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Drodzy Czytelnicy,
wakacje dobiegają końca, czas na krót-
kie podsumowanie wydarzeń lipca i sierp-
nia oraz zapowiedź kolejnych, a ich liczba  
i waga jest imponująca. 
  Niełatwo jest wypracować 
najlepszy sposób świętowania rocznic zwią-

zanych z historią miasta i kraju. W toku rozmów 
„Przy wspólnym” stole organizowanych przez 

Miejską Bibliotekę Publiczną wynikło, że w celebracji 
uroczystości oczekiwaliby Państwo zmiany tonu, wprowadzenia świeżo-
ści. Nieśmiało podejmujemy takie próby. Pierwszą innowację wprowa-
dziliśmy, zapraszając mieszkańców do udziału w obchodach rocznicy 
wybuchu Powstania Warszawskiego, których tematem przewodnim 
była miłość. Zapraszam do zapoznania się z relacją z wydarzenia oraz 
tekstem  jednodniówki wydanej z okazji rocznicy. Pomysł jej wydania 
wypłynął od członków Forum Kultury. To jedno z pierwszych działań 
grupy, które jest dowodem na wartość współpracy. W jednodniówce 
przeczytacie Państwo wspomnienia mińszczan z perspektywy ich do-
świadczeń 1 sierpnia 1944 roku. 
 18 sierpnia uczciliśmy 99. rocznicę Bitwy Warszawskiej, która 
była kluczowym starciem w wojnie polsko-bolszewickiej 1920 r. Mińsk 
Mazowiecki ze względu na strategiczne położenie znalazł się na osi 
walk decydujących o dalszych losach tej wojny. Dziękujemy za udział 
w uroczystościach. 
 21 sierpnia skierowaliśmy uwagę na pamięć o żydowskiej spo-
łeczności Mińska Mazowieckiego. Wraz z Towarzystwem Przyjaciół Miń-
ska Mazowieckiego uczciliśmy ofiary likwidacji getta w naszym mieście 
podczas II wojny światowej. Tradycyjnie odbył się spacer historyczny 
oraz spektakl Sławomira Hollanda na podstawie poematu „Do Polski” 
Abrahama Suckewera. Różnorodność kulturowa naszego miasta była 
jego wartością, wzbogacała naszą tożsamość. Warto o tym pamiętać. 
	 Z pozdrowieniami 

Katarzyna Łaziuk
Kierownik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
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SŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo,

z radością przyjąłem zmiany  
w prawie obniżające poda-
tek PIT, szczególnie dla osób do  
26. r.ż. Uważam, że obciążenia po-
datkowe należy obniżać i dlate-
go podatki oraz opłaty w Mińsku 
Mazowieckim od wielu lat stoją  
w miejscu, pomimo rosnących 
kosztów. Niestety, obniżanie PIT 
wpływa bezpośrednio na zmniej-
szanie dochodów samorządów, w 
tym naszego miasta. Udział miasta  
w PIT to ok. 30% wszystkich na-
szych dochodów (62 mln zł w 2019 
r.), dlatego zmniejszanie PIT dla 
obywateli musi być powiązane  
z rekompensatą dla samorządów BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

z budżetu państwa. W przeciw-
nym razie w budżecie miasta po-
wstaje „dziura”, której skutki mogą 
być katastrofalne. Kiedy dołożymy 
do tego podwyżki dla nauczycieli 
(bez przekazania na nie środków  
z budżetu państwa, jak to ma miej-
sce obecnie), stajemy przed za-
grożeniem wstrzymania wszelkich 
miejskich inwestycji, radykalnego 
cięcia wydatków np. na kulturę  
i sport oraz koniecznością podnie-
sienia lokalnych podatków. Mam 
nadzieję, że rząd RP nie pozosta-
nie, jak dotychczas, głuchy na 
postulaty samorządowców do-
tyczące rekompensaty tych strat  
i nasze miasto nadal będzie mogło 
rozwijać się tak intensywnie, jak do 
tej pory.

W wakacje nie ma przestoju  
w inwestycjach. Rozpoczęliśmy bu-
dowę ulic Zofii Kalinowskiej i Janka 
Paruzela, a zakończenie prac prze-
widujemy na grudzień tego roku.

