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Drodzy Czytelnicy,
z pewnością wielu z Państwa podejmowa-
ło ostatnio w rozmowach temat rocznicy 

częściowo wolnych wyborów 4 czerwca 1989 
roku.  Miasto Mińsk Mazowiecki i Muzeum Ziemi 

Mińskiej  przygotowało dwa wydarzenia z tej oka-
zji. Dotarliśmy do członków Obwodowych Komitetów z zaproszeniem 
na uroczystość wręczenia medali wolności. Chcieliśmy w ten sposób 
uhonorować wszystkie osoby zaangażowane w ruch solidarnościowy 
tamtego okresu. Podczas uroczystości miał miejsce symboliczny gest 
przekazania młodemu pokoleniu odpowiedzialności za wolność, zobo-
wiązującej do działań i szacunku dla polskiej historii i jej bohaterów. Uro-
czystość uświetnił koncert Leszka Wójtowicza z Piwnicy pod Baranami, 
barda Solidarności. Padło wiele słów odnoszących się do historii, ale 
także do budowania, tej pisanej przez małe ”s”, solidarności z drugim 
człowiekiem. Ponadto, mieszkańcy Mińska mieli możliwość przysiąść się 
do symbolicznego okrągłego stołu ustawionego w przestrzeni miasta  
i rozmów na temat znaczenia i rozumienia demokracji. Spotkanie zgro-
madziło niewielką liczbę osób, ale wszystkim obecnym serdecznie dzię-
kujemy za refleksję nad wydarzeniami sprzed 30 lat i próbę znalezienia 
odpowiedzi dokąd zmierzamy. Każda rozmowa była dla nas bardzo 
ważna. Mamy nadzieję na 
kolejne spotkania bliżej siebie. 
Miejska Biblioteka Publiczna 
zaprasza na spotkania „Przy 
wspólnym stole”, podczas któ-
rych będziemy kontynuować 
rozmowy o naszym mieście. 

W niniejszym wydaniu 
gazety znajdziecie Państwo 
także artykuł o poruczniku 
Marianie Kroszczyńskim. Tym 
tekstem chcemy zapoczątko-
wać cykl prezentujący sylwet-
ki zasłużonych  weteranów 
walk o niepodległość.

Z pozdrowieniami 

Katarzyna Łaziuk
Kierownik Wydziału Promocji, 

Kultury i Sportu

Szanowni Państwo,

zakończyliśmy budowę ulic: Osie-
dlowej, Marii Grochowskiej, Hipo-
lita Konopki i Ignacego J. Pade-
rewskiego. Przed nami przetargi  
i realizacje kolejnych inwestycji 
drogowych związanych z rozbu-
dową systemu gospodarowania 
wodami opadowymi w Mińsku 

BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Mazowieckim. Na ten projekt Mia-
sto otrzymało dofinansowanie ze 
środków unijnych.

Rozpoczynamy również budowę 
ulic: Janka Paruzela, Zofii Kalinow-
skiej, 7. Pułku Ułanów Lubelskich 
oraz Żwirowej (z udziałem środków 
gminy).

Przed nami największe wyzwanie 
inwestycyjne tego roku – rozpo-
częcie budowy nowej siedziby 
Przedszkola Miejskiego nr 2 przy 
„Dąbrówce”. Na ten cel Miasto 
zamierza pozyskać środki unijne  
w ramach zwrotnego mechani-
zmu finansowego „Jessica 2”.

Czerwiec obfitował w wydarze-
nia kulturalne z udziałem artystów  
z naszego miasta: spektakl „Pani 
Dulska”, przedstawienia wokalno 

Marcin Jakubowski

-taneczne „Naprawczak” i pokaz 
Studia La Flaca, pierwsze w na-
szym mieście widowisko plenero-
we – „Słowianie”, czy Festiwal Po-
werON zorganizowany w ramach 
projektu „Kultura włączania”. Po-
ziom artystyczny, jaki reprezento-
wali mińscy artyści, jest zdecydo-
wanie ponadlokalny. Chciałbym 
pogratulować efektów bardzo 
ciężkiej pracy, ogromnych talen-
tów i życzyć wielu sukcesów.

A już za chwilę trzy dni muzycznej 
uczty, czyli Festiwal 4M – Mińsk Ma-
zowiecki Miasto Muzyki, na który 
gorąco zapraszam.
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AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI

Wybory 4 czerwca 1989 r.
 Słownik Języka Polskiego wy-
mienia kilka znaczeń słowa wolność, 
ale dla Polaków istotne jest jej rozumie-
nie jako (…) niezależności państwa od 
innych państw w sprawach wewnętrz-
nych i stosunkach zewnętrznych. Hi-
storiografia opisuje wiele polskich dróg 
do wolności. Ta ostatnia, upadek ko-
munizmu, symbolicznie zakończyła się 
4 czerwca 1989 roku.

Po II wojnie światowej przyszła „wol-
ność” sygnowana kuratelą ZSRR. Na 
długie lata znaleźliśmy się za żelazną 
kurtyną, którą udało się nieco uchylić  
w sierpniu 1980 r. Porozumienie zawarte 
31 sierpnia 1980 r. władza komunistyczna 

wykorzystała do zebrania sił na rozprawę  
z powstającą „Solidarnością”. Wprowa-
dzony 13 grudnia 1981r. stan wojenny nie 
stłumił ruchu „Solidarności”, a komunistom 
pokazał, że nie utrzymają dotychczasowe-
go systemu. 22 lipca 1983 r., miesiąc po 
drugiej pielgrzymce papieża Jana Pawła 
II do Ojczyzny, zawiesili stan wojenny, ale 
usztywnili politykę wobec zmian. Pogar-
szała się stopa życiowa społeczeństwa, 
rosły ceny i inflacja, obowiązywał kartko-
wy system reglamentacji. Następowały 
również podziały w „Solidarności”. Rok 
1988 oprócz dużej podwyżki cen, przyniósł 
falę strajków. W tej sytuacji przywódcy 
PRL zdecydowali się na dokooptowanie 
części opozycji do władz. Przy udziale 
przedstawicieli Kościoła rozpoczęły się po-
ufne rozmowy szefa MSW gen. Czesława 

Kiszczaka z Lechem Wałęsą. Ustalono 
przeprowadzenie jawnych rozmów przy 
„okrągłym stole”. Obrady Okrągłego Stołu 
rozpoczęły się 6 lutego 1989 r. i trwały do 
6 kwietnia 1989 r. Zawarte porozumienie 
polityczne objęło szereg ustaleń. Najważ-
niejsze dotyczyły organów państwowych - 
wprowadzenia Senatu i urzędu Prezyden-
ta, legalizację „Solidarności” i kontraktu 
wyborczego. Kontrakt wyborczy stanowił 
przeznaczenie 65% mandatów w Sejmie 
dla skupionych w PRON komunistów,  
35% mieli otrzymać bezpartyjni. Wybory do 
Senatu miały być wolne. 7 kwietnia 1989 r. 
Sejm uchwalił nową ordynację wyborczą  
i wprowadził zmiany w Konstytucji doty-
czące Senatu i Prezydenta. 

Rozpoczęła się przebiegająca w ner-
wowej atmosferze kampania wyborcza. 
Opozycja skupiła się przede wszystkim 
przy Komitecie Obywatelskim przy Lechu 
Wałęsie oraz jego komitetach regionalnych 
i wojewódzkich. Reprezentujące stronę 
społeczną KO sporządziły listy 161 kandy-
datów (35%). Każdy kandydat fotografo-
wał się z Lechem Wałęsą. 

4 czerwca 1989 r. odbyła się I tura, 
pierwszych w powojennej historii Pol-
ski częściowo wolnych wyborów. Roz-
czarowała niska frekwencja wyborców, 
wyniosła ona 62%. W wyborach zwycię-
żyła niespodziewająca się tak dobrego 
wyniku „Solidarność”.  Kandydaci Komi-
tetu Obywatelskiego otrzymali 160 miejsc  

w Sejmie i 92 mandaty w Senacie. W drugiej 
turze wyborów „Solidarność” zdobyła bra-
kujący mandat poselski (161) i 7 kolejnych 
mandatów senatorskich (99).  Wybory dla 
PZPR okazały się sromotną klęską. Choć 
Zgromadzenie Narodowe wybrało gen. 
Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta,  
w sejmie posłowie ZSL i SD poparli opo-
zycję. 24 sierpnia 1989 r. misję tworzenia 
pierwszego niekomunistycznego rządu 
powierzono Tadeuszowi Mazowieckiemu. 
Pierwszy raz od ponad 40 lat rząd mógł  
w polityce zagranicznej akcentować pol-
ską rację stanu.  

Wyniki czerwcowych wyborów w Pol-
sce rozpoczęły nowy okres w jej dziejach, 
dały jednocześnie impuls do upadku ko-
munizmu w Europie środkowo-wschod-
niej. Korzenie przemian, które nastąpiły, 
poza determinacją Polaków tkwiły rów-
nież w zmianie sytuacji międzynarodowej,  
a zwłaszcza objęciu władzy przez Michaiła 
Gorbaczowa w ZSRR.  

W 30. rocznicę przeprowadzenia czę-
ściowo wolnych wyborów warto pamiętać 
o słowach Wielkiego Polaka, Papieża Jana 
Pawła II, któremu szczególnie bliskie było 
odnowienie oblicza Ojczyzny: „Wolności 
nie można tylko posiadać, nie można jej 
zużywać. Trzeba ją stale zdobywać i two-
rzyć przez prawdę”.

Lilla Kłos., fot. z arch. UM MM

Wolność kocham i rozumiem, 
wolności oddać nie umiem ...

pod słowami utworu zespołu Chłopcy 
z Placu Broni z pewnością podpisało-
by się wielu z nas. W życiu bohatera 
walk o niepodległość kapitana Mariana 
Kroszczyńskiego urzeczywistniają się 
one bezsprzecznie. W świetle ważnych 
rocznic przypadających na rok 2019, 
takich jak 30-lecie wolnych wyborów 
czy 80. rocznica wybuchu II wojny 
światowej, mówienie o zasłużonych dla 
wolności wydaje się być zasadne i po-
trzebne. Ich postawa, czyny i stała go-
towość do zadań na rzecz ojczyzny po-
winny być dla nas wszystkich wzorem. 

Kapitan Marian Kroszczyński jest naj-
starszym na terenie powiatu mińskiego 
weteranem walk o niepodległość. Urodził 
się w 1924 roku we wsi Anielinek w gmi-
nie Jakubów. Lata dziecięce naznaczone 
miał ciężką pracą w gospodarstwie ro-
dziców. Okres wojny nie oszczędzał mło-
dego chłopaka. Wykazał się on jednak 
bohaterstwem i odwagą biorąc udział  
w akcjach sabotażowo-dywersyjnych po 
wstąpieniu do Armii Krajowej. Wtedy też 
przyjął pseudonim „Sowa”. Warto wspo-
mnieć o udziale kapitana  Kroszczyńskie-
go w walkach o Warszawę, Bydgoszcz, 
Wał Pomorski czy Siekerki. Za udział  
w walkach o Berlin został odznaczony 
w 1947 roku Brązowym Krzyżem Zasłu-
gi. Szereg licznych medali i odznaczeń 
świadczy o wadze działań i docenieniu 
kombatanta przez władze lokalne i pań-
stwowe. Po wojnie pracował jako kierow-
ca. Na emeryturę przeszedł w 1989 roku. 
Za wykonywaną wzorowo pracę zawo-
dową kapitan otrzymał Krzyż Kawalerski 
Orderu Odrodzenia Polski. 

Kapitan Kroszczyński nadal czynnie 
uczestniczy w życiu miasta. Sam wielo-
krotnie nagradzany pamięta także o do-
cenieniu innych. Współpracuje z Powia-
tową Radą Kombatantów, Starostwem 
i Miastem Mińsk Mazowiecki. 3 maja 
2019 podczas uroczystości 228. rocznicy 
uchwalenia Konstytucji wraz z  prezesem 
Związku Inwalidów Wojennych Oddziału 
Mińsk Mazowiecki Józefem Jedynakiem 
i skarbnikiem Wiktorem Tobiaszem  uho-
norował Burmistrza Miasta Marcina Jaku-
bowskiego Medalem za Zasługi dla Ru-
chu Kombatantów. Bohater niniejszego 
artykułu  i wspomniani członkowie swoją 
obecnością uświetniają wszystkie uro-
czystości państwowe. Za tę patriotyczną 
postawę należą się im słowa uznania i po-
dziękowań. 

Warto wspomnieć także, że  kapitan 
Kroszczyński jest fundatorem  płyty  pa-
miątkowej  upamiętniającej  bohaterskie  
czyny rodziny Sażyńskich, zamontowanej 
w 2006 na budynku przy ul. S. Wyszyń-
skiego. Marian Kroszczyński  zadbał tak-
że o renowację tablicy w 2018 roku. 

