza-
cji były „buty Stalina”, które symbolizu-
ją zdeptanie wolności i barbarzyństwo 
wobec ludzi [buty Stalina – kopia butów 
z pomnika J. Stalina zdemontowanego 
przez Węgrów w czasie rewolucji węgier-
skiej w 1956 r., aktualnie własność Mu-
zeum Ziemi Mińskiej].
 Historyczny happening przy-
gotowali uczniowie klasy VII ze SP Nr 3  
im. Jana Pawła II pod czujnym okiem 
Pani dr Lilli Kłos. Licznie przybyli ucznio-
wie szkół podstawowych i oddziałów 
gimnazjalnych mińskich placówek z wiel-
ką uwagą słuchali historii o rozmiarze 
zbrodni stalinowskich.
 W uroczystości wzięli udział 
także Pan Ákos Engelmayer – węgierski 
dziennikarz, historyk i wykładowca, dy-
plomata, w latach 1990–1995 ambasa-
dor w Polsce oraz szef Węgierskiego In-
stytutu Kultury Pan János Tischler i jego 
pracownik Gaspar Keresztes.
 Uroczystość upamiętniającą 
kolejną rocznicę zbrodni katyńskiej po-
prowadził Dyrektor MZM Leszek Celej.

Monika Pszkit, fot. z arch. MZM
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75. rocznica
powstania 
w getcie 
warszawskim 
– 19 kwietnia 2018
 MZM wraz z Gimnazjum i Li-
ceum Ogólnokształcącym im. Polskiej 
Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazo-
wieckim uczcili 75. rocznicę powstania 
w getcie warszawskim – największego 
zbrojnego zrywu Żydów podczas II woj-
ny światowej, a zarazem pierwszego 
powstania miejskiego w okupowanej 
Europie. W ramach przedsięwzięcia mło-
dzież z „Macierzanki” obejrzała film „Nie 
było żadnej nadziei”, dokonała sadzenia 
żonkili w ogrodzie muzealnym oraz zło-
żyła kwiaty przy pomniku żydowskich 
mieszkańców Mińska Mazowieckiego na 
Starym Rynku. Po drodze uczniowie wrę-
czali napotkanym przechodniom żonkile, 
aby przypomnieć Mińszczanom tę smut-
ną historię.

Finisaż wystawy 
Krzysztofa 
Sokolovskiego 
– 22 kwietnia 2018
 W niedzielne popołudnie 
uczestnicy finisażu mieli okazję nie tylko 
po raz ostatni obejrzeć wyjątkowe dzieła 
litewskiego artysty Krzysztofa Sokolo-
vskiego, ale także wziąć udział w warsz-
tatach pozłotnictwa. W bezpłatnych za-
jęciach prowadzonych przez Andrzeja 
Partykę uczestniczyły całe rodziny, które 

zaliczyły ten dzień do wyjątkowo uda-
nych dzięki tak oryginalnej i otwartej for-
mule imprezy.

Wernisaż wystawy 
Czesława Gańko – 
24 kwietnia 2018
 Otwarcie wystawy rysunku sa-
tyrycznego rysownika i karykaturzysty 
Czesława Gańko – Mińszczanina, auto-
ra rysunków do „Sztandaru Młodych”, 
„Karuzeli” czy „Wprost”, odbyło się 24 
kwietnia w głównej siedzibie MZM przy 
ul. Okrzei 16. Wernisaż tej „zabawnej” 
wystawy uświetnił swoim występem ze-
spół Trumba Jazz Trio. Prezentowane 
prace poruszają dosyć szeroką tematy-
kę, od polityki i obyczajowości, poprzez 
kulturę aż po sport. Ekspozycja czynna 
będzie do 20 maja – Zapraszamy!

Spotkanie 
z Tomaszem 
Nałęczem 
– 26 kwietnia 2018
 Pierwsze spotkanie z cyklu „Sto 
lat niepodległości czyli jak zmieniała się 
Polska” pn. „Polityka i historia” otworzył 
prof. Tomasz Nałęcz wprowadzając go-
ści w tematykę rozwoju Polski w ostat-
nich 100 latach. Było to bardzo treściwe 
spotkanie tłumaczące wiele zagadnień 
historycznych, co do których społeczna 
wiedza jest ogólna i mało precyzyjna. 
Następne spotkanie już 17 maja – dr teo-
logii, filozof i publicysta Sebastian Duda 
omówi temat „Religie w Polsce”.

Monika Pszkit, fot. z arch. MZM
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21 kwietnia w hali gimnastycznej Szkoły 
Podstawowej nr 3 w Mińsku Mazowiec-
kim odbyły się 44 Mistrzostwa Mińska 
Mazowieckiego w tenisie stołowym. 
 