Wrzesień zapowiada się jako 
miesiąc działań kulturalnych.  
Na początek kolejna odsłona Fe-
stiwalu Himilsbacha. Organizatorzy 
zadbali o bogatą ofertę wydarzeń 
dla mieszkańców w każdym wieku. 
Jan Himilsbach był postacią zło-

Marcin Jakubowski

żoną, a jego sposób życia budził 
emocje zarówno w przeszłości, jak 
i dzisiaj. Anegdoty, zabawne opo-
wieści powtarzane przez kolejne 
pokolenia czynią postać mińsz-
czanina stale obecną w pamięci 
obyczajowej kraju i Mińska Mazo-
wieckiego. Warto także uczestni-
czyć w V Gali Gwiazdy Literatury, 
wydarzenia, które rozsławia nasze 
miasto  na cały świat. W tym roku 
zapraszamy na spotkanie z Jo-
anną Bator oraz zachęcamy do 
udziału w konkursie literackim. Mu-
zeum Ziemi Mińskiej zaprasza na-
tomiast na przedstawienie wokół 
twórczości Michała E. Andriollego, 
które zorganizowane będzie w ru-
inach dworku i z pewnością Pań-
stwa zachwyci. 

Wszelkie informacje na temat 
naszych wydarzeń znajdziecie 
Państwo na stronie miasta i fanpa-
ge’u Miasta Mińsk Mazowiecki na 
Facebooku. Zapraszamy!   

fot. Rafał Szczepankow
ski
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   AKTUALNOŚCI

Podsumowanie Festiwalu 4M

   AKTUALNOŚCI

Na początek wakacji już po raz dzie-
wiąty nasze miasto zamieniło się  
w MIASTO MUZYKI. Dwa mińskie sto-
warzyszenia, czyli Stowarzyszenie Kul-
turalno-Oświatowe „Ścieżki Nieskoń-
czoności” oraz Niezależna Inicjatywa 
Kulturalna we współpracy z Miejskim 
Domem Kultury zorganizowały dla 
mieszkańców naszego miasta Festiwal 
4M Mińsk Mazowiecki Miasto Muzyki. 
Przedsięwzięcie zostało sfinansowane 
ze środków z budżetu miasta oraz przy 
udziale wielu sponsorów.

Pierwszy dzień tegorocznego Festiwa-
lu 4M rozpoczął się koncertem artystów 
Piwnicy Pod Baranami zorganizowanym 
z okazji imienin Piotra Skrzyneckiego. Jak 
zawsze artyści wprowadzili publiczność 

w piękne krakowskie klimaty. To był kon-
cert, który wzruszał zarówno młodszą jak 
i starszą publiczność. Po tym koncercie 
znowu wielka muzyczna uczta i wulkan 
energii – na scenie pojawił się Marcin 
Wyrostek z zespołem Corazon. Marcin 
to wybitny mistrz akordeonu, zwycięzca 
programu Mam Talent.

„Ten koncert przeprowadził nas przez 
najróżniejsze emocje – śmiech, radość, 
zadumę, wzruszenie. Koncert Marcina 
Wyrostka planowaliśmy już od pierwszej 
edycji. Jakoś się nam to nie składało  
z różnych powodów przez lata, ale po 
wizycie Marcina dwa lata temu w Miń-
sku doszło jednak do zapewnień, że tym 
razem zrobimy wszystko, żeby do tego 
koncertu doszło. I to był strzał w dziesiąt-

kę. Marcin po raz kolejny oczarował miń-
ską publiczność – mówi Dariusz Kulma, 
koordynator Festiwalu z ramienia Stowa-
rzyszenia Ścieżki Nieskończoności.

Drugi dzień Festiwalu to jak zwykle coś 
dla miłośników mocniejszych brzmień. 
Ten dzień otworzyli przedstawiciele miń-
skiej sceny muzycznej – The Name. Zaraz 
po nich laureaci ubiegłorocznego Rock In 
Mińsk Fest – tarnowska grupa Wasabi. 
Nie zabrakło również elementów reggae 
w wykonaniu zespołu No Logo.

„No Logo to alternatywna kapela reggae 
pochodząca z Sejn. Istnieje już od 5 lat  
i na koncertach daje mnóstwo pozytyw-
nej energii, co odczuliśmy również pod-

czas koncertu w Mińsku. Razem z kapelą 
wystąpiła Maria Sadowska, znana chyba 
każdemu piosenkarka wykonująca mu-
zykę jazz, pop, funk i elektroniczną, ale 
także scenarzystka i reżyserka filmowa. 
To jej energia ze sceny przeniosła się  
w dużej mierze na publiczność tak, że 
spotkaniom i wspólnym zdjęciom z fana-
mi po zakończeniu koncertu nie było koń-
ca  – mówi Kamil Kaźmierczak, koordyna-
tor Festiwalu z ramienia Stowarzyszenia 
Niezależna Inicjatywa Kulturalna.