Za działalność kombatancką oraz 
udział w wojnie Zarząd Oddziału Związ-
ku Inwalidów Wojennych w Mińsku Maz. 
uhonorował kapitana Kroszczyńskiego 
Medalem Marszałka Józefa Piłsudskiego. 
Odznaczenie w 2017 roku otrzymał z rąk 
prezesa ZIW Józefa Jedynaka.  Rok 2018 
przyniósł kolejne odznaczenie. Decyzją 
Ministra Obrony Narodowej Mariusza 
Błaszczaka porucznik Kroszczyński zo-
stał mianowany do stopnia kapitana. Aktu 
mianowania dopełnił komendant WKU  
w Mińsku Maz. ppłk Marcin Sabadyn. 
Liczba medali i odznaczeń jest długa  
i świadczy o dużych zasługach kapitana.

red., fot. z arch. Mariana Kroszczyńskiego i UM MM

Wolność kocham i rozumiem
   AKTUALNOŚCI
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Dzień 23 maja był wyjątkowym dniem  
nie tylko dla społeczności szkolnej, ale 
także społeczności lokalnej. W murach 
Szkoły Podstawowej nr 5 im. Józe-
fa Wybickiego odbyła się powiatowa 
konferencja profilaktyczno-edukacyjna  
zatytułowana „Nowe substancje psy-
choaktywne” połączona z oficjalnym 
otwarciem szkolnego ogrodu rekreacyj-
nego, zbudowanego w oparciu o projekt 
naszych uczniów w programie Mine-
craft. 

Dyrektor Ewa Szczerba powitała na 
wstępie wszystkich gości, a w szczegól-
ności  burmistrza miasta pana Marcina 
Jakubowskiego oraz sekretarza  miasta 
i przewodniczącą Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych, 
panią Jadwigę  Frelak,   współorganizato-
rów tej  uroczystości.  Wyraziła  ogromną 

Minecraft, konferencja i festyn

AKTUALNOŚCI

Medale za długoletnie pożycie małżeńskie
 W czwartek, 30 maja, 16 par 
małżeńskich za wspólnie spędzone  
50 lat zostało uhonorowanych „Meda-
lem za Długoletnie Pożycie Małżeń-
skie”. Odznaczenie to przyznawane 
jest w dowód uznania dla trwałości 
małżeństwa i rodziny, a wręczył je na 
uroczystości Burmistrz Miasta Mińsk 
Mazowiecki – Marcin Jakubowski. 

Pamiątkowy dyplom otrzymały rów-
nież pary, które przeżyły wspólnie 55  
i 60 lat.

„Złote Gody” to wyjątkowy jubile-
usz, dlatego obchodzony jest szczegól-
nie uroczyście. W Miejskiej Bibliotece  
Publicznej w Mińsku Mazowieckim przy 
dźwiękach muzyki zespołu „Safari” jubi-

Smoleńscy Anna i Bernard
Witowscy Henryka i Andrzej
Wójcik Alicja i Jan,

a także:
Antonina i Adam Bagińscy – 55-lecie
Aniela i Jerzy Pieniążek – 60-lecie
Marta i Jan Rusieccy – 60-lecie

USC, fot. z arch. UM MM

laci bawili się znakomicie. Były kwiaty, 
gratulacje oraz upominki.

50 lat pożycia małżeńskiego świętowali:

Bożym Antonina i Tadeusz
Cudnik Hanna i Stanisław
Dąbrowscy Janina i Stanisław
Dziugieł Alicja i Bolesław
Gut Zofia i Witold
Kaczyńscy Bogumiła i Jan
Karwowscy Cecylia i Stefan
Kulma Bogda i Józef
Miszkiewicz Wiesława i Stanisław
Okurowscy Barbara i Jacek
Perzanowscy Danuta i Władysław
Rozparzyńscy Krystyna i Ryszard
Skałba Krystyna i Adam

   AKTUALNOŚCI

radość z obecności jednego z niekwe-
stionowanych autorytetów w dziedzinie 
profilaktyki, dyrektora naukowego Cen-
trum Profilaktyki Społecznej w Milanówku 
pana profesora Mariusza Jędrzejko, który 
przybył ze znanymi ekspertami z Funda-
cji HUMANUM: panią Agnieszką Taper, 
panem Leszkiem Roszczenko  oraz pa-
nem dr. Marcinem Bednarczykiem. Pre-
legenci   przeprowadzili cztery wykłady 
dotyczące prezentacji zagrożeń związa-
nych z używaniem  nowych substancji  
psychoaktywnych. Dyrektor szkoły po-
dziękowała wszystkim, którzy  swą obec-
nością  zaszczycili  gospodarzy. A byli 
nimi: radni miasta, kierownicy oświatowi 
Urzędu Miasta, proboszczowie z terenu 
miasta i gminy, przedstawiciele Straży 
Miejskiej oraz Komendy Powiatowej Po-
licji, reprezentant Zespołu Kuratorskiej 
Służby Sądowej, przedstawiciele powia-
towej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej,  
SP ZOZ i CPPR , pracownicy PPP jak 
również zaprzyjaźnieni dyrektorzy pla-
cówek z województwa mazowieckiego 
i świętokrzyskiego. Wśród gości nie za-
brakło  nauczycieli, pedagogów, psy-
chologów i innych specjalistów ze szkół 
podstawowych i ponadpodstawowych 
z terenu miasta i powiatu mińskiego, 
kierowników internatów, przedstawicieli 
OHP oraz dyrektorów placówek oświa-
towych, kulturalnych, sportowych i spo-
łecznych. pani Ewa Szczerba wyraziła 
zadowolenie z obecności  rodziców na 
czele z Przewodniczącym Prezydium 
Rady Rodziców panem Dariuszem Świę-
tochowskim. Podziękowała  za przybycie 
przedstawicielom firm  Inovacive Lab, AM 
Partners Warszawa oraz  Gomar, którzy  
pomogli w organizacji tego wyjątkowego 
wydarzenia. 
   Szkolny ogród zrealizowany przez 
uczniów Piątki wg filozofii Minecraft to 
nie tylko wspaniała, ale także niezwy-
kła nowatorska inicjatywa, pierwsza i na 

razie jedyna w Polsce. Przedsięwzięcie  
to zostało zrealizowane w ramach pierw-
szego budżetu obywatelskiego ogło-
szonego przez Burmistrza Miasta Mińsk 
Mazowiecki. Zapoczątkowana w ubie-
głym roku inicjatywa stanowi wyjątkowe 
upamiętnienie wielu ważnych rocznic   
- 100-lecia odzyskania przez Polskę nie-
podległości, 15-lecia naszej obecności  
w UE oraz 45-lecia istnienia Piątki. Uro-
czyste otwarcie ogrodu do użytku odbyło 
się poprzez tradycyjne przecięcie wstęgi.
    Dopełnieniem atrakcji był popołudnio-
wy festyn rodzinny z okazji zbliżające-
go się Dnia Matki i Dnia Dziecka. Rada 
Rodziców przygotowała wiele atrakcji  
i niespodzianek. Niestety pogoda spłata-
ła figla. Ulewny deszcz spowodował, że 
plenerowa zabawa została przeniesiona   
pod dach szkoły. Dmuchane zjeżdżal-
nie, trampoliny, ścianę wspinaczkową 
rozstawione na boisku Orlika musiały, ku 
rozczarowaniu dzieci, zastąpić zabawy, 

konkursy i  taniec pod dachem. Sale gim-
nastyczne stały się  miejscem,  gdzie  pod 
okiem animatorów uczniowie miło spę-
dzali czas. Frajdą dla młodych uczest-
ników pikniku było kolorowanie twarzy  

i  włosów.  Balony, wata cukrowa, po-
pcorn i lody osłodziły  smutek niezrealizo-
wanych w pełni planów dzisiejszego dnia.

Marzanna Wocial, 
fot. z arch. SP nr 5   i UM MM
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Musical „NAPRAWCZAK”

AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI

Rok temu Musicalowa Akademia Talen-
tów zaskoczyła wszystkich pierwszym 
w Mińsku Mazowieckim musicalem. 
„Pan Niezwykły", bo to o nim mowa, 
podbił serca tysięcy młodych i star-
szych widzów. Gdy MAT zapowiedział 
kolejny spektakl, można się było za-
stanawiać, czy i tym razem uda im się 
stworzyć coś równie dobrego.

Konferencja inaugurująca projekt Human Smart City

30 maja w MSA odbyła się konfe-
rencja inaugurująca projekt Mińsk 
Mazowiecki – miasto inteligentnych 
dzielnic, realizowanego w ramach kon-
kursu grantowego Ministerstwa Inwe-
stycji i Rozwoju HUMAN SMART CITIES. 

Zaproszeni goście przybliżyli idee 
i założenia programu, który zakłada 
współtworzenie miasta razem z miesz-
kańcami. Bardzo dziękujemy prelegen-
tom za podzielnie się wiedzą z zakresów 
HSC, wszystkim za obecność i zainte-
resowanie projektem. Uczniom z Mło-
dzieżowej Inicjatywy Samorządowej za 
prezentacje „Szczęśliwe miasto”. Już 
wkrótce zwrócimy się do mieszkańców  
z pytaniami o to co razem możemy zro-
bić dla naszej lokalnej społeczności.

red. fot. z arch. UM MM

"Naprawczak" to wymyślony i zre-
alizowany przez duet artystów z Mińska 
Mazowieckiego Martę i Marcina Kozioł, 
musical z ważnym przesłaniem zarówno 
dla dzieci, jak i dla dorosłych.

Grupa ponad stu dzieci zabiera nas 
do tytułowego "Naprawczaka"- ośrod-
ka, którym rządzi apodyktyczna, surowa 
i wymagająca Pani Profesor. Gdy w tym 

okropnym miejscu pojawia się Panna M, 
zaczyna się symboliczna walka między 
miłością a dyscypliną.

Przepiękna, emocjonalna muzyka, 
mądre teksty, zachwycające kreacje 
młodych artystów, kostiumy, światła 
i efekty sceniczne tworzą zapierające 
dech w piersiach widowisko.

Marcin Kozioł, fot. Kamil Andrukowicz

Maj – to miesiąc szczególnej aktywno-
ści słuchaczy Mińskiego UTW. To wła-
śnie na maj zaplanowano różnego ro-
dzaju marsze, memoriały i spartakiady 
senioralne. Od kilku lat uczestniczymy 
w Ogólnopolskim Marszu Nordic Wal-
king organizowanym przez Wejherow-
ski UTW. 

11 maja zorganizowaliśmy marsz na dy-
stansie 3 i 5 km. na terenie lasów w Mie-
ni. W tym roku wyjątkowo zawody prze-
prowadziliśmy w lasach Stankowizny. 
Chcieliśmy wielu nowym słuchaczom 
pokazać piękne zakątki naszego mia-
sta: ponad 300 letnią sosnę - najstarszą  
w Polsce, urokliwy szlak spacerowy 
wzdłuż rzeki Srebrnej z jej pięknymi me-
andrami, bobrowiskami i wydmami.

19 maja na terenie AWF w Warszawie 
odbył się też II Memoriał Haliny Szwarc  
- założycielki UTW w Polsce. W pro-

gramie sportowym był marsz na 6 
km oraz testy z wiedzy na temat 
J. Piłsudskiego, H. Szwarc, historii 
AWF i historii Nordic Walking. Miń-
ski UTW wystawił 4 reprezentacje,  
z czego dwie znalazły się w czołówce 
zawodów.

Od 2018 r. Mazowieckie Centrum Poli-
tyki Społecznej organizuje w Mrozach 
„Senioradę” o charakterze sportowo- 
artystycznym. Liczna grupa naszych 

Seniorzy wciąż aktywni
słuchaczy uczestniczy w zawodach zdo-
bywając medale a grupa taneczna „Jak 
nie My, to kto?" prezentuje swój dorobek 
artystyczny.

Cieszy nas duże zainteresowanie impre-
zami. Ogółem w imprezach wzięło udział 
130 osób.

Jadwiga Maciejewska 
- prezes Zarządu Stowarzyszenia "RTW"

fot. Eugeniusz Karpiński
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Wydział Inwestycji., fot. z arch. UM MM 

AKTUALNOŚCI

Piknik rodzinny

Piknik rodzinny, urodziny Galerii Emma, 
atrakcje dla małych i dużych to wszyst-
ko z okazji rodzin miasta. 26 maja mie-
liśmy okazję na spotkanie z mieszkań-
cami, których zaprosiliśmy do udziału  
w quizie o Mińsku Mazowieckim. 

Za każdą dobrą odpowiedź uczest-
nik zdobywał upominki związane z mia-
stem lub żeton na atrakcje pikniku, takie 
jak dmuchane zjeżdżalnie, lody czy ka-
ruzelę ufundowane przez Galerię Emma.  
Jak zawsze mogliśmy liczyć na życzliwą 
pomoc wolontariuszy Fundacji EBU. 
Dziękujemy im za przeprowadzenie za-
baw i animacji dla dzieci.

red., fot. z arch. UM MM

23 maja w ramach obchodów Dni Miasta odbył się koncert Daniela Gałązki z Zespołem. Muzycy zaprezentowali utwory  
z nowej płyty „I zobacz” . Kategoria poezja śpiewana to za mało, aby opowiedzieć o twórczości zespołu. Bardzo cieszy nas,  
że w ramach święta miasta możemy przedstawiać muzyków wywodzących się z Mińska, bądź z nim związanych. 

red., fot. z arch. UM MM

Koncert Daniela Gałązki z ZespołemPomalowaliśmy miasto na żółto i na niebiesko
Koncert „Pomalujmy miasto na żółto  
i na niebiesko” zakończył cykl wyda-
rzeń w ramach obchodów 598. rocz-
nicy nadania praw miejskich naszemu 
miastu. 

Radny Jerzy Mróz zainspirował miń-
ską społeczność do zorganizowania 
koncertu, w którym wystąpili mieszkań-
cy Mińska. Zaproszenie do udziału w 
wydarzeniu przyjęli soliści i zespoły mu-
zyczne. „Kapela Małego Stasia” po kilku 
latach nieobecności na mińskiej scenie 
zaprezentowała znane i lubiane przeboje. 
Cieszymy się, że zespół wznowił próby  
i liczymy na kolejne muzyczne spotkania. 