 W tegorocznych zmaganiach 
zawodnicy rywalizowali w 7 katego-
riach wiekowych. Klasy 1-3, 4-6 chłop-
cy i dziewczęta, 7 klasy SP i Gimnazjum 
chłopcy i dziewczęta oraz kategorie se-
niorskie – Senior w wieku 16-39 lat i we-
teran w wieku 40 lat i starsi. Łącznie we 
wszystkich kategoriach udział wzięło 48 
zawodników i zawodniczek. Najliczniej 
reprezentowaną kategorią był weteran 
40 plus, gdzie zgłosiło się 14 pingpongi-
stów. 
 Tak jak w latach poprzednich 
grano systemem do 2 porażek. Punk-
tualnie o godzinie 9.30 dyrektor MOSiR 
Robert Smuga otworzył Mistrzostwa. 
Pierwsze 2 godziny zmagań to kategorie 
juniorskie. Rywalizowano jednocześnie 
na 8 stołach a nad wszystkim czuwali 
sędziowie zawodów Jarosław Krajewski,  
Marek Kudelski oraz Piotr Borkowski. 
Około godziny 11.30 poznaliśmy zwy-
cięzców. W najmłodszej kategorii (klasy 
1-3) triumfował Dawid Wereda, w klasach 
4-6 chłopców zwyciężył Igor Murasic-
ki natomiast wśród dziewcząt najlepsza 
okazała się Olga Kulik. Klasy 7 i Gimna-
zjalne to zwycięstwo Krzysztofa Bątruka 

Turniej Tenisowy 
1 maja 2018 roku na boiskach wielofunkcyj-
nych na obiekcie MOSiR - Aqapark z Lodo-
wiskiem w Mińsku Mazowieckim odbył się 
tenisowy turniej o Puchar Dyrektora MOSiR. 
 Do tradycyjnego majówkowego tur-
nieju zgłosiło się ośmiu zawodników, w tym 
dwóch z Radzymina. Zawody zostały roze-
grane w dwóch fazach. W wyniku losowania 
utworzono dwie grupy po czterech zawod-
ników, którzy stoczyli pojedynki systemem 
„ każdy z każdym”, po czym po dwóch naj-
lepszych z grup spotkali się w półfinałach,  
a zwycięzcy tych meczów w finale. Finaliści 
otrzymali puchary, a „czwórka” półfinalistów 
nagrody ufundowane przez organizatorów.
WYNIKI:
Półfinały:  Popis Jacek – Gołowicz Dariusz  
6-4,
Wróblewski Irek – Gastoł Mirosław  6-4
FINAŁ:  Popis Jacek – Wróblewski Irek  6-4
W turnieju wystąpili ponadto – Komorowski 
Adam, Tomin Mladen, Budek Augustyn i Bart-
nicki Wiktor

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Trójbój 
Rakietowy
15 kwietnia 2018 roku na boiskach wielo-
funkcyjnych MOSiR przy ul. Wyszyńskiego 
56 w Mińsku Mazowieckim obył się kolejny 
już Trójbój Rakietowy. 
 W sumie do zawodów zgłosiło się 
12 zawodników, co jest chyba najniższym wy-
nikiem w historii trójboju, ale wyraźnie zabra-
kło grupy słabszych zawodników. Z różnych 
przyczyn nie stawili się także wielokrotni zwy-
cięzcy tych turniejów – Michał Królak i Woj-
ciech Piątek. Pod ich nieobecność do półfina-
łów awansowali gracze rozstawieni w grupach 
eliminacyjnych. Finał Irka Wróblewskiego  
z Jackiem Popisem okazał się popisem Irka, 
który już po dwóch konkurencjach /badmin-
ton i tenis ziemny/ zapewnił sobie ostateczny 
triumf. Zawody według tradycyjnej formuły 
polegały na pojedynkach, w których sumowa-
ło się wszystkie punkty z trzech rozegranych 
konkurencji. Głównym organizatorem i sędzią 
głównym zmagań był Bogdan Wasilonek. Za-
wodnicy zostali uhonorowani pamiątkowymi 
pucharami oraz nagrodami rzeczowymi.  Ko-
lejne zawody w Trójboju odbędą się na jesieni 
2018 roku.
Wyniki od ćwierćfinałów :
WRÓBLEWSKI IREK – MATOSEK GRZE-
GORZ  36-34
SOWA TOMASZ – BARTNICKI WIKTOR  45-
21
POPIS JACEK – ROWICKI MARIUSZ  34-30
BUDEK AUGUSTYN – TOMASZUK  
GRZEGORZ  43-21
Półfinały: WRÓBLEWSKI – SOWA  39-34,   
POPIS – BUDEK  36-32
Mecz o III miejsce: BUDEK – SOWA  40-34,    
finał: WRÓBLEWSKI – POPIS  41-25

