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 2 września 2018 roku po raz pierwszy usły-
szeliśmy brzmienie DZWONU NIEPODLEGŁOŚCI. 
Dzwon został  oddany do użytku w obecności Burmi-
strza Miasta Marcina Jakubowskiego, przedstawicieli 
Muzeum Ziemi Mińskiej i mińskich przedszkolaków, 
które śpiewem ubogaciły uroczystość ustawienia 
dzwonu przed Urzędem Miasta Mińsk Mazowiecki.
 Dzwon został wykonany w ramach obchodów 
100. rocznicy odzyskania niepodległości i 100. rocz-
nicy powstania 7 Pułku Ułanów Lubelskich. Na sta-
łe zostanie zamontowany na terenie Muzeum Ziemi 
Mińskiej Dział 7 Pułku Ułanów Lubelskich.

fot. z arch. UM MM
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Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Marcin Jakubowski

Szanowni Państwo,
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– FESTIWAL 4M 2018
– Dzień Patrona Miasta 
   Św. Jana Chrzciciela
– Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!
– PoMundialowy Piknik Sportowy
– Festiwal Orkiestr Dętych
– Historyczne wyróżnienie
– Nowe oświetlenie parkowe 
   jeszcze w tym roku
– „Jak nie my to kto?”
– Do młodzieży świat należy
– 20-lecie partnerstwa z Saint-Egreve
– Mińscy tenisiści w Telszach
– Remont boiska przy ul. Sportowej
– Budowa ul. Sosnowej
– Projekt „Rozwój i rewaloryzacja 
   terenów zieleni w centrum Mińska 
   Mazowieckiego” - Zakończenie projektu
– Projekt „Rozbudowa systemu 
   gospodarowania wodami opadowymi 
   w Mińsku Mazowieckim” - Rozbudowa 
   ul. Jaśminowej
– IV edycja konkursu 
  „Zostań Ogrodnikiem Roku”
– Nowi nauczyciele mianowani
– Rozpoczęcie roku szkolnego w MSA

KULTURA – str. 20-27
– W Miejskiej Bibliotece Publicznej
– Z imprez MDK
– Muzeum Ziemi Mińskiej

SPORT – str. 28-33
– Strefa MOSIR
– Sukcesy szachistów
– Obóz sportowo-rekreacyjny 
– Obozy letnie Akademii Sztuk Walki
– „Spróbują za rok”
– Sportowe wakacje 
   z brazylijskim jiu jitsu 

Z PRACY RADY MIASTA – str. 34
URZĄD MIASTA INFORMUJE 
– str. 34-38
– Lista Partnerów Programu 
  „Rodzinny Mińsk”
–  OBWIESZCZENIA WYBORCZE 
 – Informacja dotycząca przyznawania  
    medali za długoletnie pożycie 
    małżeńskie
– Miński Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

  zakończyliśmy projekt rewaloryzacji zieleni  
w parku miejskim i centrum miasta, który współfinan-
sowany jest ze środków europejskich. Ostatnim z dzia-
łań była budowa alei biegnącej od ul. Warszawskiej do  
ul. Budowlanej między kanałami rzeki Srebrnej. 
  Znika z mińskiego krajobrazu zniszczony budy-
nek dawnej restauracji Przyjaźń. Blaszany barak przesta-
nie straszyć, a planów co do tego miejsca jest wiele. 
Zakończyliśmy budowę ulic Jaśminowej i Sosnowej. 
Prowadzimy postępowania przetargowe na realizację 
kolejnych inwestycji drogowych, tj. ulic  M. Grochow-
skiej i Osiedlowej. 
  Za nami wakacje mocno przepełnio-
ne wydarzeniami kulturalnymi, jak np.: Festiwal  

4M, Festiwal  Himilsbacha, czy Festiwal Orkiestr Dętych. W połowie sierp-
nia byliśmy świadkami niezwykłej inscenizacji historycznej upamiętniającej  
Bitwę Warszawską. Na polach pod Janowem grupy rekonstrukcyjne przenio-
sły nas do 1920 roku, by można było na własne oczy zobaczyć jak walczono  
o utrzymanie niepodległości.
 Ruszyła kolejna edycja budżetu obywatelskiego. Zachęcam mieszkań-
ców do głosowania drogą tradycyjną lub na naszej stronie internetowej na wnioski 
złożone w kilku kategoriach. Szczegóły na www.budzet-obywatelski.org.
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Inscenizacja „Mińsk 1920”
 W dniach 18 i 19 sierpnia  
w szczególny sposób obchodziliśmy 98. 
rocznicę wyzwolenia naszego miasta z 
rąk bolszewickich najeźdźców w sierp-
niu 1920 r. Towarzystwo Pamięci 7 Puł-
ku Ułanów Lubelskich im. gen. K. Sosn-
kowskiego, Muzeum Ziemi Mińskiej  
i Narodowe Centrum Kultury, dzięki fi-
nansowemu wsparciu Ministerstwa Kul-
tury, Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki 
i Starostwu Powiatowemu w Mińsku 
Mazowieckim, zorganizowały insceni-
zację „Mińsk 1920”, która odbyła się  
w naszym mieście po raz drugi.

 Duchem sprawczym i autorem 
scenariusza był Zenon Duszczyk, Wi-
ceprezes Towarzystwa Pamięci 7 Puł-
ku Ułanów Lubelskich. Jak sam jednak 

mówi, bez logistycznego wsparcia pra-
cowników Muzeum Ziemi Mińskiej, na 
czele z jego dyrektorem Leszkiem Ce-
lejem, organizacja tak dużego przedsię-
wzięcia nie byłaby możliwa.

A było co podziwiać. W sobotę 18 sierp-
nia, kilka tysięcy widzów, mogło zo-
baczyć, na łące koło lotniska 23. Bazy 
Lotnictwa Taktycznego w Janowie, in-
scenizację walk z użyciem czołgów, ar-
mat, samolotów, 20 koni i ok. 100 rekon-
struktorów.
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Całość wydarzenia podzielona była na  
3 części. W scenie pierwszej grupy re-
konstrukcyjne wojskowe i cywilne poka-
zały ostatnie dni życia w Mińsku przed 
zajęciem go przez bolszewików. Ogląda-
liśmy wkroczenie wojsk polskich, pobór 
do armii ochotniczej i wreszcie przyjazd, 
12 sierpnia gen. Hallera, który dokonał 
przeglądu wojsk i modlił się w kościele 
pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Zakończeniem tej sceny było wkro-
czenie wojsk bolszewickich.
 Następny obraz przedstawiał 
walki wokół miasta. Widzowie oglądali 
starcia kawalerii i piechoty. Tempo po-
kazów rosło z minuty na minutę, by sku-
mulować się w scenie finalnej, czyli ataku 
wojsk polskich na Mińsk Mazowiecki. 
Uderzenie samolotów, czołgów Renault 
FT17 i starcia piechoty zakończyły się 
zajęciem miasta. Doskonałą pracę wyko-
nał komentator Sławek Cisowski, przy-
bliżając i ułatwiając zrozumienie widzom 
tamtych historycznych wydarzeń.
 Jak mówił nam Zenon Duszczyk 
widzowie zobaczyli inscenizację, a więc 
obraz skrócony i nieco uproszczony, tak 
aby oglądający się nie nudzili, mogli się 
zachwycić i jednocześnie co nieco za-
pamiętali. I rzeczywiście po zakończe-
niu inscenizacji niekończące się oklaski 
pokazały słuszność tego rozumowania. 
Widzowie byli zachwyceni.
 Nie był to jednak koniec atrak-
cji związanych z tym wydarzeniem.  
19 sierpnia, w niedzielę licznie zgroma-
dzona publiczność mogła oglądać w par-
ku miejskim inscenizację przyjazdu do 
Mińska Marszałka Józefa Piłsudskiego, 
a potem licznych gości, którzy w tamten 
gorący sierpniowy poranek nawiedzili na-
sze miasto. Bo w odwiedziny do Marszał-
ka, by pogratulować mu zwycięstwa pod 
Warszawą, przybyli: nuncjusz apostolski 
Achille Ratti (późniejszy papież Pius XI), 
przedstawiciele misji wojskowych Fran-
cji, Anglii, Włoch i Japonii. Następnie 
samochodami z epoki, rekonstruktorzy 
udali się ul. Warszawską do kościoła pw. 
Narodzenia Najświętszej Maryi Panny na 
uroczystą Mszę Świętą za Ojczyznę. Po-
tem w asyście wojskowej, wystawionej 
przez 7 Batalion Kawalerii Powietrznej  
z Tomaszowa Mazowieckiego, dokona-
no odsłonięcia tablicy upamiętniającej 
znane osobistości przebywające w Miń-
sku Mazowieckim bądź na ziemi mińskiej 
w sierpniu 1920 roku.
 Organizatorzy obiecali, że za  
2 lata, w stulecie „cudu nad Wisłą”, mo-
żemy się spodziewać następnej, miejmy 
nadzieję tak samo udanej, inscenizacji 
„Mińsk 1920”.

Zatem do zobaczenia za 2 lata.

ZD, fot. Leszek Siporski, minskmaz.com
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Z ŻYCIA MIASTA

W dniach 29 czerwca  - 1 lipca na sce-
nie przed Pałacem Dernałowiczów od-
był się Festiwal 4M Mińsk Mazowiecki 
Miasto Muzyki, który w naszym mieście 
zagrał już po raz ósmy.

 Festiwal 4M organizowany jest 
wspólnie przez Stowarzyszenie Kul-
turalno-Oświatowe „Ścieżki Nieskoń-
czoności”, Stowarzyszenie „Niezależna 
Inicjatywa Kulturalna” oraz Miejski Dom 
Kultury, a finansowany jest ze środków  
budżetu miasta Mińsk Mazowiecki oraz 
przy wsparciu wielu sponsorów, którym 
należą się również szczególne podzięko-
wania. 
 Tradycyjnie festiwalowy piątek 
zarezerwowany był dla spokojniejszych 
i poetyckich brzmień, choć nie zabra-

kło także energetycznych występów. Na 
początek Bartek Królak - lokalny kom-
pozytor i autor tekstów, którego kanał 
na YouTube subskrybuje prawie 30 tys. 
użytkowników. Następnie festiwalową 
sceną zawładnęli artyści Piwnicy pod Ba-
ranami, którzy świętowali imieniny Piotra 
Skrzyneckiego. Na zakończenie pierw-
szego festiwalowego dnia w radosny na-
strój wprawił publiczność swymi pełnymi 
pozytywnych wibracji piosenkami chór 
Sound’n’Grace. 
 W sobotę, 30 czerwca na festi-
walowej scenie można było posłuchać 
kapel spod znaku różnych odmian rocka. 
Fani mocniejszych brzmień mieli dużo 
powodów do radości. Najpierw jednak, 
w godzinach wcześniejszych odbyły się 
warsztaty dla dzieci i młodzieży „Lekcja 

Muzyki na Żywo”, które zorganizowa-
ła Yamaha Szkoła Muzyczna w Mińsku 
Mazowieckim, a później na festiwalo-
wej scenie zrobiło się głośno, gdyż wy-
stąpiły na niej lokalne zespoły – dobrze 
znany SteelFire oraz nowy projekt mu-
zyczny, czyli kapela Die Before Lumba-
go. Następnie wystąpił Cyrk Deriglasoff 
z Olafem Deriglasoffem, który mińsz-
czanom znany jest jako juror konkursu 
RimFest. Rockową odsłonę Festiwalu 
4M zakończył koncert jednego z najpo-
pularniejszych zespołów alternatywnych  
w Polsce – Lao Che. 
 Niedzielny finałowy koncert Fe-
stiwalu 4M upłynął pod znakiem różnych 
gatunków muzycznych. Na początek 
wystąpił Mesajah, który rozbujał mińską 
publiczność swoimi hitami w rytmie reg-
gae i raggamuffin. Potem na festiwalowej 
scenie pojawił się Ethan Tucker – gość  
z amerykańskiego stanu Washing-
ton. Zaprezentował swój autorski ma-
teriał rozpisany na gitarę akustycz-
ną i wokal. Z kolei Daria Zawiałow  
zaproponowała bardziej nowoczesne  
i alternatywne brzmienia. Młoda woka-
listka o ciekawej barwie głosu udowod-
niła, że jej twórczość wymyka się łatwe-
mu zaszufladkowaniu i przez to wzbudza 
wiele pozytywnych emocji. Festiwal 4M 
zakończył koncert Kasi Kowalskiej, jed-
nej z najbardziej rozpoznawalnych i ce-
nionych polskich artystek, która w tym 
roku świętuje jubileusz 25-lecia pracy 
artystycznej. Nic dziwnego, że jej występ 
był pełen emocji i niezwykłej energii.

A tak Festiwal podsumowują koordyna-
torzy Festiwalu z ramienia „Ścieżek Nie-
skończoności”.