Na scenie swoje talenty zaprezen-
towali także grupa „Kreska”, zespół „Na 
każdą Okazję”, chór Mińskiego Uniwersy-
tetu Trzeciego Wieku oraz soliści Karolina 
Świętochowska, Kacper Kościanek, Ju-
lia Dobrowolska, dwunastoletnia Maryla 
Brzezińska i Martyna Szlendak. Multiin-
strumentalista Marcin Steczkowski wraz 

z zespołem (w składzie Ernest Strachota, 
gitara, Grzegorz Kowalski, bas i Marcin 
Ścierański, bębny) przeprowadził z pu-
blicznością miniwarsztaty wokalne. Ten 
wokalny trening to  była tylko rozgrzewka  

   AKTUALNOŚCI

do wspólnego wykonania przeboju zespo-
łu 2+1 „Chodź pomaluj mój świat na żół-
to i na niebiesko”. Wybór piosenki nie był 
przypadkowy –  niebieski i żółty to kolory 
herbu oraz flagi Mińska Mazowieckiego. 
Mińszczanie mają apetyt na wspólne śpie-
wanie, czego dowodem była jednoznacz-
na odpowiedź TAK na pytanie prowadzą-
cej  koncert Justyny Radomińskiej, czy za 
rok powinniśmy wrócić do tej uczty. 

Wszystkim wykonawcom i publiczno-
ści dziękujemy za wspaniałą atmosferę 
spotkania. Marcinowi Steczkowskiemu  
i jego zespołowi dziękujemy za stworze-
nie wyjątkowej atmosfery warsztatów,  
w których każdy chętnie wziął udział. Jeśli 
nauczyciel wierzy w ucznia, to motywacja 
i chęć do osiągniecia sukcesu wzrasta.  
Jeszcze raz powtarzamy, że święto mia-
sta to święto jego mieszkańców. I tego się 
trzymamy.  

Do zobaczenia za rok!

red., fot. z arch. UM MM, 
Leszek Siporski, minskmaz.com
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- takimi słowami Maciej Augustyniak  
z Fundacji Polska Bez Barier zakończył 
warsztaty Zrozumieć ON (ON – osoba 
z niepełnosprawnością), zorganizowa-
ne w ramach projektu Mazowieckiego 
Instytutu Kultury „Kultura włączania”, 
którego współorganizatorem jest Miasto 
Mińsk Mazowiecki. 

Właśnie o dostępności kultury dla 
osób z niepełnosprawnościami dysku-
towali uczestnicy szkolenia zorganizo-
wanego dzięki uprzejmości Grzegorza 
Wyszogrodzkiego w progach Szkoły 
Podstawowej nr 3. Jak uczynić placów-
ki, instytucje, szkoły bardziej przyjaznymi 
dla OzN? Praktyczne warsztaty miały za 
zadanie uświadomienie, z jakimi trud-
nościami mierzą się codziennie osoby  
z niepełnosprawnością, które mieszkają 
w Mińsku Mazowieckim lub odwiedza-
ją miasto. Także savoir-vivre w relacjach  
z osobami z niepełnosprawnością był 
ważnym elementem warsztatów. 

W programie warsztatów zaplanowa-
na była wizyta na Festiwalu PowerON, 
który odbywał się na terenie Miejskiego 
Domu Kultury. Festiwal był przestrzenią 
integracji i spotkania osób sprawnych  
i niepełnosprawnych. Uczestnicy festi-
walu wzięli udział w rozmaitych warsz-
tatach animacyjnych. Sprawdzili swoje 
siły w niecodziennych dyscyplinach (np. 
pokonywanie toru przeszkód na wóz-
ku). Festiwal gościł Warszawskie Sto-
warzyszenie Rugby na Wózkach Four 
Kings, Fundację Polska Bez Barier, 
Stowarzyszenie To Ma Sens, Funda-
cję im. Dr. Piotra Janaszka Podaj Dalej 
CAL,  Stowarzyszenie na rzecz aktyw-
ności lokalnej,  Polską Fundację Osób 

Słabosłyszących,  Fundację Splot Spo-
łeczny, Katarynkę, Maja, Stowarzyszenie  
„Dzieciom Radość” z  Zespołu Szkół Spe-
cjalnych w Ignacowie, Ochotniczą Straż 
Pożarną Mińsk Mazowiecki, Fundację 
Rozwoju Międzykulturowego EBU i Warsz-
taty Terapii Zajęciowej CARITAS Diecezji 
Warszawsko-Praskiej,  Mazowieckie Sto-
warzyszenie na Rzecz Dzieci i Młodzieży 
z Mózgowym Porażeniem Dziecięcym 
„Krok Dalej”. Na scenie tarasu MDK za-
prezentowali się mińscy artyści i goście: 
Zespół Pieśni i Tańca Uniwersytetu War-
szawskiego WARSZAWIANKA, Teatr Ru-
chu „Balonik”, Regionalny Zespół Pieśni  
i Tańca „Dąbrówka”, Studio Tańca La Fla-
ca, Paweł Karpiński, grupa taneczna Indi-
go, Stowarzyszenie „Dzieciom Radość”  
z Zespołu Szkół Specjalnych w Ignacowie 
oraz Stowarzyszenie Radość Trzeciego 

„Dostępność zaczyna i kończy się na ludziach”

   AKTUALNOŚCI AKTUALNOŚCI

W niedzielę, 16 czerwca, mińszczanie podziwiali znakomite pokazy taneczne w wykonaniu wychowanków Studia Tanecznego  
La Flaca. W pierwszym zaprezentowali się najmłodsi adepci, zaś wieczorem zatańczyli ich koleżanki i koledzy z bardziej zaawanso-
wanych grup. Talenty zdecydowanie ponadlokalne. Dzieci i młodzież na poziomie mistrzowskim. Gratulujemy!

red., fot. Leszek Siporski, minskmaz.com

Pokazy taneczne Studia Tanecznego La Flaca
Wieku w Mińsku Mazowieckim. Wszyst-
kie występy były perfekcyjnie przygoto-
wane. Dziękujemy artystom, wystawcom  
i wszystkim osobom, dzięki którym Powe-
rON i ZrozumiećON były ważnym wyda-
rzeniem w życiu Mińska Mazowieckiego. 

Podczas Festiwalu PowerON można 
było także dowiedzieć się, jakie rozwią-
zania technologiczne można wprowadzić 
w instytucjach, aby uczynić je bardziej 
dostępnymi dla osób z niepełnospraw-
nością. Jednym z takich rozwiązań jest 
zastosowanie pętli indukcyjnej dla osób  
z trudnościami w słyszeniu.  Dzięki takie-
mu systemowi komunikacji i sygnalizacji 
dla niedosłyszących podwyższa się wa-
lory kultury społecznej miejsca, czyniąc 
go przyjaznym dla osób niedosłyszących. 
„Przyjaznym” – czyli takim, w którym roz-
strzyga się kwestia: słyszę albo nie słyszę. 

Uczestnicy warsztatów mieli także 
szansę na poznanie nowej kultury – kul-
tury głuchych. Według portalu równość.
info „termin Kultura Głuchych odnosi się 
do społeczności Głuchych użytkowników 
języka migowego i jest wyrazem poczucia 
tożsamości i przynależności do tej wspól-
noty”. Termin ten używany jest zarówno 
w sensie antropologicznym, jak i politycz-
nym. W aspekcie terminologicznym sło-
wo „Głuchy” (pisane wielką literą) odnosi 
się kwestii kulturowych w odróżnieniu 
od mającego charakter medyczny słowa 
”głuchy” (pisane małą literą). Na Kulturę 
Głuchych składa się szereg elementów: 
samookreślenie jako Głuchy, poczucie 

Wieczór przedostatniej niedzieli czerwca była czasem magicznym. Mińszczanie spędzili go na polanie przy 
słynnej górce w centrum parku miejskiego. Za sprawą Urszuli Brzost i Anny Obszarnej przenieśliśmy się do 
świata słowiańskich wierzeń niesieni muzyką zespołu Oczybaszki, zauroczeni tańcem adeptów Studia La 
Flaca i grą aktorów „Teatru Po Godzinach”, by poznać historię życia Człowieka od narodzin aż do chwili 
śmierci. Historię inspirowaną wierzeniami, mitami oraz obrzędami naszych przodków. 
Spektakl współfinansowany był ze środków Miasta Mińsk Mazowiecki.

red., fot. Leszek Siporski, minskmaz.com

Widowisko plenerowe „Słowianie”

wspólnoty, normy zachowania, wartości, 
wiedza, zwyczaje, struktura społeczna, 
język, sztuka, historia czy wreszcie więzy 
pokrewieństwa.

Bariery architektoniczne i te tkwiące 
w ludzkich umysłach należy burzyć każ-
dego dnia! Wspólny czas Zrozumieć ON 

i Festiwal Power ON był nie tylko czasem 
burzenia barier, ale przede wszystkim 
budowania dobrych relacji i zrozumienia 
wzajemnych  potrzeb. 

Ponawiamy zaproszenie dla osób  
z niepełnosprawnością do udziału w pro-
fesjonalnej sesji fotograficznej. Na zgło-

szenia czekamy do 6 lipca pod adresem 
info@umminskmaz.pl Wystawa zdjęć 
wzbogaci przestrzeń publiczną miasta. 

red., fot. z arch. UM MM
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Wizyta studyjna „Mechanika”

Polska Morska Niepodległa

KULTURAOŚWIATA

Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. za-
angażowana jest we współpracę w ramach 
porozumienia Bridge2Europe, którego jed-
nym z sygnatariuszy jest agencja EU Servi-
ce Agentur reprezentująca niemiecki land 
Saksonia-Anhalt.

W ramach ww. porozumienia w dniu 
22 maja 2019 r. zorganizowana została 
wizyta studyjna przedstawicieli regionów 
partnerskich na Mazowszu. Celem tego 
wydarzenia było przedstawienie Regionu, 
identyfikacja podmiotów zainteresowanych 
współpracą z odpowiednikami z zagranicy, 
a także określenie możliwości i kierunków 
wzajemnej współpracy m.in. w projektach 
finansowych z funduszy europejskich.  

Dzięki propozycji Fundacji Regaty 
Morskie z Trójmiasta, 18 uczniów naszej 
szkoły pod opieką nauczyciela – organi-
zatora szkolnej akcji – p. Jarosława Wa-
chowicza realizuje program Polska Mor-
ska Niepodległa.

Pierwsza szóstka uczniów Zespołu 
Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstań-
ców Warszawy w Mińsku Mazowieckim 
wyruszyła w Morze Bałtyckie 10 czerwca 
w nagrodę za wyniki w nauce.
Nasz udział w tej pięknej inicjatywie to 
trzy rejsy, w każdym popłynie szóstka 
najlepszych uczniów. Przez tydzień będą 
poznawać tajniki żeglugi pod żaglami 
oraz będą realizowali program edukacji 
patriotycznej. 

Uczestnicy rejsu to młodzież wybra-
na przez wychowawców klas na podsta-
wie osiągniętych wyników w nauce. To 
nasi prymusi. Płyną w nagrodę za swoją 
rzetelną pracę.

Pierwsza załoga w składzie Sandra 
Główka, Eliza Rokicka, Damian Dąbrow-
ski, Marcin Gut, Szymon Komuda, Piotr 

Chrzyptowicz reprezentują naszą szkołę 
w rejsie od dnia 10 czerwca w Gdyni, 

W organizację wydarzenia zaangażowany 
jest Urząd Marszałkowski Województwa 
Mazowieckiego.

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy w Mińsku Mazowiec-
kim  uczestniczył w tym  wydarzeniu, które 

niewątpliwie przyczyniło się do nawiązania 
współpracy z podmiotami i instytucjami  
z Saksonii-Anhalt. Prezentując  potencjał, 
zaplanowaliśmy obszary i możliwości do 
wzajemnej współpracy i realizacji wspól-
nych przedsięwzięć, wykorzystując fun-
dusze ze środków europejskich z różnych 
programów i projektów strukturalnych.  
W spotkaniu uczestniczył szkolny koordy-
nator projektów Joanna Wójtowicz oraz Dy-
rektor Zespołu Tomasz Płochocki.  

ZSZ nr 2, fot. z arch. szkoły

następna grupa wyrusza 24 czerwca  
i kolejna 9 września. Ahoj przygodo!

ZSZ nr 2, fot. z arch. szkoły

   AKTUALNOŚCI

Projekt „Rozbudowa systemu gospodarowania wodami  
opadowymi w Mińsku Mazowieckim – I etap” w ramach  
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

Projekt dofinansowany ze środków 
Programu Operacyjnego Infrastruktu-
ra i Środowisko 2014-2020, działanie 
2.1 Adaptacja do zmian klimatu wraz 
z zabezpieczeniem i zwiększeniem od-
porności na klęski żywiołowe, w szcze-
gólności katastrofy naturalne oraz 
monitoring środowiska, typ projektu 
2.1.5 Systemy gospodarowania woda-
mi opadowymi na terenach miejskich. 
Celem projektu jest poprawa gospoda-
rowania wodami opadowymi na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki oraz popra-
wa środowiska naturalnego.