44 Mistrzostwa 
Mińska Mazowieckiego  
w Tenisie Stołowym

wśród chłopców i Aleksandry Pietrasik 
wśród dziewcząt. Wszyscy zwycięzcy 
zostali uhonorowani pamiątkowymi pu-
charami oraz nagrodami rzeczowymi. Po 
dekoracji kategorii juniorskich zaczęły 
się zmagania seniorów i weteranów. Po 
rozlosowaniu zawodników do drabinki 
turniejowej, rozpoczęły się pierwsze za-
cięte pojedynki. Dwie godziny później 
poznaliśmy wszystkich wygranych tur-
nieju. Wśród seniorów najlepszy okazał 
się Maciej Adamiak, przed Anetą Jani-
siewicz i Kamilem Zakrzewskim. Najlep-
szym weteranem został Paweł Michalski, 
drugie miejsce dla Zbigniewa Prokurata 
a trzecie dla Artura Kasprzaka. Zwycięz-
ców uhonorowali Dyrektorzy - Mirosław 
Krusiewicz i Robert Smuga. 
 Tradycyjnie na mistrzostwach 
zostali również uhonorowani najlepsi za-
wodnicy cyklu Grand Prix Mińska Mazo-
wieckiego w Tenisie Stołowym w sezonie 
2017/2018. Poniżej najlepsza ósemka 
cyklu:
1. Artur Kasprzak
2. Aneta Janisiewicz
3. Paweł Bątruk
4. Zbigniew Odalski
5. Krzysztof Krusiewicz
6. Mirosław Krusiewicz
7. Artur Trzpioła
8. Janusz Konstanty
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W dniach 27 – 29 kwietnia 2018 odbyła się 
druga edycja międzynarodowego turnieju 
piłki nożnej dla dzieci, z cyklu MOSiR CUP. 
Tym razem turniej odbył się dla 16 drużyn 
(ok. 250 zawodników) w kategorii U-11, 
chłopców urodzonych w roczniku 2007  
i młodszych.

 Druga edycja turnieju, ponownie cie-
szyła się ogromnym zainteresowaniem drużyn 
z całej Polski, jak również zespołów z poza  
naszego kraju.  Podczas tej edycji gościliśmy 
w Mińsku drużyny z Ukrainy, Białorusi a także 
przedstawicieli różnych zakątków Polski.
 Należy podkreślić, że ze względu na 
świetną organizację, wysoki poziom sportowy 
turnieju oraz wielkie zaangażowanie rodziców, 
sponsorów oraz władz miasta, turniej MOSiR 
CUP zyskuje swoją tożsamość na arenie ogól-
nopolskiej i zaczyna być postrzegany, jako 
jeden z bardziej atrakcyjnych turniejów piłkar-
skich dla dzieci w kraju. Dlatego już dzisiaj, 
brakuje miejsc na udział w kolejnych edycjach, 
które odbędą się w czerwcu (rocznik 2005), 
sierpniu (rocznik 2008) i październiku (rocznik 
2006).
 Opisując drugą edycję trzeba pod-
kreślić, że jakość sportowa mińskich dru-
żyn, jest również magnesem dla zespołów 
przyjeżdżających z różnych zakątków kraju.  
W roczniku 2007, drużynę MOSiR-u Mińsk Ma-
zowiecki reprezentowały dwa zespoły (razem 
34 zawodników). Obydwie drużyny zaprezen-
towały się naprawdę dobrze, zbierając wiele 
pozytywnych recenzji za swoją grę.
 Grą imponowała przede wszyst-
kim pierwsza drużyna MOSiR-u. 8 zwycięstw,  
3 remisy, porażka w karnych w półfinale i za-
jęcie 3 miejsca w klasyfikacji końcowej. Bilans 
bramkowy 16:1 podczas 302 minut gry. Młodzi 

mińszczanie zaprezentowali się znakomicie. Do 
wygrania turnieju, zabrakło naprawdę niewiele.
 Druga drużyna MOSiR-u impono-
wała przede wszystkim charakterem i zaanga-
żowaniem. Chłopcy w każdym spotkaniu po-
kazywali tzw. „serce do gry”. Ogólnie zajęli 14 
miejsce, pokazując jednak drzemiący w nich 
potencjał.
 Podsumowując, turniej MOSiR CUP 
dla rocznika 2007, był świetną promocją dzie-
cięcej piłki nożnej. Był także świetną promocją 
miasta Mińsk Maz. i tego, co się w nim dobre-
go dzieje. Miejmy nadzieję, że kolejne edycje 
MOSiR CUP będą równie udane.
 MOSiR I: Kacper Wąsowski, Igor 
Ostrowski, Michał Zwierz, Jakub Ruszpel, Ad-
rian Gilant, Antoni Przedlacki, Ryszard Zwierz, 
Kacper Araźny, Szymon Gójski, Jakub Kotek, 
Szymon Popowski, Szymon Antonowicz, Piotr 
Proczka, M. Sadowski, B. Ołtarzewski, R. Bor-
cuch.  Trenerzy: Robert Gójski, Robert Stel-
mach, Waldemar Osica.
 MOSiR II: Łukasz, Zaperty, Dominik 
Pełka, Piotr Reda, Bartek Fałek, Bartek Stę-
pień, Mateusz Bandych, Bartek Słowik, Igor 
Gadaj, Adrian Dobrodziej, Dawid Kalinowski, 