FESTIWAL 4M 2018



7MIM wrzesień 2018 www.minsk-maz.pl

w
w

w.facebook.com
/M

iastoM
inskM

azow
iecki

Z ŻYCIA MIASTA

 „15 lat temu w czerwcu by-
łem we Francji w Grenoble, gdzie 
odbywało się wtedy święto muzyki.  
Byłem zafascynowany, bo na to wy-
darzenie zjeżdżało się mnóstwo osób,  
a muzyka była różnorodna. Od muzyki cel-
tyckiej, przez rockową czy gospel. Marzy-
ło mi się coś takiego w naszym mieście. 
Pomysł dojrzewał, a potem nadarzyła się 
okazja, by zrobić takie muzyczne święto u 
nas na 590 rocznicę nadania praw miej-
skich Mińskowi Mazowieckiemu. To miała 
być jednorazowa impreza. Jednak pomysł 
się spodobał i aż trudno mi uwierzyć, że 
w tym roku mieliśmy już 8 Festiwal 4M, a 
jak zacznę sobie przypominać, ilu i jakich 
wykonawców gościliśmy na mińskiej sce-
nie, to muszę zacząć się szczypać, czy to 
możliwe. 
 W tym roku było jeszcze bardziej 
różnorodnie niż w latach poprzednich. 
Piosenka autorska, gospel, reggae, rock, 
muzyka alternatywna – było z czego wy-
bierać. Staramy się co roku zapraszać 

zespoły lub wykonawców również tych 
mniej znanych, ale obiecujących i repre-
zentujących różne style muzyczne. Myślę, 
że był to niezapomniany festiwal, o czym 
świadczy wiele pozytywnych opinii. Cie-
szy mnie bardzo, że udało nam się do-
trzeć do różnorodnych grup społecznych. 
Każdy mógł znaleźć coś dla siebie, bo 
chociaż to patetyzm, to jednak „muzyka 
łączy pokolenia” i widok seniorów na piąt-
kowym koncercie zapamiętam na długo.” 
– Dariusz Kulma, koordynator Festiwalu 
4M, Prezes Stowarzyszenia „Ścieżki Nie-
skończoności” 
 „Każdy Festiwal to kolejne wy-
zwanie. Satysfakcja na koniec jest ogrom-
na, ale nie byłaby możliwa, gdyby nie 
ogrom pracy wykonany wcześniej. Prace 
organizacyjne rozpoczynamy kilka mie-
sięcy wcześniej, często kończąc pracę w 
późnych godzinach nocnych – ustalenie 
zespołów, zapewnienie całego zaplecza 
technicznego, czyli sceny, nagłośnienia 
i oświetlenia, pozyskiwanie sponsorów, 

ustalenia z foodtruckami i zapleczem ga-
stronomicznym, przygotowanie projektów 
i obudowa graficzna Festiwalu, działania 
promocyjne w mieście i powiecie, skoor-
dynowanie pracy kilkudziesięciu wolon-
tariuszy. To tylko część aspektów, które 
składają się na efekt końcowy. A jeżeli 
efekt końcowy podoba się mieszkańcom, 
to nas to również cieszy. Myślę, że wielu 
mińszczan już sobie nie wyobraża począt-
ku wakacji bez 4M i to daje siłę do dzia-
łania. Dla nas zawsze była ważna jakość, 
dlatego gdy właśnie tę „JAKOŚĆ” doce-
niają w wielu rozmowach zarówno wystę-
pujące zespoły, współpracujący z nami 
sponsorzy, a przede wszystkim słucha-
cze, to możemy powiedzieć, że cel został 
osiągnięty.” – Małgorzata Zakrzewska, ko-
ordynator Festiwalu 4M, Wiceprezes Sto-
warzyszenia „Ścieżki Nieskończoności”

Opracowano na podstawie materiałów patrona 
medialnego Festiwalu 

– portalu www.minskmaz.com
Fot.: Tomasz Dyziek Szostak, www.dyziek.com

Leszek Siporski, www.minskmaz.com
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Dzień Patrona 
Miasta Św. Jana 
Chrzciciela
Co roku, 24 czerwca, obchodzimy  
w Mińsku Mazowieckim Dzień Patro-
na Miasta. Tegoroczne święto było 
połączone z 20-leciem parafii pw. Św. 
Jana Chrzciciela. Uroczystości rozpo-
częto mszą świętą koncelebrowaną, 
pod przewodnictwem Jego Ekscelencji 
Księdza Biskupa Romualda Kamińskie-
go Ordynariusza Diecezji Warszawsko-
-Praskiej. O oprawę muzyczną zadbał 
Chór Mińskiego Towarzystwa Muzycz-
nego i Orkiestra Dęta Miasta Mińsk 
Mazowiecki, która swój repertuar za-
prezentowała także po mszy. Podniosły 
charakter wydarzenia pokreśliły poczty 
sztandarowe miasta, placówek oświa-
towych, instytucji, służb mundurowych.

 Ksiądz proboszcz Marian So-
bieszek w ramach podziękowań za dzia-
łania na rzecz parafii wręczył pamiątkowe 
dyplomy i Medale XX-lecia „Ad Maiorem 
Dei Gloriam” osobom szczególnie zasłu-
żonym, wśród których znalazł się bur-
mistrz Marcin Jakubowski. Tego dnia 
wręczono także tytuł „Zasłużony dla 
Miasta Mińsk Mazowiecki”, który Rada 
Miasta Mińsk Mazowiecki przyznała do 
Krzysztofowi Szczypiorskiemu.
 Po mszy świętej przed gośćmi, 
parafianami i mieszkańcami program wo-
kalno-taneczny przedstawili uczniowie 
ze Szkoły Podstawowej nr 6 im. Henry-
ka Sienkiewicza. Kolejnym punktem była 
zabawa taneczna z zespołami Tamary-
sze i Extim. Dla spragnionych sporto-
wych wrażeń na terenie Zespołu Szkół 
nr 2 im. Powstańców Warszawy przy-
gotowano Strefę Kibica, gdzie można 
było oglądać zmagania naszych piłkarzy  
w meczu z Kolumbią.
 Tradycyjnie, poza ucztą dla 
ducha, można było skosztować ciast  
i kiełbasek z grilla, przygotowanych na  
tę okoliczność.

red., fot. z arch. UM MM
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W poniedziałek 3 września 2018 roku 
uczniowie wszystkich mińskich szkół 
rozpoczęli kolejny rok nauki. Wśród 
nich znaleźli się także ci, którzy uczęsz-
czają do Szkoły Podstawowej nr 2 im. 
Dąbrówki wchodzącej w skład Zespołu 
Szkolno-Przedszkolnego nr 1 w Miń-
sku Mazowieckim. Po uroczystej Mszy 
Świętej, która odbyła się w kościele pw. 
Najświętszej Maryi Panny w Mińsku 
Mazowieckim, społeczność szkolna 
Dwójki i zaproszeni goście zgromadzili 
się w murach Dąbrówki, aby wspólnie 
z uczniami klas pierwszych  uroczyście 
powitać rok szkolny 2018/2019. 

Spotkanie rozpoczęła klasa  
III b, która zachwyciła wszystkich poka-
zem zumby. Następnie wprowadzono 
sztandar i odśpiewano hymn państwo-
wy. Zgromadzeni mogli też wysłuchać 
pięknego wiersza o ojczyźnie. 

W kolejnej części apelu głos 
zabrał dyrektor szkoły – Sławomir Do-

mański. Powitał przybyłych gości: Mar-
cina Jakubowskiego – Burmistrza Mia-
sta Mińsk Mazowiecki, Bożenę Machetę 
– Kierownika Referatu Oświaty, księdza 
Jana Opalę, radnych: Roberta Gałązkę, 
Łukasza Lipińskiego, Kazimierza Mar-
kowskiego, Waldemara Mireckiego, Bar-
barę Redę, Roberta Ślusarczyka oraz 
Agnieszkę Karpińską i Justynę Jóźwiak – 
przedstawicielki Rady Rodziców, a także 
zebranych w sali nauczycieli, pracowni-
ków szkoły i rodziców. Szczególnie ser-
deczne słowa skierował do uczniów klas 
pierwszych, wyrażając nadzieję, że czas 
pobytu w szkole będzie dla nich pełen 
pozytywnych doświadczeń związanych 
ze zdobywaniem wiedzy. Przedstawił 
także wychowawców poszczególnych 
klas pierwszych. Dyrektor przywołał tak-
że tragiczne wydarzenia z września 1939 
roku, gdy wybuch drugiej wojny świa-
towej uniemożliwił inaugurację nowego 
roku szkolnego. 

W dalszej części spotkania 
głos zabrali goście. Pierwszy przemówił 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki - 
Marcin Jakubowski. Jako włodarz mia-
sta podkreślił, iż jednym z niezbędnych 
czynników, które wpływają na komfort 
przyswajanej wiedzy przez uczniów, jest 
bardzo dobre wyposażenie i warunki, 
jakie oferuje szkoła. Powiedział także 
o planach budowy nowego budynku 
przedszkola, który będzie integralną czę-
ścią szkoły. Na zakończenie swojego wy-
stąpienia życzył uczniom wielu sukcesów 
i radości. Jako drugi głos zabrał Robert 
Gałązka, który dołączył się do pięknych 
życzeń.

Po ciepłych i dających otuchę 
słowach skierowanych do uczniów przez 
dyrektora i burmistrza, można było po-
dziwiać kolejne występy artystyczne.

W dalszej części spotkania 
nastąpił najważniejszy moment dla 
najmłodszych, a mianowicie pasowa-
nie pierwszoklasistów na uczniów. Dla 
adeptów było to tym większe przeżycie, 
że w ceremonii pasowania uczestniczył 
burmistrz miasta, który podchodził do 
każdego ucznia, wypowiadając zdanie: 
„Pasuję cię na pierwszoklasistę!”. Po pa-
sowaniu każda grupa pierwszaków miała 
zrobione pamiątkowe zdjęcie i otrzymała 
kronikę, w której będą zapisywane naj-
ważniejsze wydarzenia z życia klasy.

Uroczystą inaugurację roku 
szkolnego zakończył występ klasy III b, 
która w bardzo ciekawy sposób zapre-
zentowała wiersz Jana Brzechwy pod 
tytułem  Leń oraz zachwyciła wszystkich 
zebranych układem tanecznym Twist.

Po części oficjalnej uczniowie 
spotkali się z wychowawcami w salach 
lekcyjnych. 

Beata Araźna, fot. z arch. UM MM

Rok szkolny 2018/2019 rozpoczęty!
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PoMundialowy Piknik Sportowy i Rodzinny

2 września Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji w Mińsku Mazowieckim 
po raz 11 zorganizował Piknik Sporto-
wo – Rekreacyjny, który podsumowuje 
kończące się wakacje. W tym roku na-
wiązując do największej piłkarskiej im-
prezy minionego lata, Mundialu w Rosji, 
tematem przewodnim była piłka nożna. 
W ramach wydarzenia obchodziliśmy 
również 5. Miński Dzień Rodziny.

 Na tegoroczne sportowe przed-
sięwzięcie przygotowano wiele darmo-
wych atrakcji, konkurencji sportowych 
dla rodzin oraz mnóstwo wartościo-
wych nagród. Podczas pikniku można 
było wziąć udział w warsztatach che-
erleaders oraz freestyle’u piłkarskiego.  
Za piłkochwytami stojącymi za bram-
kami rozgrywany był turniej bubble ball 
i gigantycznych piłkarzyków. Dużym 
zainteresowaniem cieszyły się treningi 
piłki nożnej, prowadzone przez znanych 
z Ekstraklasowych boisk piłkarzy, a za-
razem wychowanków mińskich klubów 
- Wojciecha Trochima i Daniela Smugę. 
Zawodników wspomagał trener Robert 
Gójski. Na głównej scenie wywiad z wy-
żej wymienionymi zawodnikami przepro-
wadził Łukasz Gagaska w towarzystwie 
Bożydara Iwanowa i Dyrektora MOSiR. 