Umowę o dofinansowanie projektu  
z funduszy unijnych zawarto 18 sierpnia 
2017 roku. W ramach projektu na dzień 
dzisiejszy została wykonana kanalizacja 
wód opadowych w następujących uli-
cach:
• w ulicy Grzeszaka w ramach zadania 
wybudowano 815 mb kanalizacji desz-
czowej;
• w ulicy Kolberga w ramach zadania 
wybudowano 631,5 mb kanalizacji desz-
czowej, przedsięwzięcie obejmowało
również budowę zbiornika retencyjnego 
o objętości roboczej 2 731 m3;
• w ulicy Rodziny Łubieńskich długość 
wybudowanego odcinka kanalizacji 
deszczowej wynosi 507,27 mb;

• w ulicy Narutowicza długość wyko-
nanej kanalizacji deszczowej wynosi  
585 mb;
• w ulicy Jaśminowej długość wyko-
nanej kanalizacji deszczowej wynosi  
947,40 mb.
• w ulicy Osiedlowej długość kanalizacji 
to 1 382,4 mb;
• w ulicy Marii Grochowskiej i Hipolita 
Konopki łączna długość budowanego 
odcinka wynosi 658 mb;

• w ul. Ignacego Paderewskiego długość 
kanalizacji to 82 mb.

Kwota dofinansowania wynosi obecnie 
6 783 550 zł.

Miasto Mińsk Mazowiecki wystąpiło  
z wnioskiem do Narodowego Fundu-
szu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej o rozszerzenie projektu o wyko-
nanie kanalizacji wód opadowych w uli-
cach: Konstytucji 3 Maja, Wesołej, Zofii  
Kalinowskiej, Janka Paruzela, Żwirowej,  
Sikorskiego, a także wykonanie kana-
lizacji wód opadowych wraz z budową 
zbiornika retencyjnego w ul. Wolań-
skiego, budową systemu odwodnienia  
w ul. 7 Pułku Ułanów Lubelskich oraz 
przebudową rowu na odcinku od ul. Le-
śnej do ul. Wróblewskiego wraz z prze-
budową zbiorników retencyjnych.
Mamy nadzieję że wniosek zostanie roz-
patrzony pozytywnie.

Realizacja tego projektu przyczynia 
się do zachowania naturalnego obiegu 
wody w przyrodzie oraz znacząco po-
prawi jakość życia mieszkańców miasta 
Mińsk Mazowiecki.

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM

Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy w Mińsku Mazowieckim, 
w nowych partnerskich projektach i programach międzynarodowych.

Realizacja Programu Polska Morska Niepodległa w Zespole Szkół Zawodowych  
nr 2 im. Powstańców Warszawy 
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Czas PRL-u w Szkole Podstawowej nr 3

Adapter Bambino, papierosy bez filtra 
i kartki na mięso – takie między inny-
mi eksponaty zgromadzili na wystawie  
w papieskiej trójce podopieczni na-
uczycielki historii Lilli Kłos.  

W tym roku szkolnym klasy VIII D  
i VIII E ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. 
Jana Pawła II w Mińsku Mazowieckim 
zgłębiające na lekcjach historii treści po-
święcone czasom PRL-u stanęły przed 
dodatkowymi zadaniami. Pierwsze pole-
gało na obejrzeniu filmu o tej tematyce 
i opisaniu absurdów epoki. Najchętniej 
oglądano komedie „Nie lubię poniedział-
ku” czy „Nie ma mocnych”. Drugim za-
daniem był wywiad z osobą pamiętającą 
okres stanu wojennego. 

Trzecie zadanie najbardziej się 
wszystkim spodobało, a dodatkowo 
było wyjątkowo wizualne i wciągające. 
Tym razem zajęliśmy się gromadze-
niem eksponatów i tworzeniem wystawy  
o czasach PRL-u. Oj, czego tam nie 
było i jak bardzo szczęśliwe były nasze 
babcie i dziadkowie pokazujący zdobyte  
w ogromnych kolejkach skarby. Kulto-
wy okazał się adapter Bambino i grające 
pocztówki, paczka papierosów bez filtra 
o nazwie Sport i kartka żywnościowa na 
2,5 kg mięsa. Zgromadzone przedmioty 

Dlaczego Meksyk? Wyjaśnienie jest 
proste, otóż pod tym hasłem odbył się 
w niedzielę 19 maja 2019 r. w Szkołach 
Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim 
kolejny wiosenny Piknik Rodzinny. Nie 

mogło zabraknąć również upamięt-
nienia zbliżającego się Dnia Matki, co 
podkreślił ks. dyrektor Ryszard Woź-
niak, celebrujący mszę świętą rozpo-
czynającą uroczystość.

Radość, sztuka, energia, otwartość, 
przyjaźń – bez granic. Taniec, śpiew, te-
atr, gra, pantomima… i artyści z całego 
świata . W ramach Festiwalu Młodzieży 
Bez Granic do Mińska Mazowieckiego 
przyjechali muzycy, cyrkowcy i tance-
rze z Brazylii, Burkina Faso, Szwajcarii, 
Francji, Słowacji, Martyniki, Chorwacji 
oraz Polski.

Główną ideą Karawany Bez Granic 
jest spotkanie. Karawana odwiedza kil-
kanaście szkół w Polsce, aby wnieść tam 
energię mieszanki kultur i pasji repre-
zentowanych przez artystów z różnych 
zakątków świata. Karawana Bez Granic 
promuje ideę edukacji poprzez sztukę 
oraz międzykulturowej integracji Festi-
walu Młodzieży Bez Granic realizowane-
go w Salezjańskim Ośrodku Wychowaw-
czym w Różanymstoku  od 2009 roku.

Występ w Szkołach Salezjańskich 
odbył się 5 czerwca br.  Każda z pre-
zentacji wywarła ogromne wrażenie na 
widowni. Wytańczone i wyśpiewane hi-
storie wyzwoliły silne emocje - zarówno 
u artystów, jak i u odbiorców. Pokazy na 
przemian bawiły, zaskakiwały i wzrusza-
ły. Poziom zawodowy wszystkich wystę-
pujących był niezwykle wysoki - na sce-
nie zaprezentowali się najlepsi w swoich 
dziedzinach.

Mińska Karawana nie skończyła się 
jednak na prezentacjach. Po zakończe-
niu pokazów przyszedł czas na warsztaty 
i rozmowy z artystami. Była to fantastycz-
na okazja do nauki nowych, niespoty-
kanych umiejętności (np. żonglowanie 
kapeluszami), poznania inspirujących 
ludzi i przełamywania barier. Nie na co 
dzień mamy przecież okazję rozmawiać 
z trenerem capoeiry z Brazylii, clownem 
z Chorwacji, szwajcarską mistrzynią żon-
glerki i gimnastyki cyrkowej czy tance-
rzami z Martyniki.

W ten sposób granice między sceną 
a widownią zatarły się. Być może dla nie-
których będzie to początek nowej fascy-
nacji lub okazja do przełamania stereoty-
pów i uprzedzeń.

Wydarzenie zostało dofinansowa-
ne ze środków Ministra Kultury i Dzie-
dzictwa Narodowego pochodzących  
z Funduszu Promocji Kultury, środków 
“Fundacji PZU” oraz współfinansowane 
ze środków Urzędu Marszałkowskiego 
Województwa Podlaskiego.

 Hanna Zawadka, uczennica klasy VIII b 
Publicznej Salezjańskiej Szkoły Podstawowej im. św. 

D. Savio w Mińsku Mazowieckim,
fot. z arch. szkoły

Karawana bez granic

Imprezę uświetniły występy uczniów. 
Zatańczyli „zerówkowicze” i klasa VII. 
Natomiast śpiewem zabawiali nas chó-
rzyści pod dyrekcją Jeleny Sakovicz  
i przy akompaniamencie Igora Maka-
weckiego, a indywidualnie, w duetach 
i trio: Amelka Dróżdż, Weronika Parol, 
Klaudia Wańko, Amelka Rutkowska, 
Olga Jachimowicz oraz Mieszko i Maks 
Abramowscy. Nad porządkiem uroczy-
stości czuwała para uroczych konfe-
ransjerów z liceum – Karolina Chylińska  
i Rafał Smoliński. 

Licznie przybyli goście mogli wspa-
niale bawić się w rodzinnej atmosferze  
i korzystać z różnych nietypowych atrak-

posegregowaliśmy w grupy tematyczne, 
np. szkoła, wojsko, opozycja, kultura. 
Przez dwa miesiące nie tylko zainte-
resowane klasy, ale i inni korzystający  
z sali historycznej mieli na co popatrzeć. 
Wystawę zamknęliśmy historyczną datą 
4 czerwca…

Lilla Kłos, fot. z arch. SP nr 3

cji: niezwykłej, kolorowej meksykańskiej 
kawiarenki, stoisk z przysmakami i taki-
mi przekąskami, jak tortillą, guacamole 
i nachosami. Ogromną popularnością 
cieszyły się również zupa meksykańska 
i takież naleśniki. Amatorów konkretnych 
potraw na pewno nie zawiodło stoisko  
z grillowanymi mięsami i kiełbaskami. Na 
deser można było zjeść pyszne, domo-
we gofry, ciasto i watę cukrową.

Na piknikach salezjańskich stałym 
elementem jest również stoisko ludowe 
 - serwujące specjały kuchni wiejskiej  
i domowej. Tu można było kupić też wy-
roby rękodzielnicze. 

Najmłodsi (i nie tylko) z zapałem  
i radością bawili się na kolorowych dmu-
chańcach i przytulali piękne, oswojone 
alpaki. Powodzeniem cieszyło się także 
malowanie buziek i rączek czy przykleja-
nie wąsów i zdjęcia w sombrero oraz jak 
zwykle przejażdżki na kucyku. 

Klasa Vb zorganizowała zabawę  
z piniatą, w której każdy, (zarówno ma-
luchy jak i starsi) mógł wykazać się siłą  
i zdobyć słodką niespodziankę. 

Nie zabrakło również  strawy dla du-
cha. W czasie pikniku można było podzi-

wiać wystawę rzeźb autorstwa Mirosła-
wa Kocia. 

Każdy uczestnik pikniku znalazł dla 
siebie coś ciekawego i miło spędził czas 
z rodziną na świeżym powietrzu. Warto 
podkreślić, iż dzięki hojności rodziców 
i sponsorów część atrakcji dla dzieci 
była darmowa. Serdecznie dziękujemy 
wszystkim, którzy ofiarowali nam swój 

czas, pomysły i środki materialne, aby 
uświetnić wspólne rodzinne przedsię-
wzięcie. Zebrane pieniądze są przezna-
czone na malowanie dachu  sali gim-
nastycznej. Niech wyrazy wdzięczności 
przyjmą wszyscy przyjaciele naszej pla-
cówki. Dzięki Wam nasz  Piknik Rodzin-
ny był niepowtarzalny.

K. Lewandowska-Staroń, 
fot. z arch. szkół salezjańskich
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Noc Muzeów w Muzeum Ziemi Mińskiej 
z roku na rok cieszy się coraz większą 
popularnością, wpisując się na stałe 
w kalendarz wydarzeń muzealnych. 
W tym roku odwiedziło nas około 500 
osób.

Prezentowaliśmy Państwu najnow-
sze eksponaty, które znajdują się w na-
szym Muzeum, rodzinne albumy Ose-
towskich, inteligenckiej rodziny z Mińska 
Mazowieckiego (MZM ul. S. Okrzei 16) 
oraz fotografie po ppor. Stefanie Goła-
szu, który w latach 1936-1939 był do-
wódcą plutonu w 7. Pułku Ułanów Lubel-
skich. Zaprezentowaliśmy kilkadziesiąt 
zdjęć związanych z tym okresem, a jest 
to tylko część ogromnego zbioru pa-
miątek, listów i fotografii przekazanych  
w 2018 roku do MZM przez rodzinę ppor. 
Gołasza (ul. gen. K. Sosnkowskiego 4). 

Wieczór rozpoczął się wernisażem 
wystawy Marka Chabrowskiego „Kwia-
ty” o której opowiedziała Iwona Pleskot. 
Obok zwiedzający mogli bliżej poznać 
„Chorwacki Zadar” podczas trwającej 
wystawy przybliżającej piękno Zadaru. 
Stałe ekspozycje jak co roku cieszyły się 
ogromną popularnością między innymi 
„Pracownia Zegarmistrzowska Lucja-
na i Władysława Dąbrowskich”, nowa 
sala rzemieślnicza oraz wystawa „Jak 
żyli nauczyciele w II Rzeczypospolitej? 
– tradycje i nowoczesność”, pod-
czas której tradycje połączyły się  
z nowoczesnością. Na ten wyjątkowy 
wieczór przyjechał tu bowiem pięciooso-

bowy zespół z Instytutu Podstawowych 
Problemów Techniki Polskiej Akademii 
Nauk (zwanego w skrócie IPPT PAN),  
w tym również pani Maria Ekiel-Jeżew-
ska kurator wystawy „Jak żyli nauczy-
ciele w II Rzeczypospolitej?”. Wolon-
tariusze z Warszawy (doktoranci mgr 
inż. Łukasz Fura i mgr inż. Kamil Opiela 
oraz dr Norbert Żołek, a także mgr inż. 
Paulina Fura-Kruk, doktorantka z Wy-
działu Fizyki Politechniki Warszawskiej). 
Przez sześć godzin wytrwale opro-
wadzali zwiedzających po tej właśnie 
ekspozycji. Opowiadali o eksponatach  

i historii w nieco inny niż zazwyczaj, tro-
chę bardziej naukowy sposób, nawiązu-
jąc do rozwoju technologii w I połowie XX 
wieku oraz jej wpływu na życie codzien-
ne Polaków, ich kontakty społeczne  
i otwieranie przed nimi nowych możliwo-
ści poznawczych. Uwaga gości została 
skierowana na te elementy wystawy, 
które pokazują przykłady takich działań 
przedwojennych polskich nauczycieli, 
które przyczyniały się do wysokiego sta-
tusu społecznego ich zawodu. Taki spo-
sób oprowadzania spotkał się z dużym 
zainteresowaniem zwiedzających i wy-
soką oceną merytoryczną. Warto wspo-
mnieć, że IPPT PAN od kilku lat wspiera 
rozwój wystawy i towarzyszących jej ini-
cjatyw edukacyjnych i badawczych. 