MOSiR
CUP

Jan Dzięcielski, Kacper Szwaj, Kacper Czaj-
ka, Dawid Ławrynowicz, Michał Nowosielski. 
Krzysztof Drzazga. Trenerzy: Waldemar Osica, 
Robert Gójski, Robert Stelmach.
 II edycja turnieju MOSIR CUP 
(chłopcy U11 - dla rocznika 2007) została za-
kończona. 
Oto klasyfikacja końcowa:
1. PARASOL WROCŁAW 
2. SEMP Warszawa 
3. MOSiR Mińsk Mazowiecki 
4. JUNIOR BIAŁYSTOK
5. FK Bereza 
6. Górnik Łęczna
7. BIEŁKARD GRODNO 
8. Pogoń Siedlce
9. JUVENTUS ACADEMY BYDGOSZCZ 
10. AGAPE Warszawa Białołęka 
11. BÓR REGUT 
12. MKS Piaseczno
13. FC KOVEL VOLYN 
14.  MOSiR II Mińsk Mazowiecki
15. ORLĘTA RADZYŃ PODLASKI
16. ORLIK DĘBLIN

Jarosław Krajewski, fot. z arch. MOSiR



26 MIM kwiecień 2018www.minsk-maz.pl

 -  
 

 

SPORT

Otwarte Mistrzostwa w Cross Triathlonie

8 kwietnia na obiektach MOSiR zlokali-
zowanych na terenie Mińska Mazowiec-
kiego(Aquapark przy ul. Wyszyńskiego 
56 oraz Stadion sportowy przy ul. Spor-
towej 1)odbyły się II Otwarte Mistrzo-
stwa Mińska Mazowieckiego w Cross 
Triathlonie. 
 Łącznie we wszystkich katego-
riach wiekowych do zmagań zgłosiło się 
63 zawodników. Rywalizowano w nastę-
pujących kategoriach wiekowych: dziec-
ko, młodzik, junior oraz senior. Oprócz 
wyżej wymienionych, w każdej kategorii 
wyłoniony został najlepszy mińszczanin 
i mińszczanka.  Zawodnicy, tak jak w 
roku poprzednim, mieli do pokonania 

określone dystanse zależne od katego-
rii wiekowej. Zawody zostały podzielone 
na 3 etapy: pływanie, wyścig rowerowy, 
a na końcu bieg przełajowy. Punktualnie 
o godz. 9.00 rozpoczął się 1 etap Cross 
Triathlonu. Wcześniej od godziny 7.00 
każdy z zawodników musiał odebrać 
swój pakiet startowy oraz przygotować 
swój rower. 

Na mińskim Aqaparku zawodnicy prze-
płynęli określone dystanse, następnie 
stawili się na stadionie i ruszyli w rowe-
rową trasę po mińskich lasach w kolej-
ności ustalonej przez wyniki osiągnięte 
na pływalni (handicap). Po przejechaniu 

trudnego technicznie odcinka, triathloni-
ści mocno ubłoceni wybiegli na ostatnią 
część zawodów. Około godziny 15.00 
wszyscy ukończyli zmagania. Po biegu 
na każdego uczestnika czekał ciepły po-
siłek. Dekoracja zwycięzców rozpoczęła 
się o godzinie 15.30. Laureaci otrzymali 
nagrody rzeczowe, pamiątkowe pucha-
ry oraz dyplomy, które wręczył sędzia 
główny i współorganizator imprezy z ra-
mienia KS Barakuda Tomasz Radomiń-
ski. Wszystkim zawodnikom gratulujemy 
odwagi i wszechstronnych umiejętności 
sportowych, zwycięzcom sukcesu, a jako 
organizatorzy życzymy sobie tak pięk-
nej, słonecznej pogody na przyszły rok.  
Do zobaczenia na następnych Otwartych 
Mistrzostwach Mińska Mazowieckiego  
w Cross Triathlonie. Poniżej najlepsi  
w poszczególnych kategoriach:

Dzieci:
-Chłopcy
1.Michał Gawenda 2.Aleksander Gawenda 
3.Aleksander Dzięcielski (najlepszy mińszczanin)
-Dziewczęta
1.Łucja Szrajner 2.Karolina Łastowiecka
Młodzik:
-Chłopcy
1.Gustaw Szrajner
-Dziewczęta
1.Wiktoria Wróbel (najlepsza mińszczanka) 2.Łu-
cja Wierzbicka
Junior:
-Chłopcy
1.Bartosz Rękawek 2.Radosław Marczak 3.Ar-
kadiusz Marczak Karol Górski – najlepszy mińsz-
czanin
-Dziewczęta
1.Natalia Buczek 2.Julia Nowosad 3.Zuzanna 
Kruk (najlepsza mińszczanka)
Senior IV
1.Łukasz Danielak 2.Rafał Piekarski 3.Łukasz 
Kowalski (najlepszy mińszczanin)
Senior V
-Mężczyźni
1.Paweł Janiak 2.Sebastian Węgliński (najlepszy 
mińszczanin) 3.Rafał Wtulich
-Kobiety
1.Justyna Tarnowska 2.Katarzyna Strusińska 
(najlepsza mińszczanka) 3.Katarzyna Truszczyń-
ska
Senior VI
-Mężczyźni
1.Piotr Szrajner 2.Tomasz Radomiński (najlepszy 
mińszczanin) 3.Marcin Malka
-Kobiety
1.Ewa Mikucewicz (najlepsza mińszczanka)
Senior VII
-Mężczyźni
1.Krzysztof Piotrowicz 2.Tomasz Klepacki 
3.Krzysztof Wycisłowski (najlepszy mińszczanin)
-Kobiety
1.Katarzyna Kopańska
Senior Open
-Mężczyźni
1.Paweł Janiak 2.Łukasz Danielak 3.Sebastian 
Węgliński
-Kobiety
1.Justyna Tarnowska 2.Katarzyna Strusińska 
3.Katarzyna Kopańska

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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X Kolarski Memoriał Feliksa Rawskiego
Absolutną dominacją kolarzy z mińskie-
go Klubu V-MAX zakończył się X Kolarski 
Memoriał Feliksa Rawskiego rozegrany 
w ostatnią sobotę w naszym mieście. 
Kolarze, którzy zjechali tego dnia z naj-
różniejszych zakątków kraju, ścigali się 
na drogach równoległych do autostrady 
A-2 między Arynowem a Jakubowem. 
Mimo trwającego długiego weekendu 
majówkowego, na starcie stanęło 140 
pełnoletnich zawodniczek i zawodników, 
a zmagania toczyły się we wszystkich 
kategoriach wiekowych. Nasi zawodnicy 
z V-MAXu wystawili na ten wyścig cały 
najmocniejszy skład, bowiem sprawą 
honoru było godnie wypaść na własnym 
terenie i przed własną publicznością. No 
i oczywiści, mając za swojego patro-
na - Feliksa Rawskiego, kolarze trenera 
Jacka Tomkiewicza musieli dać z siebie 
więcej niż 100 procent.

Doświadczenie, umiejętność pracy ze-
społowej w peletonie i ogólna świetna 
dyspozycja zadecydowały, że drużyno-
wo i indywidualnie „V-MAX Mińsk Mazo-
wiecki” zdominował całą mińską edycję 
wielkiego cyklu ŻTC BIKE RACE!  Za-
wodnicy z herbem naszego miasta na 
piersi podczas dekoracji zwycięzców aż 
5-krotnie wchodzili na podium. Wielkie 
gratulacje dla naszych Mistrzów Pol-
ski - Sylwii Stoń i Mateusza Mikulskiego 
oraz dla Rafała Sabaka, Andrzeja Polaka 
i Zbyszka Potylickiego. Słowa uznania 
również dla pozostałych „V-MAXowców” 
za wykonanie ciężkiej pracy w peletonie 
na rzecz kolegów.

Na zakończenie imprezy rozegrano 
jeszcze tradycyjny konkurs jazdy rowe-
rem po 10-metrowej szynie kolejowej. 
Uczestnicy tej konkurencji znów mają 
wiele do myślenia... Nikomu nie udało się 
pokonać szyny. W tej konkurencji „Mistrz 
Feliks” dalej pozostaje niedościgniony.
Organizatorami wyścigu w Mińsku Mazo-
wieckim byli: Żyrardowskie Towarzystwo 
Cyklistów, Klub Kolarski V-MAX, Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji i Muzeum 
Ziemi Mińskiej. Nie ma wątpliwości, że 
każdego roku ta impreza wygląda coraz 
okazalej, a to dzięki wsparciu lokalnych 
sponsorów kolarstwa, czyli firmom SKO-
DA-CARSED oraz KOSBUD.

Szosowy sezon kolarski w pełni. Najmłod-
si kolarze z mińskiego V-MAXu stawiają 
swoje pierwsze kroczki i nabywają do-
świadczenie w najróżniejszych wyścigach 
MTB. Młodzież i dorośli zawodnicy wy-
bierają znacznie trudniejsze konkurencje 
szosowe. Właśnie pod znakiem rywalizacji 
szosowców już niebawem, bo 24 czerw-
ca ogólnopolski peleton stanie na starcie  
w pobliskim Jakubowie. Zapraszamy.