Piłkarze powiedzieli kilka słów o sobie, 
przybliżyli widzom swoje piłkarskie ka-
riery, opisali początki swojej przygody 
z piłką i jaką drogę przeszli żeby zostać 
profesjonalnymi zawodnikami. Histo-
ria tej dwójki z Mińska Mazowieckiego 
mogła zainspirować niejednego mło-
dego adepta piłki nożnej obecnego na 
imprezie. Na boisku ze sztuczną mura-
wą odbywały się konkurencje sportowe 
dla rodzin. Przygotowano 8 stanowisk, 
na których rozgrywano konkurencje  
z przymrużeniem oka, z elementami piłki 
nożnej. 
 Wyżej wymienione aktywności 
były ściśle powiązane z obchodami 5. 
Mińskiego Dnia Rodziny, a każda dru-
żyna biorąca w nich udział otrzymywała 
nagrodę gwarantowaną w postaci mar-
kowej piłki nożnej. Dodatkowo drużyny 
biorące udział w zabawie miały szanse 
co godzinę wylosować nagrodę rzeczo-
wą – na scenie pracownik MOSiR wraz 
z gośćmi losował żelazka, odkurzacze, 
deskorolki i inne wartościowe rzeczy. Po 
wyczerpujących atrakcjach na wszyst-
kich chętnych czekał darmowy poczę-
stunek, a także dzięki uprzejmości PWiK 
świeża woda z saturatora. Na głównej 
scenie do zabawy zagrzewali odpowie-
dzialni za oprawę muzyczną Dj Bulb i Dj 

Prykson. Świetna pogoda zachęcała do 
przybycia na obiekt przy ul. Sportowej 
1, więc z godziny na godzinę stadion 
wypełniał się mieszkańcami naszego 
miasta i okolic. Hitem tegorocznego 
pikniku okazał się festiwal kolorów czyli 
wyrzut proszku holi. Setki młodych ludzi 
w akompaniamencie muzyki obsypywa-
ło się kolorowymi proszkami. Podczas 
trwania imprezy, na małej scenie prze-
prowadzonych zostało mnóstwo konku-
rencji nie tylko sportowych dla wszyst-
kich mieszkańców miasta. Prowadzące 
zmagania pracownice Ośrodka rozdały 
wiele cennych nagród i upominków. 
 Główną atrakcją był mecz pił-
karski Reprezentacji Artystów Polskich 
z Reprezentacją Mińska Mazowieckie-
go (burmistrz, radni, pracownicy urzę-
du miasta). Spotkanie, które odbyło się 
na głównej płycie Stadionu Miejskiego 
skomentował znany ze świata sportu  
i telewizji Bożydar Iwanow. Mecz swo-
ją obecnością uświetnili m.in. Burmistrz 
Marcin Jakubowski, Radny Łukasz Li-
piński, Piotr Świerczewski czy Jarosław 
Jakimowicz. W przerwie swoje umiejęt-
ności pokazała drużyna Glorii Varsovia,  
a piłkarze zaprezentowali dyscyplinę 
sportu jaką jest AMP Futbol czyli piłka 
nożna zawodników po amputacjach. 
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Sylwetki zawodników jak i samą dyscy-
plinę przybliżył w wywiadzie z Bożyda-
rem Iwanowem bramkarz Glorii Jakub 
Popławski. Jakub jest reprezentantem 
Polski w wyżej wymienionym sporcie. 
Warto nadmienić że Polski AMP Futbol 
odnosi ogromne sukcesy na arenie mię-
dzynarodowej. Również w przerwie me-
czu, ale już na dużej scenie Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki Pan Marcin 
Jakubowski wręczył nagrody oraz upo-
minki dla Najlepszego Ogrodnika Roku 
za najbardziej ukwiecony balkon i przy-
domowy ogródek. Następnie na scenie 
swoje umiejętności pokazały Klub Walki 
Grappler oraz Walhalla Fight Club. Mło-
dzi adepci wyżej wymienionych Klubów 
zaprezentowali pokazowy trening pod 
czujnym okiem trenerów. Pod koniec im-
prezy Marcin Frankiewicz z KW Grappler 
przerowadził konkurencje sportowe dla 
dzieci. Kilka prostych ćwiczeń, w których 
można było wygrać drobne upominki 
zachęciło kilkoro chętnych dzieci, które 
rywalizowały ze sobą na scenie. Widać, 
że sporty walki cieszą się ogromną popu-
larnością. Punktualnie o godzinie 19.00 
Dyrektor MOSiR Robert Smuga podzię-
kował wszystkim za udział w pikniku  
i uroczyście zamknął tegoroczną impre-
zę. Dziękujemy wszystkim sponsorom, 
stowarzyszeniom, fundacjom za pomoc 
w organizacji pikniku. Do zobaczenia za 
rok.

Jarosław Krajewski, fot. z arch. MOSiR

Koncert „Mazowsze - w sercu Niepodległej” 

Koncert, który odbył się 24 sierpnia  
w Mińsku Mazowieckim, zorganizowa-
ny został przez Mazowiecki Teatr Mu-
zyczny imienia Jana Kiepury w Warsza-
wie z okazji 100-lecia odzyskania przez 
Polskę Niepodległości oraz 20-lecia 
Samorządu Województwa Mazowiec-
kiego. 
 Wchodził on w skład cyklu pole-
gającego na prezentacji w różnych czę-
ściach Mazowsza tego samego progra-

mu artystycznego, ukazującego wybrane 
najpiękniejsze, najbardziej charaktery-
styczne i znaczące dla ostatnich 100–lat 
historii Polski, utwory polskiej literatury 
muzycznej,  fragmenty prozy i utwory po-
etyckie.

 W czasie koncertu głos zabrali 
goście specjalni Członek Zarządu Woje-
wództwa Mazowieckiego Elżbieta Lanc  
i Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcin Jakubowski.

red., fot. z arch. UM MM
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Festiwal Orkiestr Dętych
Tradycyjnie już, w ostatnią niedzielę 
sierpnia na dziedzińcu Pałacu Dernało-
wiczów odbył się Letni Festiwal Orkiestr 
Dętych w Mińsku Mazowieckim i mimo 
nienajlepszej aury, festiwal przyciągnął 
jak zwykle rzeszę słuchaczy. Cztery 
orkiestry, przeszło 200 muzyków, wy-
stępy mażoretek i zespołów tanecz-
nych, a także pokazy musztry paradnej  
to charakterystyczna cecha mińskiego 
festiwalu. 

 Można było usłyszeć słynne 
przeboje muzyki popularnej, jazzowej, 
filmowej oraz klasycznej, a licznie zgro-
madzona publiczność mogła podziwiać 
barwność i różnorodność strojów, a tak-
że wysoki kunszt artystyczny każdego 
z zespołów. 

 W tym roku zaprezentowały 
się mińszczanom: orkiestra z Tłuszcza 
pod kierunkiem Sławomira Łagockiego, 
orkiestra „Moderato” z Warki pod kie-
runkiem Artura Gębskiego, orkiestra ze 
Zwolenia z wyjątkowym pokazem musz-
try paradnej przygotowanej przez Toma-
sza Falińskiego oraz gospodarze – Orkie-
stra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki pod 
batutą Marcina Ślązaka, który to jak zwy-
kle sprawował pieczę artystyczną nad 
całością festiwalu. W przerwach między 
zmianami orkiestr wystąpił goszczący już 
kilka lat temu na naszym festiwalu zespół 
mażoretek „Gracja”, które są wielokrot-
nymi zdobywczyniami pierwszych miejsc 
mistrzostw Polski i Europy. 

 Tegoroczny festiwal zakończyło 
wspólne wykonanie 3 utworów: Smoke 
on the water z rep. zespołu Deep Purple, 
Milenium Song – muz. Kees Vlack oraz 
tradycyjnie od lat na zejście orkiestr wy-
brzmiał marsz Szlakiem Brdy Orlina Be-
benowa. Imprezę jak co roku poprowa-
dził znany z radia i telewizji Pan Andrzej 
Krusiewicz. 

 Należy dodać, że tegoroczny 
Letni Festiwal Orkiestr Dętych świę-
cił swój mały jubileusz, gdyż w mińsku 
nieprzerwanie odbywa się już od 10 lat. 
Jego pomysłodawcą i realizatorem od 
początku był dyrygent mińskiej orkiestry 
Marcin Ślązak, jednak szczególne wyróż-
nienie w realizacji całości festiwalu nale-
ży się Pani Barbarze Dzienio. To właśnie 
dzięki determinacji i wielkiej pracy orga-
nizacyjnej Pani Basi Festiwale Orkiestr 
Dętych wyglądają coraz piękniej. 

 Organizatorem festiwalu było 
Mińskie Towarzystwo Muzyczne we 
współpracy z Miejskim Domem Kultury, 
ze środków budżetu miasta Mińsk Mazo-
wiecki oraz Powiatu Mińskiego. 

Marcin Ślązak 
fot. Wiesław Ślązak z arch. MOD 
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W czwartek, 28 czerwca, Stefan Schen-
nach, przewodniczący Komisji Spraw 
Społecznych, Zdrowia i Zrównoważo-
nego Rozwoju przy Zgromadzeniu Par-
lamentarnym Rady Europy uhonorował 
Dyplomem Europejskim czternaście 
miast naszego kontynentu, w tym Mińsk 
Mazowiecki.

 Dyplom Europejski przyzna-
wany jest corocznie miastom i gminom 
wyróżniającym się spośród innych zaan-
gażowaniem i działalnością twinningową 
na rzecz Europy,  współpracą z miastami 
partnerskimi, wykorzystaniem funduszy 
europejskich i realizacją projektów o cha-
rakterze europejskim.

 Uroczystość wręczenia Dyplo-
mu Europejskiego odbyła się w Pałacu 
Europy w Strasburgu w obecności Woj-
ciecha Sawickiego, sekretarza general-
nego Zgromadzenia Parlamentarnego 
Rady Europy i poprzedzona była krótką 
wizytą na obradach Rady Europy. Pod 
nieobecność Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki Marcina Jakubowskiego na-
sze miasto reprezentowali Elżbieta Sie-
radzińska, dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej i Kamil Bodziony, radny Rady 
Miasta Mińsk  Mazowiecki.  

 Otrzymanie Dyplomu Europej-
skiego to pierwszy z trzech konkurso-
wych etapów do zdobycia prestiżowej 
Nagrody Europy przyznawanej najlep-
szemu miastu na całym kontynencie. 
Pewnym zaskoczeniem było uhonorowa-
nie takich miast jak Stuttgart czy Kijów, 
których wielkość i możliwości są niepo-
równanie większe od Mińska Mazowiec-
kiego i Płońska, drugiego wyróżnionego 
polskiego miasta. Tym bardziej cenna 
wydaje się obecność przedstawicieli na-
szego grodu  w siedzibie Rady Europy. 
Tegoroczną uroczystość zakończył po-
częstunek w ratuszu miasta Strasburga.

Historyczne wyróżnienie 

tekst: UM Mińsk Maz.
fot. Sandro Weltin, Council of Europe

Tym bardziej cenna wydaje się obecność 
przedstawicieli naszego grodu  w siedzi-
bie Rady Europy. Tegoroczną uroczy-
stość zakończył poczęstunek w ratuszu 
miasta Strasburga.

tekst: UM Mińsk Maz.
fot. Sandro Weltin, Council of Europe

W poniedziałek, 3 września, burmistrz 
Marcin Jakubowski oraz Prezes Za-
rządu Marek Tokarz podpisali umowę 
zawartą między Miastem Mińsk Mazo-
wiecki a EL-MAR Spółką z o.o.

 Przedmiot umowy obejmuje 
budowę i przebudowę oświetlenia par-
ku miejskiego w Mińsku Mazowieckim.  
W zakresie robót mieszczą się m.in.: de-
montaż starych latarni i istniejącej linii 
kablowej, budowa linii kablowej oświe-
tlenia parku kablem ziemnym.

 Zakończenie prac przewiduje 
się w grudniu 2018 r.

red., fot. z arch. UM MM

Nowe oświetlenie parkowe jeszcze w tym roku

UM Mińsk Mazowiecki
fot. Sandro Weltin, Council of Europe
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Do młodzieży świat należy
W dniach 26-30 lipca przedstawi-
ciele miasta brali udział w projek-
cie „Europa dla Obywateli” realizo-
wanym w partnerstwie z czeskim 
Krnov, francuskim Saint-Egreve  
i litewskimi Telszami. Tematem spotka-
nia był eurosceptycyzm. Wypracowano 
wnioski, jak walczyć z tym zjawiskiem.  

 Istotna dla naszego miasta była 
obecność przedstawicieli młodzieżo-
wych organizacji pozarządowych, którzy 
przeprowadzili szereg rozmów na temat 
przyszłych wspólnych projektów między 
naszymi miastami.
 Dziękujemy Elizie Bujalskiej 
- prezes Fundacji EBU oraz Oli Gierat  
- koordynator z Fundacji EBU, Maciejowi 
Kojro oraz Mateuszowi Wróblewskiemu  
z Klubu Młodego Mińszczanina za repre-
zentowanie naszego miasta i chęć pracy 
przy projektach skierowanych do mło-
dzieży.

Aktywność seniorów jest coraz bar-
dziej widoczna w różnych dziedzinach 
życia. Słuchacze Mińskiego UTW obok 
czwartkowych wykładów, różnego ro-
dzaju zajęć fizycznych i kulturalnych, 
uczestniczą też w zajęciach terapeu-
tycznych realizowanych między innymi 
poprzez  taniec.  
 
 To właśnie spośród uczestni-
ków zajęć „Taniec w kręgu”  wyłoniła się 
grupa taneczna pod nazwą „Jak nie my 
to kto” prowadzona przez choreogra-
fa Panią Agnieszkę Sawka. Wykony-
wane przez nich układy taneczne takie 
jak: Kabaret Starszych Panów, Taniec 
światła, Parasolki oraz teatr tańca „Czar 
kuchennych rewolucji” cieszyły się du-
żym aplauzem publiczności. Sumienna 
praca i wielkie zaangażowanie zespołu 
i instruktorki zwieńczone zostało sukce-
sem na 18 Ogólnopolskim Przeglądzie 
Artystycznego Ruchu Seniorów „ARS 
2018” we Włocławku, gdzie grupa zajęła  
I miejsce w swojej kategorii.
 Organizatorem Przeglądów jest 
Kujawsko-Pomorskie Centrum Kultury  
w Bydgoszczy. Przesłuchania odbywają 
się co dwa lata. Uczestniczą w nim ze-
społy folklorystyczne, taneczne, śpiewa-
cze i teatralne z całej Polski.
 W okresie 23-26 sierpnia 
w przeglądzie wzięło udział ok. 1200 
uczestników, wystąpiło 64 zespoły, 12 
solistów, 6 zestawów prac literackich  
i 4 zestawy prac fotograficznych. Dlate-

go tak bardzo cieszy nas I miejsce na-
szego amatorskiego zespołu „Jak nie my 
to kto” w składzie: Barańska Ewa, Bro-
da Jolanta, Frelak Teresa, Gańko Ewa, 
Gawrych Jadwiga, Klik Hanna, Marciniak 
Teresa, Matwiej Adam, Rycielska Alicja, 
Sitek Małgorzata, Winiarek Teresa.
 Przegląd był okazją do zapre-
zentowania naszego miasta, pokazania 
dorobku artystycznego, wymiany do-
świadczeń i wspólnej zabawy. Organiza-
torzy zadbali o miłą atmosferę, wsparcie 

młodych wolontariuszy odczuwalne było 
szczególnie przy przemieszczaniu się na 
różnorodne warsztaty i wykłady.
 Szczególnie serdecznie chcemy 
podziękować za wsparcie naszego przed-
sięwzięcia Marcinowi Jakubowskiem 
- Burmistrzowi naszego miasta i Adamowi 
Kosińskiemu - współwłaścicielowi firmy 
Kosbud oraz Pani Izie Walewskiej-Ogrod-
nik z kwiaciarni „Viro”.