Dzięki firmie Kreacja Smaku i Re-
klamy mogliśmy zaprezentować stano-
wisko ręcznego grawerunku w metalu, 
którego bohaterem był Krzysztof Am-
broziak pracownia Frezik, oraz stano-
wisko warszatowe artystycznego malo-
wania drewna, które poprowadziła pani 
Dorota Szymczak z pracowni Drevutnia.  
W ogrodzie muzealnym zagrał zespół 
Trumba Jazz, którego styl Styl można 
określić jako eksperymentalną fuzję jaz-
zu, funku i rytmów latynoskich. W skła-
dzie Rafał Gańko — trąbka, flugelhorn, 
Janusz Sobolewski — kontrabas, Eddy 
— instrumenty perkusyjne. 

Noc Muzeów zakończyliśmy o pół-
nocy, wszystkim, którzy uczestniczyli  
z nami w tym niezwykłym wydarzeniu 
serdecznie dziękujemy.

 

MZM, fot. z arch. MZM

6 czerwca 2019 r. w Muzeum Ziemi Miń-
skiej odbyły się występy uczniów w ra-
mach  przesłuchań do Ogólnopolskiego 
Konkursu Krasomówczego PTTK. Do 
przesłuchań zgłosiło się 20 uczestników, 
którzy zostali podzieleni na kategorie 
wiekowe klas I-III,  IV-VI oraz  VII-VIII  
i gimnazjum.

W jury konkursu  zasiadali: Joanna 
Janicka – nauczyciel polonista,  prof. 
Maria Ekiel-Jeżewska – kustosz wysta-
wy muzealnej „Jak żyli nauczyciele w 
II Rzeczpospolitej”, Maciej Koszewski, 
student polonistyki, a przed laty uczest-
nik konkursu krasomówczego, Klaudia 
Jadczak – uczennica klasy II LO, ubie-
głoroczna  zwyciężczyni w Golubiu-Do-
brzyniu w kategorii szkół średnich.

Imprezę poprowadziła Marta Bo-
decka – w przeszłości zwyciężczyni 
konkursu krasomówczgo, a obecnie 
studentka psychologii oraz instruktor  
w Akademii Krasomówców przy Cen-
trum Kultury w Dobrem.

Tradycją jest, że popisy krasomów-
cze uczniów są tematycznie związane 
z  naszym regionem i  miastem. Młodzi 
oratorzy najpierw poznają ciekawe hi-
storie, zdarzenia czy zwyczaje związane  
z regionem, a następnie w jak najbardziej 
ciekawy i sugestywny sposób przekazują 
tę wiedzę słuchaczom.

I tak podczas  uczniowskich popi-
sów oratorskich można było posłuchać 
zajmujących wystąpień o Matce Boskiej 
Hallerowskiej z mińskiego kościoła, kilku 
ciekawych legend o powstaniu miasta 
czy o naszych rzeczkach, o  muzeum, do 
którego zawsze warto się wybrać. Były 

wystąpienia o przesądach i że trzynaste-
go w piątek wszystko się zdarzyć może.

Kilku uczestników występowa-
ło po raz kolejny w konkursie, można  
o nich powiedzieć, że to starzy bywalcy, 
ale najliczniejsza była  grupa uczniów, 
która pojawiła się w przesłuchaniach 
po raz pierwszy, co niewątpliwie bardzo 
cieszy i jest potwierdzeniem, że taki kon-
kurs jest potrzebny, cieszy się zaintere-
sowaniem i jednocześnie jest sposobem 
na odkrywanie utalentowanych uczniów, 
pasjonatów występów krasomówczych.

A oto wyniki konkursu. W katego-
rii klas I-III pierwsze miejsce zdobył  
Filip Młot ze Szkoły Podstawowej w Za-
mieniu, drugie miejsce Nikola Zając rów-
nież z Zamienia i trzecie miejsce zajęła 
sześcioletnia Kinga Kaczmarek z Dobre-
go, jednocześnie najmłodsza  uczest-
niczka konkursu.

Najwięcej uczniów było w kategorii 
klas IV-VI, bo 11 osób.  I miejsce zdo-
był Oskar Górski ze Szkoły Podstawowej 
nr 4 w Mińsku Mazowieckim, II miejsce 
zajęła Zuzanna Cisz ze Szkoły Podsta-
wowej w Dębem Wielkim, a na III miej-
scu znalazł się Filip Frączkiewicz ze 
Szkoły Podstawowej w Mariance. Wy-
różnienie przyznano Zuzannie Czmiel  
z Zamienia.

W kategorii klas VII-VIII pierw-
sze miejsce zajęła Zuzanna Bodecka  
z Dobrego, II miejsce Wiktoria Orze-
chowska z Dobrego i III miejsce Kacper 
Bielak z Dębego Wielkiego.

W kategorii gimnazjum wystąpi-
ło dwóch uczestników. Śmiało można  
o nich powiedzieć, że to klasa krasomów-

Noc Muzeów  2019

cza  sama w sobie, ponieważ to laureaci 
z ubiegłorocznego finału ogólnopolskie-
go w Legnicy – Adrian Broda z Zespołu 
Szkół w Siennicy i Weronika Ratyńska   
z gimnazjum w Zamieniu. Obojgu uczest-
nikom przyznano równorzędne I miejsce  
w przekonaniu, że będą w przyszłości  
reprezentować nasz powiat w kategorii 
szkół średnich i również zdobywać kra-
somówcze laury dla naszego regionu.

Tradycją jest, że organizatorzy przy-
znają tytuł Talent Roku osobie, która po 
raz pierwszy bierze udział w konkursie, 
wyróżnia się i rokuje, że przyszłości roz-
winie swój talent poprzez dalszą systema-
tyczną pracę, bo mistrzowskie operowa-
nie słowem mówionym to nie tylko talent, 
ale i  wytrwała praca  nad staranną dykcją, 
sugestywnością, bogactwem języka czy  
nawet nad opanowaniem tremy.

Tytuł Talent Roku 2019 otrzymał Filip 
Frączkiewicz ze Szkoły Podstawowej w 
Mariance, który zachwycił jury wystąpie-
niem o patronie szkoły, Józefie Hallerze.

Konkurs jest tradycyjnie  wspiera-
ny przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz 
przez Muzeum Ziemi Mińskiej, a tego-
roczna edycja mogła się odbyć dzięki za-
angażowaniu Dyrektora placówki  Lesz-
ka Celeja. 

 Joanna Janicka  PTTK, fot. z arch. MZM

Ogólnopolski konkurs krasomówczy
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Obchody Święta Wolności 
- 30. rocznica częściowo wolnych 
wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku
   W 1989 roku w Mińsku Mazowieckim i w rejonie mińskim do Lokal-
nego Komitetu Obywatelskiego Solidarność Mińsk Mazowiecki 
należało 136 osób (w Sulejówku, który wtedy był poza rejo-
nem mińskim do LKO Solidarność należały 24 osoby).

 Pierwsze częściowo wolne wybo-
ry (do Sejmu – kontraktowe, do Senatu 
– w pełni wolne) wymagały politycznego  
i organizacyjnego zaangażowania, którego celem 
było przygotowanie społeczeństwa do wzięcia 
udziału w wyborach i odważnego wyrażenia po-
parcia dla kandydatów wystawianych przez Ko-
mitet Obywatelski przy Przewodniczącym NSZZ 
Solidarność Lechu Wałęsie. 

 5 czerwca 2019 r. w sali koncerto-
wej MSA odbyła się zorganizowana przez Mu-
zeum Ziemi Mińskiej w Mińsku Mazowieckim  
i Urząd Miasta uroczystość uhonorowania człon-
ków LKO pamiątkowymi medalami. Wśród za-
proszonych gości obecni byli: Czesław Mroczek 
– V-ce przewodniczący LKO Solidarność Mińsk 
Mazowiecki, poseł na Sejm RP, Marcin Jakubow-
ski – Burmistrz Miasta, Stefan Frelak – przewodnicący 
LKO Solidarność Mińsk Mazowiecki, Zbigniew Gluza – 
redaktor naczelny wydawnictwa Kartanowe. Gościem spe-
cjalnym był Leszek Wójtowicz –  bard Piwnicy Pod Baranami.

MZM, fot. z arch. UM MM

Pamiątkowy medal autorstwa Andrzeja Sołtysiuka
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Kto z nas choć raz w życiu nie zastana-
wiał się nad tym, aby porzucić wszystko 
i wyjechać do USA? Jakby to było zosta-
wić w tyle swoje obecne życie i szukać 
szczęścia zagranicą? Z pewnością wie-
le osób miewało takie refleksje. Dorota 
Malesa, która 22 maja odwiedziła naszą 
bibliotekę, postanowiła sprawdzić, czy 
Polakom za Oceanem udało się spełnić 
swój „American dream”. Dorota pracuje 
jako dziennikarka telewizyjna. Publiko-
wała w „Newsweeku”, „Forbesie” i „Na-
tional Geographic Traveller”. Odwiedziła 
22 stany i przeprowadziła dziesiątki wy-
wiadów z Polakami za Oceanem, aby 
odpowiedzieć na pytanie, jaka naprawdę 
jest Polonia w USA. Autorka rozmawiała 
z właścicielem najmodniejszej nowojor-
skiej restauracji, który w latach 80-tych 
przybył tu z Lublina z jednym plecakiem, 
ale także z Markiem – dawnym królem 
disco-polo, a obecnie bezdomnym prze-
siadującym w tamtejszym Starbuck-
sie. Rozmaite historie, opowiedziane  
w jednym reportażu, łączy pochodzenie 
bohaterów i ich pogoń za marzeniami. 
Oczami Doroty „Polonia w USA jest tro-
chę jak egzotyczna wyspa, niebędąca do 
końca ani Polską, ani Ameryką”. Spotka-
nie z Czytelnikami w Bibliotece, przybra-
ło interaktywną formę, publiczność żywo 
reagowała na wypowiedzi naszego go-
ścia i chętnie podjęła rozmowę. Ameryka 
wciąż nas ekscytuje!

Zrozumieć drugiego  
– sztuka dialogu.
Warsztaty 
dla  Bibliotekarzy 
z Powiatu Mińskiego

Dialog to sposób komunikacji, który kon-
centruje się na zrozumieniu innych, a nie 
na próbie przekonania do swoich racji. 
To prawdziwa sztuka nie ulegać wła-
snym poglądom i pozwolić zabrać głos 
tym, którzy rzadko mają okazję się wypo-
wiedzieć i zostać wysłuchanym. Dialog 

50 Shades of States 
według Doroty Malesy

tworzy przestrzeń, w której każdy może 
zostać usłyszany. Dorosłych, zadaniem 
jest przekazać młodzieży narzędzia jak 
prowadzić dialog, nauczyć rozmowy  
i wzajemnego szacunku i życzliwości. 
Biblioteka jest nie tylko miejscem wypo-
życzania książek, ale przede wszystkim 
to przestrzeń spotkania, to ludzie.

W warsztatach wzięło udział 15 bibliote-
karzy z mińskich szkół i bibliotek gmin-
nych naszego powiatu. Staraliśmy się 
przybliżyć ideę dialogu i przede wszyst-
kim przekazać bibliotekarzom narzędzia 
do wykorzystania w lekcjach z młodzie-
żą. W nowym roku szkolnym zaprasza-
my uczniów szkół średnich na lekcje bi-
blioteczne!

Inspiracją do warsztatów oraz lekcji dla 
młodzieży było szkolenie organizowane 
w ramach projektu „Wyłącz ego. Zrozum 
drugiego” i ćwiczenia z podręcznika 
"Dialogue and conflict transformation" 
Nansen Center for Peace and Dialogue.

Klub Miłośników 
Harry’ego Pottera
Młodzi wielbiciele magicznych powieści 
spotykają się w naszym aQuarium (Wy-
pożyczalnia Zbiorów Obcojęzycznych) 
regularnie. Czytają, grają w planszówki, 
a ostatnio przygotowywali własne różdż-
ki. Spytacie po co? Otóż to dopiero 
początek. W planach mają przebrania 
za wybrane postaci. Zaprezentują się 
podczas naszego pikniku czytelniczego,  
4 sierpnia.

Lato, lato…
Najmłodszych zapraszamy na anima-
cje Oddziału dla Dzieci zainspirowane 
książkami o Ani z Zielonego Wzgórza! 
Będą zabawy podwórkowe, rękodzie-
ło, teatrzyki i kinoteka, a także wystawa 
książek, pamiątek i fotografii z Wyspy 
księcia Edwarda. Czeka na Was także 
kącik czytelniczo-relaksacyjny „Zacisze 
słowika”. „– Życie jest piękne! – szepnęła 
Ania z zachwytem” – czy już się rozma-
rzyliście?