Jacek Tomkiewicz, fot. z arch. KK V-MAX, Piotr Kuchta
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XI Otwarte Mistrzostwa w Szachach Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 
Mazowieckim
oraz
V Otwarte Mistrzostwa Mińska Mazowiec-
kiego Przedszkolaków w Szachach,
XI Otwarte Mistrzostwa w Szachach Szko-
ły Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Miń-
sku Mazowieckim i V Otwarte Mistrzostwa 
Mińska Mazowieckiego Przedszkolaków 
w Szachach odbyły się pod honorowym 
patronatem Burmistrza Miasta Mińska Ma-
zowieckiego Marcina Jakubowskiego 21 
kwietnia 2018r.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dąbrówki  
w Mińsku Mazowieckim gościła uczniów 
szkół podstawowych i ponadpodstawowych 
z województwa mazowieckiego na XI Otwar-
tych Mistrzostwach w Szachach Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Mazo-
wieckim.

W szranki turniejowe stanęło 95 zawodników. 
Rozegrane zostały dwa turnieje systemem 
szwajcarskim, tempem 13minut + 2 sekundy 
za każdy ruch, na dystansie 7 rund z podzia-
łem na poszczególne typy szkół:
- Turniej A – szkoły podstawowe kl. IV-VII  
i ponadpodstawowe
- Turniej B – szkoły podstawowe kl. I-III
W grupie A zwycięstwo odniósł Jakub Żura-
wicki(Gimnazjum Gmina Liw w Węgrowie), 
II miejsce wywalczyła Zuzanna Łaszczuk 
(Gimnazjum nr 119 Warszawa Wesoła),  
a III miejsce Krzysztof Plichta (II Technikum 
w Siedlcach).
W kategorii dziewcząt szkół ponadpodsta-
wowych I miejsce zdobyła Zuzanna Łasz-
czuk (Gimnazjum nr 119 Warszawa Wesoła), 
II miejsce Olga Plichta (Gimnazjum w Siedl-
cach), III miejsce Maria Zaborowska (Gim-
nazjum i Liceum Polskiej Macierzy Szkolnej  
w Mińsku Mazowieckim),
W kategorii chłopców szkół ponadpodstawo-
wych I miejsce Jakub Żurawicki (Gimnazjum 
Gmina Liw w Węgrowie), II miejsce Krzysztof 
Plichta (II Technikum w Siedlcach), III miejsce 
Michał Jedynak (Gimnazjum nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim).

W kategorii dziewcząt klas 4-7, I miejsce 
zdobyła Oliwia Zioło (SP Wyszków), II miej-
sce Aleksandra Żurawicka (SP 2 Węgrów), 
III miejsce Weronika Lisowska (Salezjańska 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mińsku Ma-
zowieckim).
W kategorii chłopców klas 4-7, I miejsce: 
Krzysztof Dobosiewicz (SP Bojmie), II miejsce 
Przemysław Sekuła (SP Węgrów), III miejsce 
Michał Kubicki (Salezjańska Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Mińsku Mazowieckim).
W klasyfikacji najlepszy zawodnik Szkoły 
Podstawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku 
Maz. wygrała Beata Rybałtowska, II miejsce 
zajął Kamil Kroner.
W grupie B zwycięstwo odniósł Michał Jóź-
wik ( SP 4 Mińsk Mazowiecki), II miejsce zajął 
Dawid Dobosiewicz (SP Bojmie), III miejsce 
Zofia Stankiewicz (Prywatna SP nr 6 w War-
szawie).
W kategorii chłopców I miejsce wywalczył 
Michał Jóźwik(SP 4 Mińsk Mazowiecki), II 
miejsce zajął Dawid Dobosiewicz (SP Boj-
mie), III miejsce Antoni Rokicki (SP 2 Mińsk 
Mazowiecki).
W kategorii dziewcząt I miejsce zdobyła Zofia 
Stankiewicz (Prywatna SP nr 6 w Warszawie), 
II miejsce Amelia Dróżdż (Salezjańska Pu-
bliczna Szkoła Podstawowa w Mińsku Mazo-
wieckim), III miejsce Marcelina Łaszczuk (SP 
353 Warszawa Wesoła).
Klasyfikację najlepszy zawodnik Szkoły Pod-
stawowej nr 2 im. Dąbrówki w Mińsku Maz. 
wygrał Antoni Rokicki, II miejsce Szymon 
Szymczykowski, III miejsce Patryk Mallach.
Równolegle w poszczególnych kategoriach 
turnieju prowadzona była klasyfikacja druży-
nowa: Turniej A – Szkoły ponadpodstawowe
I miejsce – Salezjańskie Gimnazjum i Liceum 
Ogólnokształcące Mińsk Mazowiecki
Turniej A – Szkoły podstawowe kl. IV-VII
I miejsce – Salezjańska Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Mińsku Mazowieckim
II miejsce – SP 2 Węgrów
Turniej B – Szkoły podstawowe kl. I-III
I miejsce – Salezjańska Publiczna Szkoła 
Podstawowa w Mińsku Mazowieckim II miej-
sce - Szkoła Podstawowa nr 4 w Mińsku Ma-
zowieckim III miejsce - Szkoła Podstawowa 
nr 2 w Mińsku Mazowieckim