Zarząd Stowarzyszenia Radość Trzeciego Wieku, 
fot. z arch. stowarzyszenia

„Jak nie my to kto?”

red., fot. z arch. UM MM
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W dniach 13-16 lipca delegacja  
z Mińska Mazowieckiego brała udział  
w uroczystościach zorganizowanych  
w siostrzanym Saint-Egreve. Okazją do 
spotkania była okrągła, bo 20 rocznica 
podpisania umowy o współpracy z fran-
cuskim miastem. 

 Ponadto, wraz z innymi miasta-
mi, z którymi posiadamy partnerstwo tj. 
Telsze (Litwa), Krnov (Czechy) i Karben 
(Niemcy) świętowaliśmy 100-lecie zakoń-
czenia I wojny światowej. Na plenerowej 
scenie wystąpiły lokalne zespoły: Graines 
de D’jeun’s oraz TIK-TAK, nad którymi 
opiekę muzyczną sprawuje Pascal Per-
rier. Na uwagę zasługuje fakt, że wymie-
nieni artyści występowali w Mińsku Ma-
zowieckim, a niektórzy nawet kilka razy. 
Wieczorny pokaz fajerwerków i odegra-
nie hymnów gospodarzy oraz przybyłych 
gości zakończył obchody. Na pamiątkę 
tego wydarzenia każde z miast otrzymało 
okolicznościowy medal.

red., fot. z arch. UM MM

Mińsko Mazowieckie Towarzystwo Te-
nisowe w dniach 13-15 lipca uczest-
niczyło w międzynarodowym Turnieju 
Tenisa Ziemnego rozegranym z naszymi 
przyjaciółmi z miasta partnerskiego Tel-
sze na Litwie. 

 Reprezentacja z Mińska Mazo-
wieckiego w składzie: Jacek Żbikowski, 
Maciej Żbikowski, Urszula Żbikowska, 

Mińscy tenisiści 
w Telszach

20-lecie partnerstwa z Saint-Egreve

Dariusz Kalinowski, Agnieszka Kali-
nowska, Rafał Wiśniewski, Karina Wi-
śniewska, Karol Księżopolski, Krzysztof 
Marcinkowski, Krzysztof Kędzierski, 
Emilia Gliwińska,  Krystian Kielan, Hubert 
Chrzanowski dzielnie walczyła z gospo-
darzami, jednak w tym roku zwyciężyła 
drużyna z Litwy.
 Tegoroczne spotkanie partner-
skie, podobnie jak zeszłoroczne, które 
odbyło się w Mińsku Mazowieckiem, ob-
jął patronatem Marcin Jakubowski Bur-

mistrz Miasta Mińsk Mazowiecki.
Mińsko Mazowieckie Towarzystwo Teni-
sowe od 2004 r. rozgrywa naprzemien-
nie co roku z miastem Telsze spotkania 
tenisowe.
 W 2019 r. gospodarzem turnieju 
będą mińscy tenisiści, którzy liczą na po-
prawienie wyniku.

Jacek Żbikowski
Prezes MMTT

fot. z arch.  Towarzystwa
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Zadanie zostało dofinansowane  
w kwocie 172 100 zł z Ministerstwa 
Sportu i Turystyki w ramach programu 
modernizacji infrastruktury sportowej 
„MAŁY KLUB”.

W ramach inwestycji wykonano:
– nową nawierzchnię boiska z trawy 
syntetycznej o powierzchni 1500 m2,
– nowe ogrodzenie boiska z paneli ogro-
dzeniowych, prefabrykowanych, zgrze-
wanych,
– nowe piłkochwyty z siatek z linkami 
naciągowymi.

Lokalizacja:
ul. Sportowa 1
Termin realizacji:
marzec - sierpień 2018 r.
Wartość inwestycji:
358 000 zł
Wykonawca:
Andrzej Gniado AK Sport, Okuniew.

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM

W ramach zadania wykonano:
– jezdnię o nawierzchni z betonowej 
kostki brukowej gr. 8 cm na sięgaczu,
– nawierzchnię z betonu asfaltowego  
na pozostałym odcinku,
– zatoki parkingowe, chodniki, zjazdy  
z betonowej kostki brukowej,
– kanalizację deszczową,
– oświetlenie uliczne oraz stałą organi-
zację ruchu.

Remont boiska przy ul. Sportowej

Budowa ul. Sosnowej
Lokalizacja:
ul. Sosnowa
Termin realizacji:
kwiecień – sierpień 2018 r.
Wartość inwestycji:
1 839 000 zł
Wykonawca:
R.D.B. – Roboty Drogowe
i Brukarskie Mirosław Krysiuk
Mińsk Mazowiecki

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM
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Z ŻYCIA MIASTA

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

Zakończenie projektu
 Miasto Mińsk Mazowiecki 31 
sierpnia 2018 r. zakończyło realizację 
projektu pn. „Rozwój i rewaloryzacja 
terenów zieleni w centrum Mińska Ma-
zowieckiego”. Projekt realizowany był 
w ramach działania 2.5 Poprawa jako-
ści środowiska miejskiego, oś priory-
tetowa II Ochrona Środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środo-
wisko 2014-2020. Kwota dofinanso-
wania wyniosła 2 812 085,23 zł, przy 
całkowitym koszcie realizacji projektu 
3 899 207,85 zł. Ostatnim działaniem 
w projekcie było wybudowanie alei  
o szer. 5 m, która podzielona jest na 
dwa odcinki biegnące między kanała-
mi rzeki Srebrnej. Jej powstanie bez 
wątpienia poprawiło komfort miesz-
kańców spacerujących po miejskim 
parku.
 W ramach promocji i informa-
cji o projekcie wydrukowano album,  
w którym pokazujemy miejsca zmienio-
ne realizowanymi kolejno zadaniami, 
jak nasadzenia w parku, nowe alejki, 
nasadzenia wzdłuż ulic Piłsudskiego  
i Kościuszki, nowa roślinność na skwe-
rze gen. Piaseckiego, czy przy murze 
osiedla przy płatnym parkingu naprze-
ciwko starostwa. Album ten jako publi-
kacja bezpłatna dostępny jest w Punk-
cie Informacji Turystycznej w Miejskiej 
Bibliotece Publicznej oraz przekazywa-
ny był osobom zainteresowanym pod-
czas Festiwalu Orkiestr Dętych i na pik-
niku sportowym MOSiR.

Alicja Cichoń, fot. z arch. UM MM
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Projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania 
wodami opadowymi w Mińsku Mazowieckim”

Rozbudowa ul. Jaśminowej zakończona

IV edycja konkursu „Zostań Ogrod-
nikiem Roku” pod patronatem Bur-
mistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcina Jakubowskiego za nami. 
Sponsorem Głównym był tradycyjnie 
sklep Castorama. 
Wyniki
Ogródki:
II – Beata Kifert
III – Emilia Kowalczyk
Wyróżnienie – Anna Majewska
Balkony:
II – Wioletta Adamczyk
III – Agnieszka Mielcarz 
Wyróżnienie – Karolina Pawlak
W tym roku nie przyznano I miejsca  
w żadnej kategorii.

red., fot. z arch. UM MM

IV edycja konkursu „Zostań Ogrodnikiem Roku”

Wykonawca robót: Roboty Drogowe  
i Brukarskie – Mirosław Krysiuk.
Wartość:  2 422 509,28 zł. brutto. 

Inwestycję rozpoczęto we wrześniu  
2017. W ramach inwestycji została 
wykonana nowa nawierzchnia drogi, 
chodników i zjazdów z betonowej kost-
ki brukowej, sieć kanalizacji deszczo-

wej o średnicach od 315mm -1100mm,   
3 przepusty, odcinek linii napowietrz-
nej oświetlenia ulicznego. Wprowa-
dzono również stałą organizację ruchu  
w postaci oznakowania poziomego 
i pionowego. Przebudowano infrastruk-
turę   elektroenergetyczną i telekomuni-
kacyjną kolidującą z budową drogi.

Wykonanie kanalizacji deszczowej zo-
stało  dofinansowane w ramach projek-
tu pn. „Rozbudowa systemu gospoda-
rowania wodami opadowymi w Mińsku 
Mazowieckim – I Etap” w wysokości 852 
795,41 złotych.

red., fot. z arch. UM MM
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Nowi nauczyciele mianowani
11 nauczycieli odebrało akty nadania 
stopnia awansu zawodowego na na-
uczyciela mianowanego. Uroczystość 
odbyła się 29 sierpnia 2018 r. w siedzi-
bie Urzędu Miasta.

 Warunkiem nadania stopnia 
nauczyciela mianowanego nauczycielo-
wi kontraktowemu jest posiadanie od-
powiednich kwalifikacji, odbycie stażu 
zakończonego pozytywną oceną dorob-
ku zawodowego oraz zdanie egzaminu 
przed komisją egzaminacyjną. 
 Akty nadania nauczyciele 
otrzymali z rąk Marcina Jakubowskiego  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. 
Przy nadawaniu stopnia, nauczycie-
le składali ślubowanie, potwierdzając  
je podpisem, według następującej roty: 
„Ślubuję rzetelnie pełnić mą powinność 
nauczyciela wychowawcy i opiekuna 
młodzieży, dążyć do pełni rozwoju oso-
bowości ucznia i własnej, kształcić i wy-
chowywać młode pokolenie w duchu 
umiłowania Ojczyzny, tradycji narodo-
wych, poszanowania Konstytucji Rze-
czypospolitej Polskiej. Tak mi dopomóż 
Bóg”.
 W tym roku awans zawodowy na 
nauczyciela mianowanego otrzymało ogó-
łem 11 nauczycieli z mińskich placówek: 

Justyna Kalinowska - nauczyciel wspomaga-
jący z SP nr 6
Monika Ufnal – nauczyciel wychowania przed-
szkolnego z SP nr 6  
Kinga Chróściel – nauczyciel wychowania 
przedszkolnego z SP nr 5
Adam Osica – katecheta z  SP nr 5
Ks. Kamil Prus – katecheta z  SP nr 1
Karolina Kluczek – nauczyciel edukacji wcze-
snoszkolnej z SP nr 1

Agnieszka Wysocka – nauczyciel edukacji 
wczesnoszkolnej z SP nr 4
Karolina Wolińska-Miller – nauczyciel z eduka-
cji wczesnoszkolnej z SP nr 4
Dajana Kaska - nauczyciel chemii, przyrody  
i biologii z SP nr 6
Agnieszka Kubicka – nauczyciel języka fran-
cuskiego i historii z SP nr 1
Ilona Krupa – nauczyciel języka angielskiego 
z SP nr 3.

Referat Oświaty, fot. z arch. UM MM

3 września o godz. 18.00 MSA powitała 
rok szkolny 2018/2019. Gościem uro-
czystości był burmistrz miasta – Marcin 
Jakubowski, który wygłosił przemówie-
nie. Uczniów przywitała dyrektor szkoły 
Paulina Rzewuska-Korycińska. 

 Uroczystą mowę wygłosi-
ła także przedstawicielka Samorządu 
Uczniowskiego. Tak oto przywitani zo-
stali zebrani w sali koncertowej ucznio-
wie, rodzice, dyrekcja, pedagodzy, za-
proszeni goście:
„W imieniu Samorządu Uczniowskiego 
pragnę powitać wszystkich po wakacyj-
nej przerwie na uroczystości rozpoczęcia 
nowego roku szkolnego. Witam Dyrekcję, 
Grono Pedagogiczne, Radę Rodziców, 
przybyłych gości, koleżanki i kolegów 
oraz rodziców. Przede wszystkim witam 
uczniów klas pierwszych, dla których ten 
dzień jest szczególnie wyjątkowy. 
 Z pewnością czujecie się pod-
ekscytowani, ale możliwe, że ogarnia 
Was niepokój w związku z nowymi wy-
zwaniami jakie na Was czekają. W końcu 
szkoła artystyczna to nowy dodatkowy 
obowiązek, wieczory wypełnione nauką 
muzyki, ćwiczeniami, nowi nauczyciele  
i otoczenie. Ale nie martwcie się, bo cze-
ka na was wspaniała muzyczna przygo-
da. Szybko sami się przekonacie, że w 
naszej szkole panuje bardzo pogodna 
atmosfera i często bywają chwile kie-

dy można sie bawić np. w dniu piżamy. 
Wspólnie koncertujemy, muzykujemy,  
a co najważniejsze zdobywamy do-
świadczenie i rozwijamy swoje muzyczne 
umiejętności. Już niedługo zdobędziecie 
tu nowych przyjaciół, z którymi wspólnie 
będziecie cieszyć się swoją muzyczną 
pasją. Być może będziecie musieli zmie-
rzyć się z trudnościami jakie napotkacie 
na swej drodze. W takich sytuacjach pa-
miętajcie, aby się nie poddawać i wytrwa-
le dążyć do celu. Zawsze możecie liczyć 
na wsparcie nauczycieli oraz starszych 
kolegów. Wszyscy dołożymy wszelkich 
starań, abyście czuli się tutaj jak najle-
piej. Życzymy Wam samych piątek i szó-
stek oraz sukcesów artystycznych. 
 Dyrekcji, nauczycielom i pra-
cownikom naszej szkoły życzę, aby był 
to rok pełen owocnej pracy i wielu cie-
kawych doświadczeń, a postępy i osią-
gnięcia uczniów dawały Wam dużo zado-
wolenia i satysfakcji. Pamiętajcie również 
o realizacji własnych planów i marzeń. 
Niech nie zabraknie Wam dobrego hu-
moru, a każdy dzień przynosi dużo rado-
ści. Omijajcie stres. 
 Nowy rok szkolny to także 
szczególny czas dla naszych rodziców. 
Czeka na nich wiele dodatkowych zadań. 
Rola rodzica w kształceniu artystycznym 
jest szczególna, a ich pomoc niezbędna. 
Dlatego życzymy Wam Drodzy Rodzice 
dużo energii w nowym roku szkolnym. 