Sobotni wieczór zakończył koncert ze-
społu Hunter, wykonujący muzykę z po-
granicza thrash i heavy metalu. W ciągu 
33 lat istnienia Hunter zyskał status le-
gendy i wciąż cieszy się ogromną po-
pularnością wśród miłośników mocniej-
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szych dźwięków, którzy licznie przybyli 
na sobotni koncert.

Niedziela natomiast zaczęła się bigbito-
wo, przenosząc nas do lat 60-tych i 70-
tych. A to wszystko za sprawą Ani Ruso-
wicz, która na scenie była niesamowicie 
energetyczna, tak samo jak muzyka, któ-
rą wykonuje. Potem na scenie pojawili się 
Sorry Boys – zespół, który wydał ostatnio 
nową płytę pt. „Miłość”, a mińszczanie 
mogli usłyszeć dobrze znane z radiowych 
list przebojów ich utwory, takie jak m.in. 
„Jesteś pragnieniem”.

- Na finał wystąpił zespół legen-
da, którego chyba nikomu nie trzeba 
przedstawiać, czyli Varius Manx wraz  
z Kasią Stankiewicz, która powróciła do 
rupy z okazji 25-lecia, a kolejne wspólne 
sukcesy utwierdziły ich w przekonaniu, że 
warto znów wspólnie tworzyć. Podczas 
tego koncertu padł kolejny frekwencyjny 
rekord. Cieszymy się, że co roku trafiamy 
w gusta tak dużej liczby mieszkańców, 
którzy swoją obecnością potwierdza-
ją, że warto robić wartościowe koncerty  
z dobrą muzyką. – mówi Małgorzata Za-
krzewska, koordynatorka Festiwalu z ra-
mienia Stowarzyszenia Ścieżki Nieskoń-
czoności.

Festiwal 4M to co roku przede wszyst-
kim ogromna różnorodność muzyczna, 
począwszy od lekkich klimatów po bar-
dzo ostre brzmienia. Każdy, niezależnie 
od gustów muzycznych czy wieku, mógł 
znaleźć coś dla siebie i poczuć klimat 
Miasta Muzyki. A już za rok dziesiąta, ju-
bileuszowa edycja Festiwalu 4M. Do zo-
baczenia! 

Koordynatorzy Festiwalu 4M
fot. Leszek Siporski
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Dzień Patrona Miasta św. Jana Chrzciciela

   AKTUALNOŚCI

Uroczystości Dnia Patrona i odpust pa-
rafialny rozpoczął koncert scholii Can-
torum Maximilianum pod kierunkiem 
Zbigniewa Siekierzyńskiego. Zespół 
zapewnił także oprawę muzyczną pod-
czas koncelebrowanej Mszy Świętej  
w intencji parafii i Miasta Mińsk Mazo-
wiecki.

Dzięki uprzejmości dyrektora ZSZ nr 2 
Tomasza Płochockiego, świętojański 
piknik mógł odbyć się na terenie placów-
ki. Urząd Miasta zapewnił poczęstunek 
i program artystyczny. Koncert Orkiestry 
Dętej Miasta Minsk Mazowiecki, koncert 
zespołu Tamarysze oraz zabawa tanecz-
na przy muzyce zespołu Extim uświet-
niły tegoroczne uroczystości. Powitał  
i do wspólnej zabawy zaprosił uczestni-
ków uroczystości wiceburmistrz Krzysz-
tof Michalik.

Dziękujemy wszystkim zaangażowanym 
w przygotowanie i organizację wydarze-
nia. W szczególności jesteśmy wdzięcz-
ni ZHP Mazowsze, OSP Kędzierak, 
PWiK, Komendzie Powiatowej Policji, 
Straży Miejskiej, Zarządowi Dróg Miej-
skich, MDK  proboszczowi Marianowi 
Sobieszkowi, dyrektorowi ZSZ nr 2 To-
maszowi Płochockiemu i pracownikom 
szkoły. Dziękujemy również parafianom 
za pomoc w organizacji poczęstunku.

red., fot. z arch. UM MM

Przygotowując się do obchodów 
100-lecia Związku Inwalidów Wojen-
nych RP, pragniemy zaprezentować 
naszym czytelnikom kolejną sylwetkę 
kombatanta z Mińska Mazowieckiego. 