W V Otwartych Mistrzostwach Mińska Mazo-
wieckiego Przedszkolaków w Szachach :
W kategorii chłopców: I miejsce wywalczył 
Oskar Królak, II miejsce Szymon Kijek, a III 
miejsce Bartosz Suracki (wszyscy „Zerówka” 
Salezjańska Publiczna Szkoła Podstawowa  
w Mińsku Mazowieckim),
W kategorii dziewcząt: I miejsce zdoby-
ła Anna Szabat ( „Zerówka” Salezjańska 
Publiczna Szkoła Podstawowa w Mińsku 
Mazowieckim), II miejsce Zuzanna Mallach 
(Przedszkole Miejskie nr 6 w Mińsku Maz.), III 
miejsce Aleksandra Majos (Prywatne Przed-
szkole Mini Raj w Mińsku Mazowieckim).
Równolegle prowadzona była klasyfikacja 
na najlepszego przedszkolaka z mińskiego 
przedszkola
I miejsce – Anna Szabat („Zerówka” Salezjań-
ska SP w Mińsku Mazowieckim) II miejsce 
– Oskar Królak („Zerówka” Salezjańska SP  
w Mińsku Mazowieckim) III miejsce – Szymon 
Kijek („Zerówka” Salezjańska SP w Mińsku 
Mazowieckim)

Miłą niespodzianką dla młodych zawodników 
były odwiedziny smoka ze Studium Języków 
Obcych, który w przerwie miedzy zmagania-
mi częstował słodyczami i prowadził zabawę 
z najmłodszymi adeptami królewskiej gry.

Uroczystym elementem finału było wręcze-
nie najlepszym zawodnikom w poszczegól-
nych kategoriach obu turniejów pucharów, 
medali, dyplomów i nagród rzeczowych oraz 
materiałów promocyjnych wszystkim uczest-
nikom sportowych zmagań ufundowanych 
przez MOSIR w Mińsku Mazowieckim, Stu-
dium Języków Obcych w Mińsku Mazowiec-
kim, Prywatne Przedszkole Mini Raj Beata 
Laskowska z Mińska Maz., Pomoc Drogo-
wą Zbigniew Laskowski Mińsk Mazowiecki, 
Kancelarię Ubezpieczeniową Piotr Wańko  
z Mińska Maz. oraz Radę Rodziców SP2 im. 
Dąbrówki w Mińsku Maz.

Turnieje były współfinansowany ze środków 
Miasta Mińsk Mazowiecki.

Krzysztof Parol, fot. z arch. MTSZ

XI Otwarte Mistrzostwa w Szachach
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12 maja w Warszawie odbyly się eli-
minacje Regionu II do Ogólnopolskiej 
Olimpiady Młodzieży juniorek i juniorów 
młodszych w judo, zawodów rangi Mi-
strzostw Polski dla tej grupy wiekowej. 

Z UKS Judo KONTRA Mińsk Mazowiec-
ki 2 zawodniczki uzyskały kwalifikacje do 
OOM. Obie zajęły w swoich kategoriach wa-
gowych  drugie miejsca. W wadze 57kg. 
Anna Łukaszewicz i w wadze 63kg Wik-
toria Zalewska. Łącznie z naszego klubu  
w finałach OOM wystartują 4 zawodniczki. 
Oprócz Anny i Wiktorii wystartują Aleksan-
dra Polkowska - 44kg i Natalia Łukasze-

W dniach 11 - 12 maja 2018 roku odbyły się 
w Kłobucku XXVII Mistrzostwa Polski Ju-
niorów w Taekwon - Do ITF zorganizowane 
przez Polski Związek Taekwon-Do.

 Na starcie zawodów stanęło, po 
ogólnopolskich eliminacjach, 137 najlepszych 
zawodników z 44 klubów z całego kraju –  
w tym reprezentanci Polski. Nasze miasto  
i powiat w najważniejszej w tej kategorii wie-
kowej imprezie w Polsce, reprezentowała 
Marta Krajewska, która udała się na zawody 
pod opieką Mistrza Jacka Łuniewskiego VII 
DAN. Mińszczanka w trakcie imprezy dwu-
krotnie stawała na podium, zdobywając Mi-
strzostwo Polski w układach formalnych stop-
ni mistrzowskich I - III DAN oraz Mistrzostwo 
Polski w walkach kobiet w kategorii do 45kg. 
Marcie oraz jej Trenerowi serdecznie gratulu-
jemy startu w mistrzostwach!