 Nie łatwo jest zapomnieć  
o urokach wakacji, gdy za chwilę roz-
legnie się pierwszy dzwonek. Mamy aż 
10 miesięcy, by wzajemnie uczyć się od 
siebie i inspirować. Korzystajmy z okazji, 
że jesteśmy tu wszyscy razem, cieszmy 
się wspólnie muzyką i na każdym kroku 
okazujmy sobie życzliwość.” Tego życzę 
Wam: Martyna.

Opracowanie Joanna Nowik
fot. z arch. MSA

Rozpoczęcie roku szkolnego w MSA
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Wiadomo, że wakacje to czas podróży, 
kolonii, obozów. Nastolatki nawiązują 
nowe przyjaźnie,  zakochują się i długo 
przeżywają niepowodzenia. Dlatego tuż 
przed wakacjami zaprosiliśmy młodzież 
na spotkanie z Joanną Godecką - psy-
cholog i coach, autorką książek „Bądź 
pewna siebie” oraz „Szczęśliwa miłość. 
Jak mądrze kochać i rozumieć siebie”, 
a także specjalistą ds. relacji w portalu 
Sympatia. Rozmawiała z uczniami miń-
skich szkół o tym jak pewność siebie 
wpływa na nasze relacje, pokazała im 
także proste ćwiczenia relaksacyjne.
 Refleksyjne, ale i wesołe było 
spotkanie z ks. Adamem Bonieckim, 
który gościł w naszej bibliotece 14 
czerwca. Rozmowa wokół książki: „Po-
łączenie odebrane”, która jest wyborem 
jego najistotniejszych, ponadczasowych 
tekstów z ostatnich lat, publikowanych 
na łamach „Tygodnika Powszechnego” 
była pełna akceptacji, mądrości i zrozu-
mienia dla drugiego człowieka.

Odjazdowy Bibliotekarz
Mińszczanie wiedzą, że Bibliotekarz to 
najbardziej odjazdowy zawód. Przy-
najmniej raz w roku odjeżdżamy razem 
na rowerach. Trasa tegorocznej edy-
cji naszego rajdu wiodła przez  piękne 
lasy m.in. Rezerwatu Przyrody Jedlina 
do odmienionej Gminnej Biblioteki Pu-
blicznej - Kulturoteki w Cegłowie.  Żeby 
tam dotrzeć pokonaliśmy 20 km, a siły  
wzmocniliśmy  gorącymi  kiełbaskami  
i słodkim poczęstunkiem i kawą. Moż-
na też było zwiedzać Kulturotekę oraz 
wziąć udział w zabawach przygotowa-
nych przez międzynarodowych wolon-
tariuszy z Fundacji EBU. 

Czerwcowe spotkania
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Wakacje w Bibliotece
Lato było gorące, ale nie każdy mógł 
2 miesiące spędzić nad morzem. Dzie-
ci i młodzież, które pozostały w mie-
ście, nie narzekały na nudę. Biblioteka 
tym razem zaproponowała różnorodne 
warsztaty, bo wakacje to czas na leniu-
chowanie, ale też na rozwijanie swoich 
pasji. W Czytelni nastolatki  zajęły się rę-
kodziełem. Tworzyły ozdobne  brelocz-
ki i poznały technikę robienia biżuterii  
z modeliny fimo. Miłośnicy nowych tech-
nologii wzięli udział w zajęciach z grafi-
ki komputerowej i programowania 3D. 
Tradycyjnie już graliśmy w planszówki  
w Gralni, a na koniec rozegraliśmy tur-
niej, w którym wygrali wszyscy. Muzycz-
nym akcentem był dzień z karaoke do 
piosenek Michaela Jacksona, który fani 
Króla Popu spędzili w Aquarium.

Dużą popularnością cieszył się nasz 
biblioteczny escape room, czyli Tajem-
niczy pokój podróżnika. Odwiedziło go 
170 żądnych przygód śmiałków w róż-
nym wieku.
 
Dla młodszych dzieci, zwłaszcza tych 
„cierpiących” na manię czytania, Od-
dział dla Dzieci przygotował Ostry Dy-
żur Literacki. Już na początku wakacji 
uczestnicy otrzymali recepty z zaleca-
nymi tytułami książek, dobranymi in-
dywidualnie przez znawców literatury 
dziecięcej w kitlach lekarskich. Niektó-
rzy pacjenci dostali też uzdrawiające 
pastylki z pięknymi cytatami. Uleczeni 
młodzi Czytelnicy wzięli udział w kre-
atywnym spektaklu „Balonowe bajki”, 
który tworzony jest wraz z publiczno-
ścią. Przyniósł nam ogrom pozytywnej 
energii i dużo kolorowej zabawy.

Tradycyjnie już, przez całe wakacje, 
dzieci mogły oglądać najciekawsze 
filmy minionego sezonu w naszej wa-
kacyjnej Kinotece. Podczas zajęć 
„Kamień i sznurek”, wolontariusze  
z EBU pokazywali jak bawić się niczym. 
Warsztaty książkowo-plastyczne przy-
gotowali nasi przyjaciele z Do Góry 
Nogami oraz z Domu Naturalnego Roz-
woju. Kreatywna Planeta poprowadziła 
zajęcia z robienia świec żelowych, a na 
koniec wakacji odbył się wielki Bal Włó-
czykijów z Wodzirejem Arkiem. Uff… 
W szkole chyba wszyscy odpoczną…

Piknik naukowy „Czytanie 
na trawie”
Latem nie ma nic przyjemniejszego niż 
„czytanie na trawie”, zwłaszcza w gro-
nie przyjaciół i czytelników! 5 sierpnia 
spotkaliśmy się na kolejnym pikniku 
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czytelniczym. Tym razem było nauko-
wo. Na placu Kilińskiego przeprowa-
dziliśmy wybuchowe eksperymenty  
z Centrum Naukowo-Edukacyjnym Ful-
leren, programowaliśmy z Innovative 
Lab, a kreatywni wolontariusze z Fun-
dacji EBU  zasypywali nas naukowymi 
ciekawostkami ze swoich krajów. Wy-
legując się z książkami na leżakach po-
pijaliśmy kawę z mińskiej palarni kawy 
albo mińską wodę z owocami dostar-
czoną przez PWiK. Był bookcrossing, 
kącik prasowy i kolejna edycja Mikse-
ra Regionalnego z nagrodami. Najlepsi 
Czytelnicy minionego roku otrzymali 
dyplomy i prezenty od Wypożyczalni, 
Czytelni i Oddziału dla Dzieci. 

Podczas pikniku sprzedaż swoich ksią-
żek prowadziło Wydawnictwo Zielona 
Sowa oraz Towarzystwo Przyjaciół Miń-
ska Mazowieckiego.

Impresje fotograficzne MGR
W góry i nad morze, po asfalcie i po szu-
trze, w Polsce i za granicą, a wszystko… 
rowerem. Przez całe wakacje Biblioteka 
gościła wystawę zdjęć Mińskiej Gru-
py Rowerowej. Były okoliczne ścież-
ki, podróże z sakwami w Alpy, zdjęcia  
z zawodów, turystyczne wypady grupowe  
i relaks przy zachodzie słońca. 

Impresje fotograficzne MGR pokazały 
piękne ulotne chwile z codziennych wy-
cieczek mińskich rowerzystów. 

Zapowiedzi:

21 września, godz. 18.30 – Spotkanie z ko-
respondentem wojennym, dziennikarzem  
i pisarzem, Wojciechem Jagielskim,
29 września, godz. 13.00 i 14.00 –  Turniej  
z Innovative Lab. 

Już wkrótce powrócą Ebusiowe Piątki,  
Klubikowe Książkowe Wtorki oraz Mię-
dzykulturowy Uniwersytet Dziecięcy  
w Oddziale dla Dzieci. Nowością będą lek-
cje biblioteczne oparte o japoński teatrzyk 
Kamishibai. Szczegóły na naszej stronie 
www.mbpmm.pl oraz profilu FB.

MBP, fot. z arch. MBP

W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
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Z IMPREZ MDK
KULTURA

UROKI ITALII 

Uczestnicy warsztatów plastycznych 
dla dzieci i młodzieży działających  
w Miejskim Domu Kultury, zainspirowani 
tegorocznym cyklem Kierunek Włochy, 
przygotowali prace przedstawiające 
krajobrazy Italii.

PROSTO Z ANDALUZJI
Flamenco to emocje – żal, miłość, ra-
dość, smutek, tęsknota, ale także 
nienawiść czy zemsta - zaśpiewana, 
wytańczona, wygrana na strunach hisz-
pańskiej gitary, oddana silnym rytmem 
cajonu, kastanietów, czy po prostu wy-
klaskana. 
 Zorganizowane przez MDK  
w marcu warsztaty flamenco cieszyły się 
tak dużą popularnością, że postanowi-
liśmy zaprosić Bogumiłę Delimatę - La 
Bogushę ponownie.
Na kolejne warsztaty zapraszamy 22 
września.  
 

FLAKONIK
Niezależna, pewna siebie wdowa spo-
tyka się w swoim domu z przystojnym 
i znanym lekarzem. Oboje są wyga-
dani, odważni i przebiegli. W trakcie  
ich spotkania pojawia się Służący z ma-
łym flakonikiem wypełnionym tajemni-
czą substancją. 
 To kanwa sztuki opartej na tek-
ście Mariana Gawalewicza „Dzisiejsi”, 
której premiera miała miejsce w Teatrze 
Miejskim we Lwowie w 1900 roku.
 W spektaklu wystawionym  
w Miejskim Domu Kultury wystąpili Pau-
lina Dobosz, Mariusz Jaguścik oraz reży-
serujący przedstawienie Michał Zasłona.

TUTTI
Melodie z całego świata w mistrzowskim 
wykonaniu akordeonistów zespołu Tutti 
zabrzmiały 23 czerwca podczas koncertu 
na tarasie MDK. Zespół odnosi sukcesy 
występując na festiwalach w całej Euro-
pie. Jego kierownikiem artystycznym jest 
prof. Lidiya Sukhovarowa, a członkami 
są studenci klasy akordeonu.

IMIENINY PIOTRA S.
W tym roku Imieniny Piotra Skrzyneckie-
go świętowaliśmy w ramach Festiwalu 
4M - Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki. 
29 czerwca na tarasie Miejskiego Domu 
Kultury wystąpili znakomici śpiewający 
artyści: Joanna Kulig, Iwona Loranc, 
Agata Klimczak, Tadeusz Kwinta, Adrian 
Konarski i Maciej Półtorak oraz muzy-

cy: Tomasz Kupiec – kontrabas, Adrian 
Konarski – fortepian i Michał Półtorak 
– skrzypce.
Podczas koncertu publiczność usłysza-
ła utwory z płyty „Ogrody złudzeń” Ad-
riana Konarskiego.  

MUZYCZNY UKŁON  
Mazowiecki Teatr Muzyczny imienia 
Jana Kiepury w Warszawie z okazji 
100-lecia odzyskania przez Polskę Nie-
podległości oraz 20-lecia Samorządu 
Województwa Mazowieckiego zorga-
nizował cykl koncernów „Mazowsze  
w sercu Niepodległej”. 
 W różnych częściach Mazow-
sza artyści prezentują najpiękniejsze, 
najbardziej charakterystyczne i znaczą-
ce dla ostatnich 100 lat historii Polski 
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utwory literatury muzycznej, fragmenty 
prozy i utwory poetyckie.
 Koncert, który odbył się na 
tarasie MDK  przybliżył różne gatunki 
muzyczne charakterystyczne dla dekad 
ostatniego stulecia, a przemiany kultu-
rowe, jakie dokonały się w naszym kraju  
i na Mazowszu w tym czasie, znalazły od-
zwierciedlenie w zaprezentowanej części 
literackiej. Publiczność usłyszała piosen-
ki znanych polskich artystów, takich jak 
Wojciech Młynarski czy Ernest Bryl.