Tadeusz Włodarczyk urodził się w Miń-
sku Mazowieckim 23 września 1928 r. 
Do Wojska Polskiego wstąpił jako ochot-
nik we wrześniu 1944 r. z przydziałem do 
5. Dywizji Piechoty. Po przeszkoleniu 
skierowany został do 31. samodzielne-
go batalionu ciężkich mostów pontono-
wych przy 1. Froncie Białoruskim. Tade-
usz Włodarczyk brał udział w walkach  
o wyzwolenie Warszawy. Do rezerwy zo-
stał przeniesiony w 1948 r.

Do Związku Kombatantów Tadeusz Wło-
darczyk wstąpił w 1975 r. Za pracę spo-

Tadeusz Włodarczyk 
– mińszczanin z walk o wyzwolenie Warszawy

łeczną dla Związku i dla kraju był wie-
lokrotnie wyróżniany m.in.: Brązowym 
Krzyżem Zasługi, Srebrnym Krzyżem Za-
sługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Odznaką 
za Zasługi dla ZIW RP, Krzyżem za Za-
sługi dla ZIW RP, Srebrnym Medalem 
Opiekuna Miejsc Pamięci Narodowej. 
W 2005 r. mianowany został na stopień 
porucznika.

W pięknym wieku seniora Tadeusz Wło-
darczyk nadal aktywnie uczestniczy  
w uroczystościach miejskich, jak i pań-
stwowych organizowanych w Mińsku 
Mazowieckim. Często w mundurze jako 
chorąży sztandaru ZIW RP.

Alicja Cichoń, fot. z arch. prywatnego T. Włodarczyka
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Uroczyste obchody 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej
Bitwa Warszawska była kluczowym starciem w wojnie polsko - bolszewickiej 1920 r. Mińsk Mazowiecki ze względu na stra-
tegiczne położenie znalazł się na osi walk decydujących o dalszych losach tej wojny. To ważne wydarzenie uczciliśmy w nie-
dzielę, 18 sierpnia. Bardzo serdecznie dziękujemy za udział w obchodach 99. rocznicy Bitwy Warszawskiej.

red., fot. z arch. UM MM

Obchody 75. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

1 sierpnia w Mińsku Mazowieckim za-
brzmiały syreny alarmowe – symbol 
„Godziny W”, czyli wybuchu w 1944 
roku Powstania Warszawskiego. Miesz-
kańcy naszego miasta i kierowcy zatrzy-
mali się na minutę, by oddać hołd boha-
terom tamtego czasu.

Tuż przed godz. 17.00 burmistrz 
Marcin Jakubowski wręczał przechod-
niom przy rondzie gen. Hallera przypinki  
z symbolem Polski Walczącej. Po „Godzi-
nie W” kontynuowano obchody na Placu 
Kilińskiego. W małym parku przy bibliote-
ce można było obejrzeć wystawę przed-
stawiającą fotografie z wątkiem miłości  
i przyjaźni czasu Powstania Warszaw-
skiego.  W tle burmistrz Marcin Jakubow-

ski, dyrektor biblioteki Elżbieta Sieradziń-
ska oraz dziennikarz Dariusz Mól czytali 
fragmenty książki „Miłość ‘44”, a chętni 
mogli wypełnić specjalnie na ten dzień 
przygotowane pocztówki. Wrzucano je 
później do specjalnej skrzynki Poczty Po-
wstańczej. 

Jesteśmy wzruszeni, że na obcho-
dach 75. rocznicy wybuchu Powstania 
Warszawskiego mogliśmy gościć miń-
skich kombatantów.

Za pomoc przy organizacji tego wy-
darzenia dziękujemy Miejskiej Bibliotece 
Publicznej, harcerzom z Hufca ZHP „Ma-
zowsze” w Mińsku Mazowieckim, Miej-
skiemu Domowi Kultury, Muzeum Ziemi 
Mińskiej, wolontariuszom Fundacji EBU.

red., fot. z arch. UM MM
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   AKTUALNOŚCI

Mazowiecka Szkoła Rad Seniorów
Na początku czerwca 2019 r. przedsta-
wicielki Miejskiej Rady Seniorów w Miń-
sku Mazowieckim uczestniczyły w IV 
Mazowieckiej Szkole Rad Seniorów. 