Są takie wydarzenia, które – przeżyte 
wspólnie – muszą się zakończyć przy-
jaźnią... (J.K. Rowling, „Harry Potter  
i Kamień Filozoficzny”). I na to właśnie 
liczymy w Czytelni & aQuarium! Dzięki 
spotkaniom przy planszówkach, wspól-
nym zabawom i warsztatom zaprzyjaźni-
cie się między sobą i oczywiście z Nami, 
naszą Biblioteką i pasjonującą literaturą! 
Dla nastolatków przygotowaliśmy zaję-
cia rękodzielnicze, rowerowe, turnieje 
planszówek i Minecrafta, leżaki i jesz-
cze więcej spotkań Klubu Miłośników  
Harr’ego Pottera.

MBP, fot. z arch. biblioteki

Odjazdowy Bibliotekarz 2019
Drodzy miłośnicy książek i rowerów! 
30 czerwca zapraszamy na siódmą  już 
edycję  Rajdu Rowerowego „Odjazdowy 
Bibliotekarz”.  

Wyruszymy w 18-kilometrową tra-
sę, którą zwieńczy piknik przy Zespole 
Szkół w Siennicy. 

Nie zapomnijcie pomarańczowych 
koszulek, kocyków do odpoczynku na 
trawie i dobrych humorów! 
Przed Rajdem należy zapoznać się z re-
gulaminem i wypełnić formularz zgłosze-
niowy (dostępne na stronie internetowej 
i w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Mińsku Mazowieckim).

Uwaga! Wypełniony i podpisany for-
mularz należy złożyć do biblioteki do 28 
czerwca 2019.

Nie prowadzimy zapisów w dniu raj-
du! Zapisz się już dziś i weź udział w od-
jazdowej przygodzie!
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Lekcja historii

Garażówki 
z pomocą w tle

  
Melodie dla Anny

  
Słodkie warsztaty

Chcesz pozbyć się zbędnych rzeczy,  
a przy okazji miło spędzić czas?  
Zapraszamy do Miejskiego Domu Kultury  
w każdą drugą niedzielę letnich miesię-
cy na wyprzedaż garażową. Jeśli jesteś 
zbieraczem i Twoje skarby nie mieszczą 
się już w domu – przyjdź i daj szansę 
na nowe życie swoim znudzonym ubra-
niom, książkom, zabawkom, winylom, 
bibelotom i innym szpargałom. Miej-
sca jest dużo, więc nie musisz się za-
pisywać, żeby wystawić swoje rzeczy. 
Wstęp dla kupujących i sprzedających 
jest darmowy.

W tym roku podczas garażówek 
organizujemy zbiórkę dla Schroniska  
w Celestynowie. Rzeczy, których po-
trzebują zwierzaki możecie przynosić do 
nas w każdą drugą niedzielę miesiąca od 
maja do września.

LISTA DARÓW POTRZEBNYCH DLA 
SCHRONISKA:
- puszki z karmą dobrej jakości,
- karma sucha dobrej jakości,
- smycze,
- obroże z metalowymi zapięciami, szelki
- kagańce tekstylne,
- miski metalowe garnki, rondle,
- środki czystości, płyny i szczotki do 
mycia misek,
- środki dezynfekcyjne, płyny do mycia 
szyb, podłóg,
- ręczniki papierowe,
- ręczniki tekstylne.
Prosimy nie zbierać: poduszek, kocy, 
kołder, wykładzin, dywanów. 

„Jacek Kaczmarski - lekcja historii” to 
spektakl nie tylko dla miłośników twór-
czości Jacka Kaczmarskiego, ale też 
tych interesujących się historią i malar-
stwem. A wszystko w formie „teatru przy 
muzyce”.

19 maja w MDK Teatr Ateneum wysta-
wił spektakl poświęcony Jackowi Kacz-
marskiemu, jednemu z największych 
bardów współczesnej polskiej piosenki 
poetyckiej. Jego niezwykły, mocny głos, 
przejmujące teksty i porywająca energia,  
z jaką grał i śpiewał, były niezapomnia-
nym przeżyciem dla tych, którzy mieli 
szczęście słuchać go na żywo.

Wielki admirator Kaczmarskiego, 
świetny śpiewający aktor Jacek Boń-
czyk, zaproponował wieczór pieśni bar-

da poświęconych kilkunastu słynnym 
obrazom. Kaczmarski fascynował się nie 
tylko polityką, ale i sztuką.

To hasło pod jakim odbyły się kolej-
ne rodzinne warsztaty artystyczne  
w MDK.  Każdy z uczestników warszta-
tów zasadził piękną kompozycję roślinną  
w ozdobnym słoju. Do wyboru było mnó-
stwo roślinek - palmy, paprocie, bluszcz 
- oczywiście w wersji mini, mech i inne 
materiały do dekoracji ogrodu.

Ponieważ warsztaty cieszyły się 
ogromną popularnością, a możliwo-
ści organizacyjne były limitem dla ilości 
uczestników i nie wszystkim chętnym 
udało się wziąć w nich udział, warsztaty 
zostaną powtórzone 4 sierpnia o godz. 
16.00. Serdecznie zapraszamy.

7 czerwca w MDK odbył się koncert 
laureatów i gości VII Festiwalu Piosenki 
Anny German „Eurydyka” organizowa-
nego w Mińsku Białoruskim. 

Festiwal jest konkursem piosenki, or-
ganizowanym przez Ambasadę Rzeczy-
pospolitej Polskiej w Mińsku oraz „Klub 
miłośników kultury polskiej i białoruskiej” 
w Mińsku Białoruskim.

Celem Festiwalu jest uaktywnianie  
i inspirowanie młodych ludzi, mających 
polskie „korzenie”. Poprzez koncerty  
w Polsce organizatorzy konkursu zachę-
cają laureatów do nauki języka polskiego 
oraz poznawania historii, faktów z życia  
i twórczości Anny German.

Las w słoiku

Holendrzy mówią na nie poffertjes i jedzą 
posypane cukrem pudrem, Amerykanie 
nie wyobrażają sobie śniadania bez pan-
cakes'ów polanych syropem klonowym. 
Czyli tak po prostu – naleśniki, racuszki, 
gofry, placuszki. Ze śmietaną, cukrem, 
owocami, bakaliami, syropami i sosami, 
lub zupełnie bez niczego. Któż ich nie 
lubi. 

Na warsztatach kulinarnych pod 
okiem specjalistów z Lodolandii Kołacz 
uczestnicy nauczyli się robić idealne 
ciasto na pyszne placuszki. Potem je sa-
modzielnie dekorowali, by na koniec ze 
smakiem zjeść. 
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Dziecięce święto

      KULTURA
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KULTURA

Zespół DiAnti istnieje już ponad dwa-
dzieścia pięć lat. Z małą, dwudziesto-
letnią przerwą. Po tej przerwie muzycy 
wpadli na pomysł żeby zacząć grać na 
nowo. I tak już grają kolejny rok. Za nimi 
ponad sto koncertów, epka i longplay. 
Przez duże L ten longplay... – gdyż, 
zawiera 19 utworów, łącznie 73 minuty 
muzyki. Próbkę swoich możliwości mu-
zycy zaprezentowali na scenie MDK 14 
czerwca. 

1 czerwca na terenie MDK odbył się Pik-
nik z okazji Dnia Dziecka zorganizowany 
przez Miejski Dom Kultury, miasto Mińsk 
Mazowiecki oraz Miejską Komisję Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych  
w Mińsku Mazowieckim. 

W całodniowym pikniku licznie udział 
wzięli najmłodsi z całymi rodzinami.  
A na placu przed pałacem czekała na 
nich moc atrakcji. 

Na scenie wystąpili artyści Centrum 
Uśmiechu z koncertem „Na zdrowie In-
spektor Ogórek”, w którym poszukiwano 
odpowiedzi na to, jak mądrze i zdrowo 
wybierać to, co jemy. Natomiast weso-
łe i niebanalne spotkanie z teatrem za-
proponowali artyści Krakowskiego Biura 
Promocji Kultury, którzy podczas wido-
wiska „Bajkowy Przekładaniec” uczyli 
dzieci pozytywnego myślenia, kulturalnej 
zabawy oraz doceniania podstawowych 
wartości. 

Na scenie zaprezentowali się również 
tancerze – członkowie grup tanecznych 
Dance Academy działających w MDK 
oraz Easy Dance Studio przy Szkole 
Podstawowej nr 1 w Mińsku Mazowiec-

Po przerwie 
grają bez przerwy

Majowe spotkanie z Poezją w Pałacu uświetnił znany i lubiany aktor Kazimierz  
Mazur. W jego interpretacji usłyszeliśmy wiersze o miłości.

Majowe spotkanie z Poezją

Chór Kameralny MTM wystąpił 9 czerwca 2019 w Miejskim Domu Kultury z utworami muzyki filmowej. Zespołem dyrygował  
Tomasz Zalewski. Chórzystom przy fortepianie towarzyszyła Anna Kornacka.

kim, którzy pod okiem instruktora Piotra 
Zyglarskiego przygotowali pokaz tań-
ca nowoczesnego. Popis umiejętności 
muzycznych dali natomiast uczestnicy 
warsztatów wokalnych MDK, którzy do-
skonalą głosy pod okiem Marcina Błą-
dzińskiego.  

Występom na scenie towarzyszyły 
przez cały dzień liczne atrakcje plenero-
we. Dzieci chętnie uczestniczyły w zaba-
wach przygotowanych przez pracowni-
ków MDK, którzy zachęcali m.in. do gry 
w golfa i tenisa stołowego, strzelania  
z łuku, strzałów na bramkę, badminto-
na czy mini tenisa. Przy tych atrakcjach 
pomagali członkowie TKKF „Albatros”. 
Oblężenie przeżył Ryszard Arkuszyński  
i jego warsztat garncarski, w którym po-
nad setka dzieci mogła własnoręcznie 
ulepić gliniane naczynia. Kolejka chęt-
nych ustawiła się do kucyków, na któ-
rych można było odbyć przejażdżkę. 

Kulminacyjnym punktem święta dzie-
ci był koncert ich idolki – Sylwii Przybysz. 
Wokalistka z łatwością porwała publicz-
ność do wspólnej zabawy i śpiewania  
w rytm jej największych przebojów. A po 
koncercie cierpliwie rozdawała autografy 
i pozowała do wspólnych zdjęć.

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK

Chór Mińskiego Towarzystwa Muzycznego na filmowo
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Emil Ławecki – tenor, Patryk Rymanowski  
– bas i Krzysztof Trzaskowski – pianista wy-
stąpili 31 maja podczas kolejnego koncertu 
z okazji 598. rocznicy lokacji miasta Mińsk 
Mazowiecki. W Miejskim Domu Kultury wy-
stęp tenorów rozpoczął utwór Stanisława 
Moniuszki – naszego największego kompo-
zytora operowego i twórcy fantastycznych 
pieśni. Pieśnią „Dwie zorze” Stanisława 
Moniuszki przywitali się z widownią Emil 
Ławecki i Krzysztof Trzaskowski. Następnie 
trochę bardziej „światowo” Patryk Ryma-
nowski zaprezentował się w arii Leporella 
z opery „Don Giovanni” Wolfganga Amade-
usza Mozarta. Z kolei Emil Ławecki zapre-
zentował się w arii „Una furtiwa” z opery 
„Napój miłosny” oraz Patryk Rymanowski  
w arii „Basilia” z opery „Cyrulik sewilski” 
Giacomo Rossiniego.

     W przerwie pomiędzy utworami pro-
wadzący koncert Rafał Ostrowski przybliżył 
słuchaczom postaci wykonawców i ich dro-
gi do mistrzowskich interpretacji wielkich 
twórców opery. Wszyscy urodzeni w latach 
80. Pianista Krzysztof Trzaskowski, rodem 
białostocczanin, zaczął grać na fortepianie 

w wieku zaledwie kilka lat. Od tego czasu 
spędził przy klawiaturze fortepianu prak-
tycznie większość swojego życia. Studiował 
pod okiem wybitnych pedagogów, m.in prof. 
Bronisławy Kawalla i profesora Piotra Palecz-
nego. Zaowocowało to wieloma koncertami  
i prestiżowymi konkursami. Laureat 15. 
Konkursu Chopinowskiego w Warszawie  
i zdobywca nagrody specjalnej w na tymże 
konkursie. Mimo młodego wieku koncertował 
w kraju i zagranicą, a obecnie jest wykładow-
ca na Uniwersytecie Muzycznym w Warsza-
wie oraz korepetytorem solistów w Państwo-
wej Operze Królewskiej.

Emil Ławecki to absolwent Miejskiej 
Szkoły Artystycznej w Mińsku Mazowieckim          
w klasie Pawła Hruszwickiego. Ukończył  
z wyróżnieniem studia na Uniwersytecie Mu-
zycznym w Warszawie, w klasie prof. Ryszar-
da Karczykowskiego. Obecnie jest solistą 
Komische Oper w Berlinie, Teatru Wielkiego 
oraz Opery Kameralnej w Warszawie. Kreu-
je w nich pierwszoplanowe role, głównie  
w operach Mozarta. Występował w Europie, 
Azji oraz Australii i Nowej Zelandii. Obecnie 
przygotowuje się do tournée po Chinach oraz 
Japonii.

Koncert tenorów w Miejskim Domu Kultury

      KULTURA

Do niedawna pełnił funkcje prezesa MTM, 
obecnie jest wiceprezesem, jak również dy-
rygentem w zespole wokalnym Manufaktura 
Dźwięku.