WAKACYJNA DAWKA 
KULTURY
Wzorem lat ubiegłych Miejski Dom Kul-
tury na lipiec i sierpień zaproponował 
Wakacyjną Dawkę Kultury. W każdy 
weekend na tarasie MDK na publicz-
ność czekały artystyczne atrakcje.

W piątki zapraszaliśmy na Piątkowe 
Leżakowanie Filmowe. Na kinomanów 
czekały wygodne leżaki, pufy, popcorn, 
a przede wszystkim znakomite włoskie 
filmy: „Dobrze się kłamie w miłym to-
warzystwie”, „Wielkie piękno”, „Cinema 
Paradiso”, „Jak Bóg da”, „Gang Rosen-
thala”, „Baaria” i „Koneser”.
 Miłośników dobrej zabawy za-
praszaliśmy na Sobotnie Potańcówki In-
struktażowe. Tancerze ze Studia Tańca 
La Flaca pokazali podstawowe kroki ta-
neczne, tak by wszyscy mogli się bawić 
w rytm różnych gatunków muzycznych - 
disco, jazz, latino, rock and roll, hip hop. 
Niedzielne Wieczory Posłuchowe przy-
gotowane zostały z myślą o prawdzi-
wych fanach dobrej muzyki. „Jest to 
impreza bardzo potrzebna” o nieco-
dziennej nazwie odnalezionej w kro-
nice MDK z 1974 roku. Na niedzielnej 
scenie wystąpili: Kwartet Starowłoski 
„Vecchia Italia” z koncertem „Podróż 
do dawnej Italii”, Łukasz Gorczyca  
i przyjaciele - „Tanga argentyńskie i au-
torskie”, Krzysztof Ścierański, Kostov 
Pańta Konrad Trio, Jarosław Chojnacki 
z zespołem zaproponował „Grunge’owy 
podwieczorek z Jemelo”, COSTANOVA 
oraz Marek Ravski, który przypomniał 
największe przeboje XX wieku. 
 W wakacje nie mogliśmy za-
pomnieć o najmłodszych. Wakacyjna 
Scena Dziecięca obejmowała spektakle, 
warsztaty i koncerty. W niedzielne popo-
łudnia mali widzowie licznie przybywali 
oglądać spektakle Teatru Królewskiego 
- „Cudny dzień”, „Sklep z zabawkami” 
oraz „Kot w butach”. Goście z Wilanowa 
przygotowali również warsztaty tańca 
historycznego oraz kaligrafii. Dla dzieci 
zagraliśmy także koncerty „Słoneczne 
przeboje” oraz „Kolorowe rytmy”.

KULTURA
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WŁOSKIE LATO
Jak zwykle niezawodni wolontariusze 
Fundacji Rozwoju Międzykulturowego 
EBU współpracowali z instruktorami 
MDK przy organizacji letnich zajęć ar-
tystycznych dla dzieci. W programie 
uczestniczyli najmłodsi nie tylko z Miń-
ska Mazowieckiego, ale również z całej 
Polski przebywający w naszym mieście 
na wakacjach. 
 Przez dziewięć dni dzieci ak-
tywnie uczestniczyły z zabawach nawią-
zujących do włoskiej kultury. Były to nie 
tylko gry ruchowe, ale również warsztaty 
plastyczne, muzyczne i  kulinarne. 
Zajęcia rozwijały umiejętności komuni-
kacyjne oraz praktyczne posługiwanie 
się językami obcymi, zapewniły bezpo-
średni kontakt z ciekawymi kulturami 
oraz budowały poczucie integracji nie-
zależnie od różnic kulturowych.

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK

KULTURA
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Szepty Przyrody
6 lipca w siedzibie głównej Muzeum 
Ziemi Mińskiej odbył się wernisaż wy-
stawy fotograficznej „Szepty Przyrody” 
zorganizowanej prze Agencję „Zegart”.  
 Wystawa ukazuje fotogra-
fie polskiej przyrody uchwycone przez 
Grzegorza Bobrowicza, reżysera i autora 
zdjęć do filmów przyrodniczych, wykła-
dowcy fotografii krajobrazowej i przy-
rodniczej w Wyższej Szkole Technicznej  
w Katowicach. Ekspozycję otworzyli au-
tor zdjęć Grzegorz Bobrowicz, Jerzy Ze-
garliński właściciel Agencji „Zegart” oraz 
Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek 
Celej. Wernisaż wystawy uświetnił grą na 
saksofonie Karol Piątkowski.  

Warsztaty
Podczas wakacji Muzeum Ziemi Miń-
skiej zorganizowało dla dzieci w wieku 
4-12 lat „Wakacyjne warsztaty” - arche-
ologiczne, zegarmistrzowskie i pozłot-
nicze. 
 Projekt był współfinansowany 
przez Miejską Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Mińsku 
Mazowieckim. Zajęcia cieszyły się bar-
dzo dużą popularnością, dlatego też  
w okresie jesiennym odbędzie się kolej-
na edycja warsztatów (uwaga również 
nowe tematy warsztatów!), tym razem 
podczas weekendów. Prosimy śledzić 
zapowiedzi.

oprac. Monika Roguska
fot. z arch. muzeum

Mińszczanie 
zaśpiewali 
(nie)zakazane piosenki
Po raz piąty mieszkańcy Mińska Mazo-
wieckiego mogli wziąć udział w koncer-
cie „Mińszczanie śpiewają (nie)zakaza-
ne piosenki”, który jest wspomnieniem 
Mińskiego Dnia Wolności i wybuchu 
Powstania Warszawskiego 1944 roku. 
Wydarzenie odbyło się w Muzeum Zie-
mi Mińskiej Dział 7 Pułku Ułanów Lubel-
skich.
 Tegoroczna edycja nawiązywa-
ła także do 100-lecia odzyskania niepod-
ległości za sprawą pieśni patriotycznych 
wykonanych przez Międzypokolenio-
wy Chór Kameralny KANON z Gminnej  
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Prezentacja mińskiej kultury w słowackim Bardejovie

Muzeum Ziemi Mińskiej w dniach 2 - 5 
sierpnia realizowało projekt promocji 
naszej mińskiej kultury za granicami 
kraju, a dokładnie na Słowacji.

 Współpraca z Domem Pol-
sko-Słowackim i Muzeum Szaryskim  
w Bardejovie rozpoczęła się w maju 
2017 r., kiedy to MZM współorganizowało  
i prezentowało wystawę „Bardejov 
– światowe dziedzictwo UNESCO” po-
kazującą urokliwe słowackie miasto po-
łożone niedaleko od polskiej granicy, 
w regionie Szarisz. W 2000 r. bardejow-
skie Stare Miasto wraz z tzw. suburbium 
żydowskim zostało wpisane na listę świa-
towego dziedzictwa UNESCO jako czwar-
ty zespół architektoniczny na Słowacji. 
Bardejov to perła średniowiecznej archi-
tektury, miasto, które miało swój rozkwit  
w epoce renesansu. Wystawa ta cieszy 

się dużym zainteresowaniem - prezento-
wana była nawet w Pekinie.
 Tegoroczny projekt składał się  
z otwarcia trzech wystaw promujących 
naszych mińskich artystów oraz z kon-
certu mińskiego zespołu muzycznego.
W Muzeum Szaryskim – gdzie znajdu-
je się największa na Słowacji kolekcja 
starych ikon – otwarto wystawę „Sztuki 
neosakralnej” Krzysztofa Sokolovskiego 
(prace te prezentowane były w kwietniu 
b.r. MZM) oraz „Architektura drewniana 
starego Mińska Mazowieckiego” ukaza-
na w pastelowych rysunkach Marka Cha-
browskiego. Ekspozycję otworzył Dyrek-
tor Szaryskiego Muzeum Pan Franciszek 
Gutek.
 Z kolei w Domu Polsko-Słowac-
kim, na zaproszenie jego opiekuna i szefa 
Wydziału Kultury w Urzędzie Miasta Bar-
dejov Pana Marcela Tribusa, zorganizo-

Biblioteki Publicznej w Siennicy przy for-
tepianowym akompaniamencie Kamila 
Pałdyny pod kierunkiem Moniki Pszkit. 
Koncert rozpoczął się wspólnie odśpie-
wanym „Polskim Hymnem Narodowym”.
 Drugą część koncertu popro-
wadził i do wspólnego śpiewania zachę-
cał Mirosław Borczyński (śpiew) wraz 

z zespołem ARS MUSICA w składzie 
Aneta Borczyńska (skrzypce) i Paweł 
Sulej (akordeon). Każdy uczestnik im-
prezy otrzymał śpiewnik wydany przez 
Muzeum Powstania Warszawskiego. 
Wspólne śpiewy zakończyły się uroczy-
stym wykonaniem „Warszawianki 1831”.

MZM, fot. z arch. muzeum

wano ekspozycję prac malarskich Anny 
Gibały. Wszystkie trzy wystawy można 
oglądać w Bardejovie do końca lata.
 Dodatkową atrakcją dla na-
szych południowych sąsiadów był wy-
stęp mińskiego zespołu Costa Nova  
z Elżbietą Sieradzińską na czele. Pe-
łen gorących rytmów koncert odbył się  
w piątkowy wieczór na bardejovskim ryn-
ku. Cały wyjazd zorganizowało Muzeum 
Ziemi Mińskiej, a delegację polską repre-
zentował dyrektor Pan Leszek Celej.
 W trakcie swojego pobytu  
w Bardejovie goście z Polski mogli 
uczestniczyć w niesamowitym „Tuning 
Show Bardejov”, gdzie prezentowano 
najbardziej oryginalne auta ze Słowacji, 
Czech, Węgier oraz Polski.

MZM, fot. z arch. muzeum



28 MIM wrzesień 2018www.minsk-maz.pl

  
 

SPORT

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji  
w Mińsku Mazowieckim po raz kolejny 
zorganizował akcję wakacyjną, która 
miała zaktywizować sportowo i rekre-
acyjnie różne grupy wiekowe dzieci  
i młodzieży. Tematem przewodnim te-
gorocznych wakacji była piłka, wszyst-
ko co związane z dyscyplinami w której 
główną role gra piłka, ale również inne 
ciekawe aktywności, które sprawdziły 
się w latach poprzednich. Przez cały 
sierpień udział w naszych zajęciach 
wzięło ponad 150 dzieci z terenu miasta 
oraz powiatu.
 W ramach wyżej wymienionej 
akcji pracownicy MOSiR zaproponowali 
następujące aktywności:
• Piłka, ale nie okrągła - podstawy rugby 
dla dzieci w wieku 8 – 12 lat,
• Zacznij piłkarską przygodę - treningi 
piłki nożnej dla chłopców 
w wieku 7 – 9 lat,
• Treningi piłkarskie dla dziewcząt – zaję-
cia z piłki nożnej dla dziewczynek w wie-
ku 7 -10 lat. (z powodu małego zaintere-
sowania zajęcia nie odbyły się),
• Pływanie kids – nauka pływania dla 
dzieci w wieku 5 – 6 lat,
• Nie tylko pływanie – zajęcia ogólnoro-
zwojowe z elementami piłki wodnej de-
dykowane dwóm grupom, tj. dzieciom  
7 – 9 lat oraz 10 – 12 lat.
 Wzorem lat poprzednich w tym 
roku zgłoszenia przyjmowaliśmy drogą 
mailową. Na nasze skrzynki przyszło po-
nad 230 maili, a nabór prowadzony był 
od 16 lipca do wyczerpania miejsc. Zaję-
cia prowadzone były nie tylko na obiek-
tach MOSiR (stadion przy ul. Budowlanej 
2a praz Aquapark z Lodowiskiem przy 
ul. Wyszyńskiego 56), ale też na boisku 
przy Szkole Podstawowej nr 2 w Mińsku 
Mazowieckim i w na obiektcie ZSZ im. 
Powstańców Warszawy w Mińsku Ma-
zowieckim. Oprócz wyżej wymienionych 
aktywności zorganizowaliśmy również 
turnieje w siatkówkę plażową w mik-
stach, koszykówkę uliczną oraz zawody 
w bubble Ball, czyli piłka nożna na weso-
ło w dmuchanych kulach. 
 Zwieńczeniem wszystkich dzia-
łań wakacyjnych, podjętych przez Ośro-
dek był Piknik Sportowo  - Rekreacyjny, 
który w tym roku odbył się 2 września pod 
hasłem poMundialowy Piknik Sportowy. 
Tematem przewodnim imprezy była piłka 
nożna, który to temat mocno nawiązywał 
do jednego z najważniejszych tegorocz-
nych wydarzeń, czyli Mundialu w Ro-
sji. Na wyżej wymienionym wydarzeniu 
świętowaliśmy również 5. Miński Dzień 
Rodziny. 

Piłka, ale nie okrągła
W Mińsku Mazowieckim po latach nie-
obecności za sprawą RC Mazovia wraca 
rugby. W tym roku postanowiliśmy zrobić 
nabór do właśnie tej dyscypliny. Otrzy-
maliśmy 15 zgłoszeń, a wszystkie chęt-

ne osoby uformowały grupę chłopców 
w wieku 8-12 lat. Zajęcia odbywały się 
codziennie, przez 2 tygodnie od 30 lipca, 
a każdy trening trwał ok. 1 godz. 15 min. 
Młodzi zawodnicy poznawali podstawy 
rugby, zasad dyscypliny, sposoby pra-
widłowych rzutów piłką, odpowiednie 
poruszanie się po boisku i wiele innych. 