 Trzydniowe szkolenia zorgani-
zowane zostały przez Fundację ZACZYN 
w partnerstwie z Fundacją Konwent 
Samorządowy na rzecz społeczności 
Trzeciego Wieku. Uczestnicy podczas 
warsztatów m.in. doskonalili umiejęt-
ność komunikacji, zdobywali wiedzę  
z zakresu współpracy z samorządem 
oraz zapoznali się z aktualnymi postępa-
mi i wyzwaniami polityki senioralnej.
 Tegoroczna Szkoła Mazowiec-
kich Rad Seniorów była współfinanso-
wana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy 
i Polityki Społecznej w ramach programu 
ASOS. 

Od 12 lat w naszym 
mieście funkcjonu-
je Miński Uniwersy-
tet Trzeciego Wie-

ku. W czerwcu uroczyście ochodzono 
X-lecie powołania Stowarzyszenia "Ra-
dość Trzeciego Wieku", które od 10 lat 
prowadzi uczelnię dla seniorów .

Na uroczystość przybyło wielu zna-
komitych gości, ktorzy od lat wspierają 
działalność tej organizacji. Prezes Za-
rządu Jadwiga Maciejewska w ciepłych 
słowach podziękowała i wręczyła pa-
miatkowe dyplomy wszystkim, którzy 
przyczynili się do sprawnego funkcjono-
wania UTW przez te lata - zaproszonym 
gościom i słuchaczom-wolontariuszom.

Goście przekazali wyrazy uznania za 
duży wkład pracy w organizację zajęć 
edukacyjnych, kulturalnych i warsztato-
wych dla dużej grupy seniorów w Mińsku 
Mazowieckim. 

Na wniosek Starosty Powiatu Antnie-
go J. Tarczyńskiego Stowarzyszenie zo-

stało wyróżniore Medalem Pro Masovia 
przez Marszałka Województwa Adama 
Struzika. Indywidualnie Medalem uho-
norowano Jadwigę Maciejewską i Marię 
Wocial. Siedem osób otrzymało dyplo-
my uznania Marszałka Województwa: 
Zofia Grzelak, Ewa Gańko, Jadwiga Ko-
rzeń, Jerzy Maciejewski, Anna Smoleń-
ska, Elżbieta Wójcicka, Antoni Zawadzki.

Z okazji X-lecia  stowarzyszenie wy-
dało okolicznościowy biuletyn pokazują-
cy cele i dotychczasowe osiągnięcia.

Uroczystość zakończyła część arty-
styczna w wykonaniu uczniów Miejskiej 
Szkoły Artystycznej, zespołu „Dąbrów-
ka” oraz samych słuchaczy MUTW.

12-lecie Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Alicja Cichoń, fot. z arch. MRS

oprac. na podstawie mat. MUTW, 
fot. z arch. MUTW
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dwóch dawnych barakach. Niebawem 
będą uruchomione konsultacje z miesz-
kańcami.

Mińszczanie pytali o wiele różnych 
spraw, a transmisja trwała blisko go-
dzinę. - Planujemy „Q&A” transmitować 
regularnie. – zaznaczyła Alicja Cichoń, 
starszy inspektor ds komunikacji spo-
łecznej – Zdajemy sobie sprawę, że 
mieszkańcy oczekują spotkań interneto-
wych o różnych porach dnia i tak to po-
staramy się zorganizować.

Czy taka forma kontaktu przypadła 
do gustu mieszkańcom? Według miej-
skich statystyk relacja dotarła do kilku-
nastu tysięcy odbiorców, więc zdaniem 
burmistrza warto i taką drogą komuniko-
wać się i poznawać oczekiwania uczest-
ników życia lokalnej społeczności.

red., fot. Paweł Kaim i UM MM

AKTUALNOŚCI

26 lipca burmistrz Marcin Jakubowski 
odpowiadał na pytania mieszkańców 
za pośrednictwem internetu w spotka-
niu na żywo pod nazwą „Q&A”, czyli 
„Pytania i odpowiedzi”. Pytania można 
było zadawać już kilka dni wcześniej 
pod postem zapowiadającym interne-
towe spotkanie oraz w trakcie trwania 
transmisji. 