Patryk Rymanowski, urodzony w Słu-
bicach, od lat mieszka w Mińsku Mazo-
wieckim. Oczywiście – gdy nie pracuje,  
a pracuje bardzo dużo w kraju i nie tylko. 
Ukończył z wyróżnieniem Akademię Muzycz-
ną w Poznaniu, w klasie śpiewu solowego 
prof. dra hab. Wojciecha Maciejowskiego. 
Ma w swoim repertuarze ponad 40 partii 
operowych, od baroku po czasy współcze-
sne. Artysta wszechstronny i bardzo ceniony  
w polskim świecie artystycznym. Zadebiu-
tował w 2007 roku w Teatrze Wielkim w Po-
znaniu, z którym współpracował do roku 
2011. W tym samym roku związał się etatowo  
z Teatrem Wielkim w Łodzi. Współpracuje  
z Teatrem Wielkim – Operą Narodową  
w Warszawie oraz Operą Krakowską, oraz od  
2018 r. z Polską Operą Królewską. W War-
szawskiej Operze Kameralnej brał udział  
w realizacji światowej prapremiery opery 
Leszka Możdżera „Immanuel Kant”, gdzie 
wykonywał rolę tytułową. 

Muzyka operowa romantyczna to przede 
wszystkim wielkie dramaty bez happy endu  
i wielki Puccini na czele, u którego zawsze na 
koniec umiera główna bohaterka. Arię Kolina 
z opery „Cyganeria” wykonał Patryk Ryma-
nowski, a pozostając w tym samym nastroju 
Emil zaprezentował arię kompozytora, który 
jest znany właściwie tylko z tego przepiękne-
go utworu – lament Federica z opery „L'Arle-
siana” Francesco Cilea. 

Z Włoch artyści przenieśli się do Rosji  
a następnie do Polski – Czajkowski i jego naj-
większe dzieło: „Eugeniusz Oniegin”. Z opery 
tej usłyszeliśmy dwie arie: Leńskiego „Kuda, 
kuda” oraz arię „Gremina”. Arię Janka z opery 
„Janek” Władysława Żeleńskiego o niespeł-
nionej miłości wykonał Emil Ławecki. Koncert 
zakończyły utwory wielkiego Stanisława Mo-
niuszki. Dwie arie z najbardziej znanej opery 
– „Straszny  dwór” aria Skołuby i aria Stefana. 

Licznie zgromadzona publiczność doce-
niła kunszt wykonawców i nagrodziła owacyj-
nymi brawami. 

Rafał Ostrowski, fot. z arch. UM

25 maja odbyły się II Mistrzostwa Pol-
ski w brazylijskim Jiu-Jitsu dla dzieci  
i młodzieży. Od kilku lat impreza spor-
towa odbywa się na hali sportowej 
Szkoły Podstawowej im. Orła Białego 
w gościnnym Jakubowie. Wydarze-
nie zostało także objęte Honorowym 
Patronatem przez Starostę Mińskiego 
pana Antoniego Jana Tarczyńskiego, 
Wójt Gminy Jakubów panią Hannę Wo-
cial oraz Dyrektora Mosir pana Roberta 
Smugę. 

 W słoneczny poranek do rywa-
lizacji w brazylijskim Jiu-Jitsu na macie 
stanęło ponad 280 zawodników tej dys-
cypliny z całej Polski. Na nasze zapro-
szenie odpowiedziały m.in. ekipy z na-
stępujących miast: Gdańska, Warszawy, 
Ełku, Rzeszowa, Stalowej Woli, Białego-
stoku, Białej Podlaskiej, Łodzi, Szczytna, 
Grodziska Mazowieckiego, Kielc, Piotr-
kowa Trybunalskiego, Olsztyna, Dąbro-
wy Górniczej, Poddębic, Zakrętu, Su-
wałk, Mielca, Pabianic, Mysłowic, Rudy.  
Zawody odbyły się w prawdziwie rodzin-
nej atmosferze. Nie brakowało emocji 
zarówno u dzieci jak i rodziców. Zwy-
cięzcy otrzymali oryginalne pamiątkowe 
medale, a najlepsi także nagrody. Nad 
wszystkim czuwała  sprawdzona eki-
pa Mińskiego Klubu Sportowego MMA 
TEAM i Klubu Walki Grappler. 
 Nasi mińscy podopieczni zajęli 
następujące lokaty:
Złoto wywalczyli: Aleksandra Bodecka, 
Wiktoria Klepacka, Agata Lipska, Ivan 
Novyk, Damian Wieczorek, Natalia Wo-
lińska.
Srebro wywalczyli: Jarosław Bodecki, 
Andrzej Frankiewicz, Filip Kosut, Piotr 
Kozłowski, Laura Pachacz.

II Mistrzostwa Polski w brazylijskim Jiu-Jitsu 

Brąz wywalczyli: Agata Chabera, Alek-
sander Kozłowski, Piotr Lipski, Borys 
Mroczek.
 Tym samym nasza ekipa wy-
walczyła drugie miejsce w klasyfikacji 
drużynowej, ustępując tylko połączonym 
siłom zespołów z Dragon’s Den. 
Serdecznie wszystkim gratulujemy. Je-
steśmy dumni.
 Jednocześnie składamy po-
dziękowania za pomoc techniczną, fi-
zyczną, duchową dla wszystkich, którzy 
dołożyli chociażby najmniejszą cegiełkę 
do organizacji tych zawodów, naszym 
klubowiczom, rodzicom i sędziom. 
 Wsparcie finansowe udzielił 
nam także Powiat Miński, dzięki czemu 
turniej ten z roku na rok prężnie się roz-
wija, jest na coraz wyższym poziomie  
i przyciąga coraz więcej zawodników  
z kraju. Zawody, które zaczęliśmy parę 
lat temu organizować przeistoczyły się 
w Mistrzostwa Polski, co daje nam tyl-
ko pewność, że było warto iść tą drogą 
i rozwijać tę dyscyplinę sportu jakim jest 
brazylijskie Jiu-Jitsu. Dziękujemy ślicz-
nie za zaufanie i pomoc w organizacji 
Gminie Jakubów z Panią Wójt na czele, 
a także niezastąpioną Ewą Klepacką. 
Do zobaczenia za rok!

Ewelina Frankiewicz, fot. z arch. KW Grappler
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Olimpiada Przedszkoli

W dniach 5 i 6 czerwca 2019 roku Miej-
ski Ośrodek Sportu i Rekreacji zor-
ganizował „Olimpiadę Przedszkoli”,  
w której wzięło udział 280 zawodników 
z 14 przedszkoli z terenu Mińska Mazo-
wieckiego. 

Do zmagań, swoje dwudziesto-
osobowe reprezentacje wystawi-
ły następujące placówki: Przedszkole 
Miejskie nr 1, 2, 5 oraz oddziały przed-
szkolne przy Szkołach Podstawowych  
nr 1,  5,  6.  Drugiego dnia zawodów  
w naszych zmaganiach udział wzięły na-
stępujące przedszkola: Funny Kids, Nasza 
Akademia, Domowe Przedszkole, Wesoła 
Ciuchcia, Malinka, Kleksik, Punkt Przed-
szkolny Sportowe Maluchy oraz Przed-
szkole Angielskojęzyczne Happy Kids. 
Dzieci gorąco dopingowane przez swoich 
rówieśników  rywalizowały ze sobą w na-
stępujących konkurencjach:  tory prze-
szkód, slalomy, bieg w workach, czy rzuty 

Ogólnopolskie Biegi Uliczne 
24. Mazowiecka Piętnastka i 5.Mazowiecka Piątka

26 maja 2019 na placu przed MDK 
w Mińsku Mazowieckim odby-
ło się widowisko sportowe, któ-
re jako Miejski Ośrodek Sportu  
i Rekreacji mamy przyjemność organi-
zować nieprzerwanie od 24 lat. Od kilku 
edycji czynnie w organizację imprezy 
włącza się Klub Sportowy Barakuda 
oraz Miński Klub Biegacza DREPTAK.

Ogólnopolskie Biegi Ulicz-
ne 24. Mazowiecka Piętnastka  
i 5. Mazowiecka Piątka to dwa ate-
stowane dystanse, które w tym roku 
przyciągnęły na start odpowiednio 
366 oraz 351 osób (to najwyższa, do 
tej pory frekwencja zawodników). Oba 
biegi, piąty rok z rzędu, wpisują się  
w Grand Prix Traktu Brzeskiego. 

Punktualnie o godzinie 10.00 wystar-
towała 5. Mazowiecka Piątka. Starterem 
biegu był złoty i srebrny medalista w sko-
ku wzwyż Igrzysk Olimpijskich z Montre-
alu i Moskwy – lekkoatleta Jacek Wszoła.

W bogatym programie niedzielnej im-
prezy, nie zabrakło również Biegu Krawa-
ciarza, którego celem jest propagowanie  
i popularyzacja biegania przez wszyst-
kich, na co dzień noszących bardziej 
zobowiązującą garderobę. Po pokona-
niu 350 metrowego dystansu wszyscy 
uczestnicy otrzymali pamiątkowe krawaty 
oraz wieszaki na tę część ubioru.

Tuż przed godziną 12.00 do rywali-
zacji gotowi byli wszyscy piętnastkowi-
cze, których do biegu rozgrzewała tre-
nerka personalna Daria Chrzanowska. 
Po niespełna 48 minutach i 7 sekundach 
na mecie pojawił się zwycięzca 24. Ma-
zowieckiej Piętnastki - Kosgel Mathew  
z Kenii, tuż przed swoim rodakiem Ki-

maivo Hilary Kiptum i oraz Vykhopen Iurii  
z Ukrainy. Wśród Polaków na czwartym 
miejscu uplasował się Zbigniew Kali-
nowski, a na szóstej lokacie mińszczanin 
z KB Dreptak Paweł Czyżkowski z cza-
sem, 53’18’’, który wywalczył również Mi-
strzostwo Mińska Mazowieckiego.

W klasyfikacji generalnej biegu na  
5 km na podium stanęli ci sami zawod-
nicy, co na dłuższym dystansie. Warto 
wspomnieć, o dużym sukcesie mińsz-

czan Macieja Badurka i Floriana Pysz-
la, którzy zajęli odpowiednio czwarte  
i piąte miejsce. Tym samym zdobywając 
Mistrzostwo i vice Mistrzostwo Mińska 
Mazowieckiego. 

W kategorii kobiet pierwsze trzy 
miejsca zdobyły zawodniczki z Kenii: 
Korir Caroline Jebet (54’15’’), Mbatha 
Ruth Nudu, Oigo Christine Moraa, te 
same biegaczki tryumfowały w 5. Mazo-
wieckiej Piątce.

Mistrzostwo Mińska Mazowieckiego 
wśród kobiet na dystansie 15 km uzy-
skała: Beata Szlązak, a na 5km – Alek-
sandra Wicik-Kowalczyk.

Jako organizatorzy nigdy nie zapo-
minamy również o najmłodszych. Dlate-
go właśnie dla nich rokrocznie przygo-
towujemy biegi dziecięce i młodzieżowe  
w 10 kategoriach wiekowych z podzia-
łem na dziewczęta i chłopców. W tym 
roku na starcie wszystkich kategorii 
łącznie stanęło 250 młodych zawodni-
ków. Każdy po ukończonym biegu otrzy-
mał pamiątkowy medal oraz nagrody za 
miejsca 1-3.

Serdecznie dziękujemy wszystkim 
sponsorom, bez których nasza impreza 
nie byłaby tak dobrze oceniana w środo-
wisku biegowym.

Szczegółowe wyniki poszczególnych 
biegów można odnaleźć na stronach: 
mosir.org.pl,   zmierzymyczas.pl. 

piłką lekarską, natomiast opiekunki zmagały 
się z rzutami ringiem do bramki. W ogólnej 
klasyfikacji pierwsze miejsce zajęło Przed-
szkole Miejski nr 2. Jeżeli chodzi o zmagania  
w dniu 6 czerwca, pierwszą lokatę zajęło 
Przedszkole Malinka, którego reprezen-
tanci zdobyli największą liczbę punktów. 
Tradycyjnie już nasza czerwcowa olim-
piada nawiązuje do dnia dziecka, dlatego  
w naszej imprezie wszystkie dzieci zo-
stają nagrodzone słodką niespodzianką. 
Każde dziecko dostało pamiątkowy me-
dal, a przedszkola zostały nagrodzone 
pucharami i dyplomami. Olimpiada przed-
szkoli to już tradycja wśród imprez or-
ganizowanych przez MOSiR. Uśmiech 
i radość dzieci oraz piękna sportowa 
rywalizacja utwierdza nas w przeko-
naniu, że warto robić i angażować się  
w tego typu przedsięwzięcia. Gratulujemy 
wszystkim zwycięzcom i do zobaczenia za 
rok.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

MOSiR, fot. z arch. MOSiR
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Mistrzostwa Polski Seniorów 
oraz Mistrzostwa Młodzików w Taekwon-Do 

Między 31 maja a 2 czerwca 2019 roku 
w Rybniku odbyły się XXXII Mistrzo-
stwa Polski Seniorów w Taekwon-Do 
ITF zorganizowane przez Polski Zwią-
zek Taekwon-Do.

Impreza zgromadziła na swoim starcie 
146 zawodników z 26 klubów zrzeszo-
nych w PZTKD, którzy w turniejach eli-
minacyjnych zdobyli prawo do występu 
w mistrzostwach.          