Zajęcia odbywały się na stadionie przy  
ul. Budowlanej 2a. Pozytywne komen-
tarze i reakcje rodziców oraz trenera 
prowadzącego zajęcia zachęciły nas 
do kontynuowania tego typu aktywno-
ści. Rugby na pewno jeszcze się pojawi  
w ofercie naszych zajęć wakacyjnych.

Zacznij
piłkarską przygodę
 W Mińsku Mazowieckim mło-
dzieżowa piłka nożna stoi na wysokim 
poziomie. Jest bardzo dużo klubów pry-
watnych, UKS prowadzą swoje sekcje, 
także MOSiR posiada 6 grup młodzieżo-
wych. Tworząc grupę mocno zastanawia-
liśmy się czy jest jeszcze miejsce na tego 
typu zajęcia. Zainteresowanie zajęciami 
było ogromne. W jeden dzień otrzyma-
liśmy ponad 35 zgłoszeń, z których wy-
braliśmy 20 chłopców. Zajęcia odbywa-
ły się w dniach 13 – 27 sierpnia. Każda 
jednostka treningowa trwała ok. 60 minut. 
Treningi odbywały się na boisku przy SP2 
w Mińsku Mazowieckim. Młodzi adepci 
poznali podstawowe zasady gry w piłkę, 
a wszystko w formie zabawy i zdrowej 
rywalizacji w duchu fair play. Na każdym 
treningu zawodnicy uczyli się nowego ele-
mentu piłkarskiego z naciskiem na tech-
nikę prowadzenia i panowania nad piłką. 
Po 2 tygodniowych zajęciach większość 
zawodników jak i rodziców było bardzo 
zadowolonych i zapowiedziało kontynu-
owanie treningów.

WAKACJE Z MOSiR
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Treningi piłkarskie 
dla dziewcząt
Ze względu na niskie zainteresowanie  
(2 zgłoszenia) zajęcia nie odbyły się. 
Przygotowaliśmy 2 tygodnie codzien-
nych treningów z licencjonowaną trener-
ką piłki nożnej. Być może przy kolejnych 
próbach sformowania grupy w przyszłym 
roku dyscyplina będzie cieszyła się więk-
szą popularnością. 

Pływanie Kids
Co roku w trakcie wakacji organizowanych 
przez MOSiR pływanie cieszy się najwięk-
szym zainteresowaniem. Tak też było 
podczas tegorocznej akcji. Limit zgłoszeń 
został wyczerpany po ok. 30 minutach od 
otwarcia naboru. Od 30 lipca do 10 sierp-
nia, 15 dzieci w wieku 5-6 lat uczestniczyło 
w nieodpłatnych zajęciach pływania Pływa-
nie Kids, czyli nauka pływania dla najmłod-
szych. Podczas ćwiczeń w wodzie pocie-
chy uczą się nie tylko pływać, ale również 
nabywają wiedzę dotyczącą właściwych 
zachowań nad zbiornikami wodnymi. Nie-
odłącznym elementem zajęć jest zabawa  
w wodzie, która pozytywnie wpływa na 
milusińskich. Miłe komentarze rodziców, 
a przede wszystkim szczery uśmiech  
i liczne podziękowania dzieci utwierdzają 
nas w przekonaniu, że warto dawać szan-
sę rozwoju amatorom pływania. Trady-
cją naszych sportowych aktywności jest 
wręczenie pamiątkowych certyfikatów 
uczestnictwa podpisanych przez Dyrekto-
ra MOSiR. 

Nie tylko pływanie
Wakacyjny czas wolny Ośrodek po-
stanowił wypełnić również Zajęciami 
ogólnorozwojowymi z elementami pił-
ki wodnej i to był strzał w dziesiątkę.  
Z nadesłanych ok. 50 zgłoszeń wybra-
liśmy 30 dzieci. Kursanci ćwiczący na 
miejskiej pływalni oprócz szlifowania  
i doskonalenia techniki pływania, uczyli 
się prawidłowego poruszania się w wo-
dzie z piłka, podania piłki i rzutów do 
bramki. Pod okiem trenera ćwiczyło 30 
dzieci w dwóch grupach wiekowych po 
15 osób tj. 7-9 lat oraz 10 – 12 lat.
Zajęcia trwały 1 godzinę. Na zakończenie 
zajęć dzieci dostały pamiątkowe certyfi-
katy.   
  

Piłka nożna 
na wesoło
8 sierpnia zorganizowaliśmy Turniej pił-
ki nożnej na wesoło - Bubble Ball. Jest 
to rekreacyjna odmiana nietypowej pił-
ki nożnej, w której zawodnicy wchodzą 
do wielkich dmuchanych kul i w takich 
okolicznościach rywalizują między sobą. 
Turniej zgromadził kilkunastu chętnych 
zawodników, którzy rozegrali sparingo-
wy mini turniej. Zawody przeznaczone 
były dla dzieci w wieku 8 – 14 lat. Pod 
okiem instruktorów piłkarze przez 2 go-
dziny próbowali swoich sił w tej ciekawej 
dyscyplinie. Miał się odbyć jeszcze jeden 
turniej dla zawodników powyżej 14 roku 
życia, ale z powodu niezgłoszenia się 
minimalnej liczby 4 drużyn, został prze-
niesiony i rozegrany w trakcie pikniku 
sportowo rekreacyjnego, który odbył się 
2 września.
  

Sierpniowe Miksty 
– Turniej siatkówki 
plażowej w mikstach
12 sierpnia na boiskach do siatkówki 
plażowej na Stadionie Miejskim przy ul. 
Sportowej 1 odbył się turniej siatkówki 
plażowej w kategorii mikstów open, czyli 
pary mieszane kobieta i mężczyzna. 
 Do rywalizacji stanęło 8 par. 
Rozgrywki rozegrano systemem grupo-
wym, do 2 wygranych setów - każdy set 
do 21 punktów, a tie break do 15. Z gru-
py do półfinałów awansowały 2 najlepsze 
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drużyny, które rozegrały ze zwycięzcami 
drugiej grupy mecze o wejście do finału. 
Przegrani z półfinałów zagrali o 3 miejsce. 
Punktualnie  o godzinie 10.00 rozlosowa-
no grupy i zaczęto pierwsze pojedynki.  
4 godzinne zmagania, dziesiątki serwi-
sów i ataków na siatce wyłoniły półfinali-
stów. Po zaciętych meczach poznaliśmy 
finalistów oraz drużyny które zmierzą się 
o brązowy medal. Ostatecznie w turnie-
ju zwyciężyli Przyjaciele, drugie miejsce 
zdobył zespół Sława, a na najniższym 
stopniu podium stanęła drużyna Kalina-
sia. Wszyscy uczestnicy zostali uhonoro-
wani pamiątkowymi medalami i nagroda-
mi rzeczowymi.

Wakacyjny 
Street Ball
26 lipca na boiskach wielofunkcyjnych 
przy ZS nr 2 w Mińsku Mazowieckim 
odbył się wakacyjny turniej koszyków-

ki ulicznej w formule 3x3. Do zawodów 
zgłosiło się 8 zespołów z Mińska Mazo-
wieckiego, Otwocka i Mrozów. Rywali-
zowano w kategorii open. Pogoda tego 
dnia nie rozpieszczała zawodników, 
zimno i padający deszcz nie pomagały 
w rozegraniu turnieju. Kiedy rywalizacja 
stanęła pod znakiem zapytania, dzię-
ki uprzejmości gospodarza zawodów 
– ZSZ nr 2, mogliśmy dokończyć mecze  
w sali gimnastycznej. 
 To podziałało na zawodników 
motywująco i pojedynki stały się bardziej 
zacięte. 4-godzinne zmagania na bo-
isku oraz na sali przyniosły zwycięzców.  
1 miejsce zajął zespół KS Mrozy, który 
w finale pokonał chłopaków z drużyny  
o wdzięcznej nazwie Nektar z banana. Na 
najniższym stopniu podium stanęli Gu-
misie. Zawodnicy otrzymali pamiątkowe 
statuetki, medale oraz nagrody rzeczo-
we. Mimo niepogody zawodnicy stanęli 
na wysokości zadania i pokazali prawdzi-
wy charakter sportowca.
  

Piłkarskie 
zwiedzanie
 Kolejny raz w naszej wakacyjnej 
akcji pojawiła się wycieczka, pod nazwą 
Piłkarskie Zwiedzanie.  Wycieczka obej-
mowała wyjazd do Warszawy, a program 
był ciekawy i mocno napięty. Celem po-
dróży było zapoznanie się z obiektem, 
jakim jest Stadion Narodowy oraz Plane-
tarium przy Centrum Nauki Kopernik. 
 O godzinie 11.15 przy asyście 
pana przewodnika dzieci i młodzież za-
częły zwiedzać ogromny kompleks przy 
al. Księcia Józefa Poniatowskiego 1.
 W programie zwiedzania zna-
lazły się najciekawsze miejsca przezna-
czone kibiców i komentatorów, najważ-
niejszych gości VIP PGE Narodowego, 
centrum medialne PGE Narodowego, 
które na co dzień przeznaczone jest dla 
dziennikarzy. Największym zaintereso-
waniem cieszyły się jednak pomiesz-
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czenia strefy zawodniczej, czyli szatnie  
i gabinety odnowy biologicznej, w któ-
rych dzieci chętnie robiły sobie pamiąt-
kowe zdjęcia.
 Po ponad półtoragodzinnym 
zwiedzaniu wyruszyliśmy do planeta-
rium Centrum Nauki Kopernik, w którym 
dzieci obejrzały seans 3D pod tytułem 
Początek ery kosmicznej. Wszyscy byli 
zachwyceni filmem, ale również troszkę 
głodni, stąd w drodze powrotnej zajecha-
liśmy, by się nieco posilić w popularnej 
restauracji.

Dzień w sali zabaw
22 sierpnia zorganizowaliśmy dzień  
w sali zabaw. Po wcześniejszym ma-
ilowym zapisie można było skorzystać  
z nieodpłatnego wejścia do jednej  
z sali zabaw, która mieści się na terenie 
naszego miasta. Z atrakcji skorzystało  
31 zadowolonych i uśmiechniętych dzie-
ci w wieku od 7 do 12 lat. Uczestnicy 
świetnie się bawili korzystając z mnóstwa 
atrakcji dostępnych w sali.

MOSiR, fot. z arch. MOSIR

W Hali Stulecia we Wrocławiu  
w dniach 10-12 sierpnia zostały ro-
zegrane Mistrzostwa Polski Juniorów  
w Szachach Szybkich i Błyskawicz-
nych.

W trzydniowych zmaganiach zagrało 
prawie 1000 adeptów królewskiej gry, 
wśród nich 6 juniorów Mińskiego Towa-
rzystwa Szachowego: Pola Parol w gru-
pie dziewcząt do lat 18, Amelia Dróżdż 
w grupie dziewcząt do lat 9, Michał 
Jóźwik, Krzysztof Dobosiewicz, Dawid 
Dobosiewicz w grupie chłopców do lat 
10 oraz Jakub Dróżdż w grupie chłop-
ców do lat 18.

W piątek i sobotę zostały rozegrane Mi-
strzostwa Polski Juniorów w Szachach 
Szybkich w kategoriach wiekowych do 
8, 10, 12, 14, 16, 18 lat. Uczestnicy we 
wszystkich grupach wiekowych roze-
grali po 11 rund, granych tempem 15 
minut + 10 sekund na posunięcie na za-
wodnika. W niedzielę zostały rozegrane 
Mistrzostwa Polski Juniorów w Sza-
chach Błyskawicznych w tych samych 
kategoriach wiekowych co w szachach 
szybkich. Zawodnicy „blitza” rozegrali 
na dystansie 13 rund, granych tempem 
3 minuty + 2 sekundy na zawodnika.

Bardzo dobrze spisały się nasze junior-
ki. Pola Parol zdobyła srebrny medal  
w szachach szybkich, natomiast Ame-
lia Dróżdż zajęła 6. miejsce w szachach 
błyskawicznych.

Więcej informacji znajduje się na stro-
nie mistrzostw: 
http://mpjbis.dzszach.pl/.

Start juniorów Mińskiego Towarzystwa 
Szachowego był współfinansowany ze 
środków Miasta Mińsk Mazowiecki.

Zestawienie wyników zawodników Miń-
skiego Towarzystwa Szachowego:

Szachy szybkie:
2.   Pola Parol
10. Amelia Dróżdż
22. Krzysztof Dobosiewicz
26. Dawid Dobosiewisz
42. Michał Jóźwik
35. Jakub Dróżdż
 
Szachy błyskawiczne:
18. Pola Parol
6.   Amelia Dróżdż
16. Dawid Dobosiewicz
52. Krzysztof Dobosiewicz
44. Jakub Dróżdż

Krzysztof Parol, fot. z arch MTSZ

Sukcesy szachistów
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Jak co roku, w wakacje, klubowicze  
z Mińskiego Klubu Sportowego Ta-
ekwon – Do uczestniczyli w letnim obo-
zie sportowo - rekreacyjnym.