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

Mistrzostwo Polski 
dla Marty Krajewskiej

28 kwietnia w podpoznańskim Luboniu odbyły 
się IV Mistrzostwa Europy w Brazylijskim Jiu 
Jitsu CBJJP, na których pojawili się zawod-
nicy z Polski i Europy. W międzynarodowym 
turnieju wzięli także udział reprezentanci  
mińskiego Grapplera i MKS MMA TEAM, któ-
rzy startowali w dwóch formułach Gi i NO GI.  
 Nasi klubowicze dali z siebie wszyst-
ko, co zaowocowało zdobyciem kolejnych 
krążków, a w kategorii GI reprezentanci nasze-
go miasta nie mieli sobie równych i zajęli całe 
podium. 
Medale zdobyli: 
Wiktoria Klepacka - złoto i srebro
Damian Wieczorek - złoto i brąz
Antoni Rosa - złoto
Andrzej Frankiewicz - srebro.
Zły trener Marcin Frankiewicz także brał udział 
w rywalizacji pokonując w walce półfinałowej 
Brazylijczyka, co zapewniło mu miejsce na po-
dium i zdobycie srebrnego  medalu. 
 Mistrzostwa Europy okazały się 
szczęśliwym wyjazdem dla naszych pod-
opiecznych. 
 Tego samego dnia jeden z naszych 
zawodników, Kamil Ambroż walczył na gali 
WORWAR 2 w Ostrowii Mazowieckiej. To już 
kolejny pojedynek naszego zawodnika w for-

mule MMA do 70 kg. Jego przeciwnik Paweł 
Borowy został zdominowany przez Mińsz-
czanina we wszystkich trzech rundach. Po 
regulaminowym czasie pojedynku, sędziowie 

jednogłośnie przyznali zwycięstwo naszemu 
zawodnikowi. Wszystkim gratulujemy zdoby-
tych tytułów, medali i nagród.

KW GRAPPLER, fot. z arch. klubu

Mistrzostwo Europy wywalczone przez zawodników Grapplera

wicz - 48kg, które zdobyły brązowe medale  
w Pucharze Polski w Szczyrku, w dniach 
14 -15 kwietnia 2018r. Finały Ogólnopol-
skiej Olimpiady Młodzieży juniorek i ju-
niorów młodszych w judo odbędą się 
w dniach 1 - 2 czerwca 2018 r. w Pile. 

Aleksandra Polkowska - 44kg i Natalia Łu-
kaszewicz - 48kg,będą reprezentowały nasz 
kraj w Pucharze Europy Juniorek Młodszych 
w Judo - CADET EUROPEAN JUDO CUP,  
w Bielsku Białej, w dniach 19 -20 maja 2018r.
 

Zdzisław Wiącek
fot. z arch. UKS Judo Kontra

Eliminacje judoczek 
do ogólnopolskiej olimpiady
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Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 
w dniu 21.05.2018 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 Urzędu Miasta.

1. Uchwała Nr XL.384.2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na  2018 rok,
2. Uchwała Nr XL.385.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki 
    na lata 2018-2026, 
3. Uchwała Nr XL.386.2018 w sprawie przejęcia od Wojewody Mazowieckiego obowiązku utrzymania grobów 
    i cmentarzy wojennych w 2018 roku,
4. Uchwała Nr XL.387.2018 w sprawie nadania tytułu „Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazowiecki”,
5. Uchwała Nr XL.388.2018 w sprawie przystąpienia Miasta Mińsk Mazowiecki do stowarzyszenia „Lokalna Organizacja 
    Turystyczna Ziemi Mińskiej”,
6. Uchwała Nr XL.389.2018 zmieniająca uchwałę w sprawie zasad korzystania z miejskich obiektów i urządzeń 
    użyteczności publicznej,
7. Uchwała Nr XL.390.2018 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 spożycia poza miejscem sprzedaży na terenie miasta Mińska Mazowieckiego,
8. Uchwała Nr XL.391.2018 w sprawie lokalnego programu pomocy społecznej w postaci Lokalnego Programu 
    Osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane z trwałą zmianą systemu 
    ogrzewania opartego na paliwie stałym na jeden z systemów proekologicznych,
9. Uchwała Nr XL.392.2018 w sprawie rozpatrzenia petycji,
10. Uchwała Nr XL.393.2018 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Dyrektora Miejskiego Domu Kultury,
11. Uchwała Nr XL.394.2018 w sprawie powołania doraźnej Komisji Statutowej.

                                          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.

GAZETA  SAMORZĄDOWA MIM. Wydawca: Samorząd Miasta Mińsk Mazowiecki. Redaktor naczelny: Diana Rokicka. Adres Gazety: 05-300 Mińsk 
Mazowiecki, ul. Konstytucji 3 Maja 1, pok. 202, tel.  25 759  53 31, fax 25 758 40 25, e-mail: info@umminskmaz.pl. Skład: Piotr Wojciechowski. 
Fot. na okładce z arch. Urzędu Miasta. Redakcja zastrzega sobie prawo do zmian i skrótów w nadesłanych tekstach. 
Druk: Zakłady Graficzne „TAURUS”  Roszkowscy Sp. z o.o., Kazimierów, ul. Zastawie 12, 05-074 Halinów,  tel. 22  760 41 64-66.
Gazeta Samorządowa MIM dostępna jest także w wersji elektronicznej na stronie internetowej miasta www.minsk-maz.pl.

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

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

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

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

SPRAWDŹ TERMIN WAŻNOŚCI SWOJEGO DOWODU

 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
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