Miński Klub Sportowy TAEKWON-DO, 
pod opieką Mistrza Jacka Łuniewskiego 
VII DAN, reprezentowało pięciu klubo-
wiczów. Mińszczanie w trakcie zawo-
dów zdobyli w sumie 6 medali: 2 złote,  
2 srebrne i 2 brązowe.

Tytuły Mistrzów Polski wywalczyli: Mi-
chalina Mikulska w konkurencji układów 
formalnych stopni mistrzowskich II DAN 
oraz Mateusz Zgódka w konkurencji 
układów formalnych stopni mistrzow-
skich I DAN.

Tytuły Wicemistrzów Polski zdobyli: Ju-
lia Kawka w walkach kobiet w kategorii 
do 56 kg oraz duet Michalina Mikulska  
i Mateusz Radomski w konkurencji walk 
aranżowanych.

Brązowymi medalistami Mistrzostw Pol-
ski zostały: Michalina Mikulska w wal-
kach kobiet w kategorii do 56 kg oraz 
Julia Kawka w konkurencji układów for-
malnych stopni mistrzowskich II DAN.

Ponadto nasz klub na mistrzostwach re-
prezentował Marek Skiba, a wśród arbi-
trów zawodów - sędzia klasy międzyna-
rodowej Karol Łuniewski oraz sędziowie 
krajowi Jarosław Nowak i Piotr Kuźmicz.   
W sumie w trzech imprezach Mistrzostw 
Polski rozegranych w maju i czerwcu: 
Mistrzostwa Polski Juniorów i Młodzie-
żowców, Mistrzostwa Polski Juniorów 
Młodszych oraz wspomniane Mistrzo-
stwa Polski Seniorów – zawodnicy Miń-
skiego Klubu Sportowego TAEKWON-

-DO wywalczyli 34 medale: 9 tytułów 
Mistrza Polski, 13 tytułów Wicemistrza 
Polski oraz 12 brązowych medali za za-
jęcie III miejsca.

Warto też dodać, że w kwietniu w No-
wym Dworze Mazowieckim odbyły się 
Międzywojewódzkie Mistrzostwa Mło-
dzików makroregionu mazowieckiego  
i warmińsko-mazurskiego, będące w tej 
kategorii wiekowej najważniejszą impre-
zą w Polsce, skąd nasi młodsi zawodnicy 
przywieźli 14 medali: 6 złotych, 4 srebr-
ne i 4 brązowe – zajmując w klasyfikacji 
medalowej mistrzostw pierwsze miejsce.

Naszym klubowiczom gratulujemy 
udziału w mistrzostwach!

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

W minioną sobotę w mazurskiej miej-
scowości Susz, odbyły się coroczne 
– 15. zawody podsumowujące sezon 
2018/2019 – Zunifikowane Mistrzostwa 
Polski – Polskiej Federacji Kickboxin-
gu. Podczas turnieju zostały rozegrane 
konkurencje walk w formułach Kalaki, 
Pointfighting, Light Contact, UFR ta-

tami, K1-Rules, boks, MMA oraz kon-
kurencje techniczne takie jak Techniki 
specjalne i układy dowolne. 

Jak co roku nie mogło zabraknąć 
Kickboxerów z Walhalla Fight Club.  
Reprezentacja Mińska Mazowieckiego 
w 22 osobowym składzie zdobyła aż 53 
medale – 24 złote, 15 srebrnych oraz 

Zunifikowane Mistrzostwa Polski 
– Polskiej Federacji Kickboxingu

14 brązowych.  Najlepszą zawodniczką 
klubu, wyróżniającą się na zawodach 
była bezkonkurencyjna Marika Morelow-
ska, która przywiozła 7 złotych medali  
w 7 konkurencjach. Ogromnym suk-
cesem jest również zdobycie II miejsca  
w klasyfikacji generalnej zawodów

Jak dodaje trener Kamil Chłopik – to 
był dla nas ciężki i długi dzień, ale przede 
wszystkim bardzo udany. Wracamy  
z „tarczą”, poprawiliśmy ubiegłoroczne 
5 miejsce w „generalce”, zdobywając  
II miejsce tuż po gospodarzach turnieju. 
Emocje były ogromne: pojawiały się wy-
buchy radości jak i łzy porażki. Jako tre-
ner jestem mega dumny z zawodników. 
Pokazali klasę, odwagę i wolę walki, to 
wspaniały prezent na 10 rocznicę klu-
bu. Ogromne podziękowania należą się 
również drugiemu trenerowi – Radosła-
wowi Sitnickiemu oraz rodzicom, którzy 
wspierali zmagania zawodników i trene-
rów tego dnia.

Wszystkich tych, którzy chcieliby 
na żywo zobaczyć zmagania młodych 
wojowników zapraszamy już nieba-
wem na II Puchar Polski Sztuk Walk dla 
dzieci i młodzieży, który odbędzie się  
22 czerwca w hali sportowej przy Szko-
le Podstawowej nr 3 ul. Budowlana  
2. Głodnych sportowych wrażeń, którzy 
chcieliby wejść w świat kickboxingu, 
zapraszamy do Klubu Sportoweg – Wal-
halla Fight Club, mieszczącego się przy  
ul. Warszawskiej 178.

Kamil Chłopik, fot. z arch. WFC
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  Z PRAC RADY MIASTA

Uchwały z 27 maja 2019 r.

• Uchwała Nr VIII.59.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki;

• Uchwały od  Nr VIII.60.2019 do Nr VIII.75.2019. w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego 
trybu zawarcia umowy dzierżawy części działki gruntu Nr 2520/2, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Dąbrówki, obej-
mującej stanowiska garażowe od Nr 1 do Nr 26;

• Uchwała Nr VIII.76.2019 w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Mińskiego;
• Uchwała Nr VIII.77.2019 w sprawie przyjęcia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego;
• Uchwała Nr VIII.78.2019 w sprawie zmian w Budżecie Miasta 2019;
• Uchwała Nr VIII.79.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2026.

Uchwały z 24 czerwca 2019 r.

• Uchwała Nr IX.80.2019 w sprawie wotum zaufania dla Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki;
• Uchwała Nr IX.81.2019 w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Miasta  Mińsk Mazowiecki wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2018;
• Uchwała Nr IX.82.2019 w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki z tytułu wykonania budżetu za rok 

2018;
• Uchwała Nr IX.83.2019 w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego uczniów objętych 

wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, w przedszkolach  
i w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto Mińsk Mazowiecki;

• Uchwała Nr IX.84.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie wspólnej obsługi oświatowych jednostek organizacyjnych, dla któ-
rych Miasto Mińsk Mazowiecki jest organem prowadzącym;

• Uchwała Nr IX.85.2019 w sprawie  powołania Zespołu ds. zaopiniowania kandydatów na ławników do sądów powszechnych 
na kadencję 2020 – 2023;

• Uchwała Nr IX.86.2019 w sprawie skargi na działalność Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki;
• Uchwała Nr IX.87.2019 w sprawie konsultacji społecznych z mieszkańcami miasta Mińsk Mazowiecki w formie budżetu oby-

watelskiego na rok 2020;
• Uchwała Nr IX.88.2019 w sprawie zaciągnięcia pożyczki;
• Uchwała Nr IX.89.2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego;
• Uchwała Nr IX.90.2019 w sprawie zmian w budżecie Miasta na rok 2019;
• Uchwała Nr IX.91.2019 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2019 – 2026
• Uchwała Nr IX.92.2019 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji dla publicznych i nie-

publicznych jednostek oświatowych, prowadzonych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki przez osoby fizyczne lub osoby 
prawne inne niż jednostka samorządu terytorialnego oraz trybu przeprowadzania kontroli prawidłowości ich pobrania i wy-
korzystania.

  Z PRAC RADY MIASTA

Uchwały podjęte na sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki
27 maja i 24 czerwca 2019 roku

19 czerwca w ramach posiedzenia Ko-
misji Samorządności, Spraw Lokalnych 
i Praworządności odbyło się coroczne 
spotkanie dotyczące oceny ładu, po-
rządku i bezpieczeństwa publicznego 
w Mińsku Mazowieckim. W spotka-
niu wzięli udział Radni Rady Miasta: 
Monika Skrzyńska, Joanna Kowalska, 
Robert Gałązka, Jerzy Gryz i Łukasz Li-
piński oraz Komendant Straży Miejskiej 
pani Anna Kwiatkowska, Naczelnik 
Wydziału Operacyjnego Straży Pożar-
nej st. kpt. Kamil Płochocki, Zastępca 
Komendanta Powiatowego Policji mł. 
insp. Sebastian Ciastoń oraz koordyna-
tor zespołu Zarządzania Kryzysowego 
i Spraw  Obronnych pani Dorota Odal-
ska-Rychter.

O krótkie podsumowanie spotkania 
poprosiliśmy Radnych naszego Miasta:

Jerzy Gryz: na posiedzeniu komisji 
sprawozdanie roczne z działań Straży 
Miejskiej za rok 2018 przedstawiła ko-
mendant Anna Kwiatkowska. Szczegól-
nym zainteresowaniem radnych okazały 
się akcje przeprowadzone przez Straż 
Miejską takie jak: bezpieczna droga do 
szkoły i bezpieczne wakacje, kontrola 
oznakowania dróg dla rowerów i stanu 
technicznego i czystości placów zabaw 
dla dzieci oraz kontrola spalania w pie-

cach CO. Wspólnie z funkcjonariuszami 
Policji Staż Miejska odbyła 69 Patroli 
Szkolnych mających na celu kontrole 
placówek oświatowych pod kontem za-
grożeń dla młodzieży takich jak alkohol, 
dopalacze czy cyberprzemoc. Pozytyw-
nie odebrane zostały plany zakupienia 
drona wyposażonego w specjalistyczny 
sprzęt do pomiaru czystości powietrza, 
który użyty zostanie do kontroli jako-
ści powietrza w Mińsku Mazowieckim  
w okresie grzewczym.

Monika Skrzyńska: sprawozdanie  
z działalności Komendy Powiatowej 
Policji omówił Zastępca Komendanta 
Powiatowego mł. insp. Sebastian Cia-
stoń. Liczba przestępstw popełnionych 
w 2018 r. jest porównywalna ze staty-
stykami z 2017 r. Z całą pewnością cie-
szy wzrost skuteczności ścigania prze-
stępstw we wszystkich kategoriach. 

W ocenie radnych, potrzebne jest rów-
nież utrzymanie przynajmniej na dotych-
czasowym poziomie patroli ponadnor-
matywnych finansowanych z budżetu 
Miasta.

Na uznanie zasługują także zaawanso-
wane prace nad budową nowej Komen-
dy Policji, a także stale rozbudowywane 
zaplecze techniczne.

Radni pozytywnie oceniają współpracę 
Komendy Powiatowej Policji z władzami 
miasta.

Łukasz Lipiński: jak wynika ze sprawoz-
dania Powiatowej Państwowej Straży 
Pożarnej w 2018 r. na terenie naszego 
Miasta Straż Pożarna odnotowała 333 
zdarzenia. W tym: pożarów odnotowa-
no 75 w stosunku do 36 w roku 2017, 
miejscowych zagrożeń odnotowano 202 
w stosunku do 161 w roku 2017 oraz 
fałszywych alarmów odnotowano 56  
w stosunku do 18 w roku 2017. Dwa naj-
większe zdarzenia, w których nasi stra-
żacy brali udział to pożar na terenie firmy 
remontowo – budowlanej przy ul. Szpi-
talnej oraz pożar poddasza wielorodzin-
nego przy ul. Daszyńskiego. Jako radni 
cieszymy się, że pomimo tak znacznego 
wzrostu ilości zgłoszeń średni czas przy-
jazdu do zdarzenia wynosi tylko 7 min  
i 30 sec oraz z tego, że wśród wielu za-
dań priorytetowych na rok 2019 zaplano-
wano prowadzenie kampanii społecznej 
„NIE dla czadu”. Powyższe dane jasno 
pokazują jak ważna dla nas wszystkich 
jest sprawnie działająca Straż Pożarna 
i dlaczego warto wspierać strażaków 
środkami z budżetu Miasta.  
  

Komisja Samorządności, Spraw Lokalnych  
i Praworządności

  

Spotkanie Komisji Samorządności, 
Spraw Lokalnych i Praworządności

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.
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URZĄD INFORMUJE

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  PRZYZNAWANIA MEDALI 
 ZA  DŁUGOLETNIE  POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE

 
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 października 1992 r. o orderach i odznaczeniach (Dz. U. z 2018r., 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 małżeńskie-
go. Czas oczekiwania na przyznanie medali trwa kilka miesięcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Kancelaria Prezyden-
ta 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 przeży-
ciu 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 wnio-
sku) nadania medali w sytuacji, gdy zamieszkali na terenie miasta Mińsk Mazowiecki Jubilaci lub ich najbliższa rodzina zgło-
szą zgodę na wystąpienie z takim wnioskiem.

Pary małżeńskie z Mińska Mazowieckiego, które zawarły związek małżeński w 1969 roku lub wcześniej i nie otrzymały 
Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie mogą zgłaszać się do Urzędu Stanu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim w ter-
minie do końca września 2019 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 prze-
słanym listownie przez  Urząd Stanu Cywilnego w Mińsku Mazowieckim.

                                                                                                                        Iwona Stawska
                                                                        zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  

                                                   

URZĄD INFORMUJE
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