 W dniach 14 - 28 lipca kilka-
dziesięcioro mińskich klubowiczów wraz  
z trenerami: Jackiem Łuniewskim VII 
DAN, Markiem Skibą III DAN, Karolem 
Łuniewskim III DAN i Mateuszem Ra-
domskim I DAN oraz opiekunami gości-

ło na Pojezierzu Kaszubskim w ośrodku 
wypoczynkowym Psia Góra w miejsco-
wości Swornegacie koło Chojnic.
 Celem obozu był aktywny  
wypoczynek, kształtowanie charakteru  
i sprawności fizycznej oraz podnoszenie 
umiejętności sportowych przez mińskich 
zawodników i zawodniczki.
 Trenerzy prowadzili bardzo 
urozmaicone jednostki treningowe skła-
dające się z ćwiczeń ogólnorozwojo-

W dniach 28.06-6.07.2018 w Pogorzeli-
cy nad morzem odbył się XIX letni obóz 
Taekwon-do. Pogoda cały czas towa-
rzyszyła obozowiczom, więc śmiało 
korzystali z kąpieli morskich i słonecz-
nych. Czas urozmaicały takie atrakcje 
tak: wycieczka do Kołobrzegu, park 
linowy, zwiedzanie latarni morskiej, mu-
zeum figur woskowych i motylarni.
 Od 17 do 27 lipca w Rajeckich 
Teplicach na Słowacji miał miejsce już XX 
letni obóz ASW. Obozowicze chętnie spa-
cerowali po górach i korzystali z zewnętrz-
nych basenów. Spośród atrakcji można 
wymienić: spływ tratwami górskim po-
tokiem, zwiedzanie zamku w Bojnicach, 

wych, siłowych, rozciągających oraz 
technicznych. Oprócz tego obozowicze 
brali udział w zajęciach doskonalących 
ich umiejętności w wodzie i na wodzie.
 Dwutygodniowy pobyt na Ka-
szubach urozmaicały także kąpiele w je-
ziorze, wieczorne ogniska, dyskoteki, gry 
i zabawy zespołowe, gry militarne oraz 
wizyta w Aquaparku i Miejskim Domu 
Kultury.
 Dodatkowymi atrakcjami obo-
zu był spływ kajakowy malowniczą trasą 
wiodącą przez kaszubskie akweny wod-
ne, przejażdżki rowerami wodnymi, kaja-
kami i rejsy żaglówkami po okolicznych 
jeziorach, a także wycieczki po najbliż-
szej okolicy.
 Nie zabrakło również tradycyj-
nego chrztu obozowego.
 Duża ilość atrakcji sprawiła, że 
dwa tygodnie pobytu w kaszubskiej kra-
inie jezior minęły bardzo szybko i nasi 
klubowicze z żalem opuszczali gościnne 
progi ośrodka.
 Następny, jubileuszowy, XXV 
klubowy obóz - już za rok!

Piotr Kuźmicz
MKS TKD Mińsk Maz.

Żyliny – miasta z 572 roku, słowackiego 
Betlejem. 
 Do stałych elementów programu 
obu obozów należały: treningi Taekwon-
-do, chrzest i śluby obozowe, „Mam ta-
lent”, ogniska, wspólne śpiewanie przy 
gitarze, kalambury.
 Obozy letnie łącznie zgromadzi-
ły prawie 160 uczestników. Dziękujemy 
kadrze w składzie: Dawid Matwiej, Ewa 
Sobieraj, Małgorzata Matwiej, Barbara 
Majewska, Damian Walas, Rafał Wtulich, 
Kinga Woźnica, Patryk Matwiej, Monika 
Adamczyk i Aleksandra Gawlik. 
 Dziękujemy za dofinansowanie 
Gminie Dębe Wielkie. 

 Nowy sezon treningowy 
2018/2019. Już od września zapraszamy 
wszystkich sympatyków sportu na treningi 
Taekwon-do ITF do Mińska Mazowiec-
kiego (poniedziałki, środy) i Dębego Wiel-
kiego (wtorki, piątki): 17.00-18.00 – dzieci 
4,5-7 lat, 18.00-19.30 – dzieci 8-12 lat, 
19.30-21.00 – dzieci od 12 lat, młodzież  
i dorośli. 
 Atrakcyjne zniżki dla rodzin:  
2 osoba z rodziny -50%, 3 i kolejna oso-
ba z rodziny GRATIS! Przyjdź na treningi 
i trenuj pod okiem Mistrza Świata Dawida 
Matwieja VI dan!

Monika Matwiej 
Akademia Sztuk Walki

Letnie obozy Akademii Sztuk Walki

Obóz sportowo-rekreacyjny Swornegacie
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Tegoroczne wakacje najmłodszym 
mieszkańcom naszego miasta upłynęły 
pod znakiem brazylijskich treningów. 
Zajęcia odbywały się dwa razy w ty-
godniu w  trzech grupach wiekowych: 
4-7 lat, 8-11 oraz 12-16 lat. Bezpłatne 
warsztaty odbywały się od przez dwa 
wakacyjne miesiące w Klubie Walki 
Grappler.

 Swoich sił na macie spróbowało 
ponad 70 mińskich dzieci. Przez ten cały 
okres poprawiły swoją kondycję, wyko-
nując ćwiczenia ogólnorozwojowe, zdo-
były zupełnie nowe umiejętności, poznały 
od podszewki sztuki walki o tajemniczej 
nazwie brazylijskie jiu jitsu. Ponadto dzie-
ci dowiedziały się, jakie zasady panują na 
macie, a więc szacunek do przeciwnika 
i trenera, dyscyplina, umiejętność szuka-
nia kompromisu, bezpiecznego wykony-
wania ćwiczeń. 
 Warsztaty miały na celu zachę-
cenie dzieci do różnych aktywności fi-
zycznych poprzez gry i zabawy sportowe, 
naukę poszczególnych technik obron-
nych, wzrost ich siły, szybkości, gibkości, 
a także pewności siebie, przełamywania 
barier. Zajęcia zapoczątkowały także 
wiele nowych przyjaźni. 

Kolarstwo szosowe to trudna dyscypli-
na sportu i zupełnie nieprzewidywalna. 
Wiedzą o tym doskonale zawodnicy 
Mińskiego Klubu Kolarskiego V-MAX. 
Ostatni okres treningowy poprzedza-
jący przygotowania do najważniejszej 
imprezy roku czyli Mistrzostw Polski 
stał pod znakiem ciężkiej pracy trenin-
gowej. Bardzo dobrze wypadł ostatni 
sprawdzian, 24 czerwca w pobliskim 
Jakubowie, który właśnie dołączył do 
zacnego grona organizatorów najwięk-
szych wyścigów szosowych w kraju.

 Świetna organizacja jakubow-
skiej imprezy oraz ciekawa i trudna 
technicznie trasa zweryfikowały aktu-
alną formę zawodników. Mimo bezu-
stannie padającego deszczu i śliskiej 
nawierzchni podopieczni trenera Jac-
ka Tomkiewicza stanęli na wysokości  
zadania. Wśród starszych zawodników 
na podium znaleźli się Zbigniew Potylicki 
i Andrzej Polak (I i III miejsce) natomiast 
wszyscy najbardziej śledzili występ na-
szych zeszłorocznych Mistrzów Polski: 
Sylwii Stoń i Mateusza Mikulskiego. 
Sympatyczna para liderów Klubu V-MAX 
w tym sezonie nie zawodzi. W Jaku-
bowie oboje zajęli najwyższe miejsca 
na podium i wszystko wskazywało, że  

„Spróbują za rok”

1 lipca na trasie Mistrzostw Polski  
w Starachowicach obronią zeszłoroczne 
tytuły. Niestety prawdziwie górska trasa 
bezlitośnie „podcięła nogi” mińskim ko-
larzom, którzy nie mieli szans dobić się 
do strefy medalowej. No cóż, na jednym 
nieudanym wyścigu kariera kolarska się 
nie kończy a po każdej porażce wychodzi 
się jeszcze mocniejszym. Sezon startów 
szosowych jest dopiero w połowie. Te-
raz czas na górskie zgrupowanie a po-
tem znów kolejne wyścigi. W tym roku 
kolarze V-MAX-u najpoważniej traktują 
występy w dużych, dobrze obsadzonych 

wyścigach z cyklu ŻTC BIKE RACE gdzie 
dalej będą rywalizować ze ścisłą krajową 
czołówką. Nie ukrywają, że mają apetyt 
na zwycięstwo w rocznej klasyfikacji dru-
żynowej  całego cyklu. Po Mińsku Mazo-
wieckim i Jakubowie szosowy peleton 
pojawi się jeszcze trzeci raz  na ziemi 
mińskiej już jesienią. Okazją będą roze-
grane pod egidą MWZKOL-u - Szoso-
we Mistrzostwa Mazowsza, a miejscem 
zmagań prawdopodobnie będzie pętla: 
Barcząca-Chmielew-Marianka.

Jacek Tomkiewicz, fot. z arch. KK V-MAX

 Treningi zakończyły się wrę-
czeniem okolicznościowych koszulek 
wszystkim uczestnikom. Dzieciom gra-
tulujemy i do zobaczenia na macie. Or-
ganizatorem był Miński Klub Sporotowy 
MMA TEAM przy współpracy z Klubem 
Walki Grappler. Składamy serdeczne po-

dziękowania dla Burmistrza Mista Mińsk 
Mazowiecki Pana Marcina Jakubowskie-
go oraz Rady Miasta za włączenie się  
w inicjatywę i dofinansowanie naszego 
zadania.

KW GRAPPLER, fot. z arch. UM MM

Sportowe wakacje z brazylijskim jiu jitsu dla dzieci i młodzieży
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Z PRACY RADY MIASTA

Uchwały podjęte na sesjach Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki w dniach 10.07 i 4.09.2018 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.

                                          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, zgła-

szać propozycje 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 związa-
nych 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/ 759-53-11.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

10 lipca 2018 r.
• Uchwała Nr XLII.408.2018 z dnia 10 lipca 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na 

rok 2018.
4 września 2018 r.
• Uchwała Nr XLIII.409.2018 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmiku Wo-

jewództwa Mazowieckiego, Rady Powiatu Mińskiego, Rady Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Burmistrza Miasta 
Mińsk Mazowiecki, zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.;

• Uchwała Nr XLIII.410.2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie 
skargi Wojewody Mazowieckiego;

• Uchwała Nr XLIII.411.2018 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2018;
• Uchwała Nr XLIII.412.2018 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata  

2018 – 2026.

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, L. Siporski. 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.
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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, 11
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 przyjmo-
wani są interesanci w sprawach związanych 
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.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

 Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia  
16 października 1992 r. o orderach  
i odznaczeniach (Dz. U. z 2018 r., poz. 
400 ze zm.) Medal za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie stanowi nagrodę dla osób, 
które przeżyły 50 lat w jednym związku 
małżeńskim. Medal przyznawany jest 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej 
Polskiej.
 Organem uprawnionym do 
przedstawienia Prezydentowi RP 
wniosku w sprawie nadania medalu  
mieszkańcom miasta Mińsk Mazowiecki 
jest Wojewoda Mazowiecki.
 Wniosek o nadanie Medalu 
za Długoletnie Pożycie Małżeńskie 
przedstawia się Prezydentowi RP nie 
wcześniej niż w roku kalendarzowym, 
w którym osoby proponowane do 
odznaczenia obchodzić będą 50 rocznicę 
zawarcia związku małżeńskiego. 
 Czas oczekiwania na 
przyznanie medali trwa kilka miesięcy. 
Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku 

Kancelaria Prezydenta RP przesyła 
Jubilatom podpisany przez Prezydenta 
RP list gratulacyjny. Urząd Stanu 
Cywilnego po otrzymaniu medali 
powiadamia Jubilatów o planowanym 
terminie uroczystego wręczenia 
odznaczeń. Podczas uroczystości 
medale przyznane przez Prezydenta RP 
wręcza Burmistrz Miasta.
 Organizacja uroczystości 
jubileuszowych nie podlega opłacie 
skarbowej. Osoby, które nie zgłaszały 
jubileuszu po przeżyciu wspólnie 50 lat  
i nie otrzymały medalu mogą zgłosić chęć 
otrzymania medalu od Prezydenta RP 
również później. Osoby przedstawiane 
do odznaczenia Medalem za Długoletnie 
Pożycie Małżeńskie muszą spełniać 
warunek niekaralności. 
 Urząd Stanu Cywilnego  
w Mińsku Mazowieckim występuje do 
Wojewody Mazowieckiego z inicjatywą 
(projektem wniosku) nadania medali 
w sytuacji, gdy zamieszkali na terenie 

miasta Mińsk Mazowiecki Jubilaci lub 
ich najbliższa rodzina zgłoszą zgodę na 
wystąpienie z takim wnioskiem.
 Pary małżeńskie z Mińska 
Mazowieckiego, które zawarły związek 
małżeński w II półroczu 1968 roku lub 
wcześniej i nie otrzymały Medalu za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą 
zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywilnego 
w Mińsku Mazowieckim w terminie do 
15 października 2018 roku. Podany 
termin zgłoszeń wiąże się z określoną 
wyżej procedurą. Należy zabrać ze sobą 
dowody osobiste (do wglądu).
 O terminie i szczegółach 
organizacji uroczystości wręczenia 
medali Jubilaci zostaną powiadomieni 
w zaproszeniu przesłanym listownie 
przez  Urząd Stanu Cywilnego w Mińsku 
Mazowieckim.
                                                                                                          

Magdalena Zagórska
                                                                    zastępca 

kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZYZNAWANIA MEDALI  
ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE
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