- Cieszę się, że mogłem w tej formie 
porozmawiać z mińszczanami. - powie-
dział burmistrz Marcin Jakubowski – 
Staram się organizować spotkania sta-
cjonarne, poza tym w każdą środę można 

przyjść do mnie do Urzędu Miasta, a do-
datkowo postanowiłem odpowiadać na 
pytania właśnie on line.

Gorącym tematem była komunikacja 
miejska, a pytano głównie o kursy poza 
granice miasta. Burmistrz wyraźnie za-
znaczył, że w ramach umowy autobusy 
miejskie mogą jeździć tylko w obrę-
bie Mińska Mazowieckiego. Już w po-
przedniej kadencji została złożona przez 
Marcina Jakubowskiego oferta wójtowi 
ościennej gminy, że, jeżeli gmina uru-
chomi dwie linie lub chociaż jedną, która 
obsługiwałaby Targówkę, Stojadła i bę-
dzie przejeżdżała przez centrum miasta, 
to można byłoby mieszkańcom  gminy 
udostępnić nieodpłatnie komunikację 
miejską pod warunkiem, że linia gminna 
będzie w podobnym standardzie i bę-
dzie dla mińszczan również bezpłatna. 

Przy pytaniu o skate park burmistrz 
odpowiedział, że optymalna lokalizacja 
jest już wybrana – południowa strona 
miasta, okolice ulic Mrozowskiej i Sosn-
kowskiego. O przygotowaniach i postę-
pach prac mieszkańcy będą na bieżąco 
informowani.

Czy w ramach Mazowieckiej Unii 
Światłowodowej doczekamy się in-
frastruktury, która da dostęp do sze-
rokopasmowego internetu w domach 
jednorodzinnych? Z wiedzy burmistrza 
wynika, że firma Orange realizująca to 
zadanie ma opóźnienia, jednak analiza 
sieci światłowodowej pokazuje, że po 

zakończeniu prac większość osiedli jed-
norodzinnych otrzyma taki dostęp do 
internetu.

W sprawie założenia przez miasto 
liczników czasowych na sygnalizatorach 
świetlnych na ul. Warszawskiej burmistrz 
odpowiedział, że jest to droga w zarzą-
dzie GDDKiA, a miastu trudno jest na 
niej wprowadzać jakiekolwiek zmiany w 
organizacji ruchu. Są pewne pomysły, co 
prawda nie w temacie liczników, ale jeśli 
będą pozytywne odpowiedzi od GDD-
KiA, to niezwłocznie mińszczanie zosta-
ną poinformowani.

Przy pytaniu o stworzenie na Serbi-
nowie miejsc do wypoczynku i rekreacji 
burmistrz odpowiedział, że miasto jest 
w trakcie realizacji unijnego programu 
Human Smart City, w ramach którego 
takie miejsce powstanie na terenie po 

Pierwsze „Q&A” burmistrza miasta
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VIII Rajd Po Ziemi Mińskiej Pojazdów Zabytkowych 

   AKTUALNOŚCI

W sobotę 1 czerwca 2019 r. o godzi-
nie 10:30 wystartowała pierwsza załoga 
biorąca udział w VIII Rajdzie Po Ziemi 
Mińskiej będącym jednocześnie IV Run-
dą Mistrzostw Okręgu Warszawskiego 
Pojazdów Zabytkowych PZM. Rajd ten 
współorganizowany był przez Automo-
bilklub Polski i Muzeum Ziemi Mińskiej. 
Honorowy Patronat nad imprezą objęli 
Burmistrz Mińska Mazowieckiego Mar-
cin Jakubowski oraz Wójt Gminy Mińsk  
Mazowiecki Antoni Jan Piechoski.

S  tart i meta rajdu odbyły się na terenie 
Zespołu Szkół Zawodowych nr 2 im. 

Powstańców Warszawy w Mińsku Mazo-
wieckim.  Trasa rajdu wiodła malowniczy-
mi drogami powiatu mińskiego m.in. przez 
Zamienie, Siwiankę, Grabinę, Mariankę 
oraz Mińsk Mazowiecki. Podczas rajdu 
uczestnicy musieli odpowiedzieć na pyta-
nia dotyczące przepisów ruchu drogowego, 
historii motoryzacji, a także wykazać się 
zręcznością w próbie sprawnościowej zor-
ganizowanej z pomocą  OSP Zamienie na 
terenie Szkoły Podstawowej im. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego w Zamieniu. Poza tym 
uczestnicy musieli rozwiązać krzyżówkę,  
do której hasła należało znaleźć na trasie 
rajdu, rozpalić ogień przy pomocy krzesiwa 
na próbie przygotowanej przez Roztoczań-
ską Watahę oraz sprawdzić się w strzelaniu 
z wiatrówki do celu. Ostatnim zadaniem dla 
uczestników był kurs pierwszej pomocy 
przygotowany przez Młodzieżową Drużynę 
Pożarniczą z Mińska Mazowieckiego.

W       rajdzie wzięło udział 51 pojazdów, 
w tym 12 motocykli. Wśród przyby-

łych samochodów podziwiać można było 
m.in. Citroena B14G, Citroena ID20, Chry-
slera-Simcę Barreiros, Mercedesa  W120, 
Mercedesa W116, Mercedesa W123, Au-
stina A125 Sheerline Saloon, Volkswage-
na Transportera T1, MG A, Forda Capri, 
Forda Mustanga, Lancie Fulvia, Fiata 500 
Giardiniera, Volvo Amazon, Skodę 100 
oraz pojazdy naszej rodzimej produkcji ta-
kie jak: Warszawa 201, Tarpan 237, Polo-
nezy 1500, Fiaty 125p, oraz Żuki. Najstar-
szym samochodem  startującym w rajdzie 
był Citroen B14G z 1926 r, a motocyklem  
Iż 49  z 1954 r.

Na zakończenie rajdu przeprowadzono 
konkurs elegancji, na którym zostały 

wyłonione najładniejsze pojazdy rajdu. 
Puchar Burmistrza Mińska Mazowiec-
kiego Marcina Jakubowskiego otrzyma-
ła Agnieszka Jabłczyńska, właścicielka 
Volkswagena T1 z 1965 roku. Puchar 
Dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej Leszka 
Celeja otrzymał Tomasz Struzik, właści-
ciel Citroena ID20 z 1971 roku. Puchar fir-
my Elektrocar za najładniejszy samochód 
otrzymał Andrzej Gospodarek, właściciel 
Skody 100 z 1975 roku, a za najładniejszy 
motocykl otrzymała Agnieszka Chojecka, 
właścicielka WSK M06 z 1967 roku. Pu-
char KDM Magnet dla najszybszego mo-
tocyklisty otrzymał Dariusz Pająk, właści-
ciel SHL M17 Gazela z 1968 roku. 

Nagrody oraz upominki rajdowe ufundowali: 
Burmistrz Mińska Mazowieckiego Marcin Jaku-
bowski, Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek 
Celej, firmy Etigraf, Elektrocar oraz KDM Magnet.
Pierwsze trzy miejsca w poszczególnych klasach 
zajęli:
Klasa post-1975 – samochody
I miejsce – Grzegorz Frunckowski / Antonina 
Iwaszkiewicz – Oldsmobile Omega z 1979 r
II miejsce – Michał Leśniewski / Piotr Sidorowicz 
– Renault 5 z 1980 r
III  miejsce – Paweł Kaczmarski / Piotr Kaczmar-
ski – Fiat 126p z 1978 r
Klasa pre -1975 – samochody
I miejsce – Maciej Bień / Aleksandra Płońska – 
Fiat 500 Giardiniera z 1971 r
II miejsce – Jan Kasprzycki / Rafał Górski – Lan-
cia Fulvia 2C z 1968 r
III miejsce – Michał Kołtuniak / Bartłomiej Misz-
czuk – Mercedes-Benz W120 z 1960 r
Klasa pre -1955 – samochody
I miejsce – Artur Węgler / Magdalena Węgler –  
Citroen B14G z 1926 r
II miejsce – Marcin Chrzanowski/Ewa Kozioł-
-Chrzanowska – Austin A125 Sheerline Saloon  
z 1953 r
Klasa post-1975 – motocykle
I miejsce – Jerzy Dąbrowski – MZ TS z 1979 r
II miejsce – Rafał Zajączkowski / Kacper Zającz-
kowski – Honda CB400 z 1980 r
III miejsce – Grzegorz Mucha – Honda Shadow 
z 1985 r
Klasa pre -1975 – motocykle
I miejsce – Marcin Lipiński / Katarzyna Lipińska – 
Jawa 250 z 1960 r
II miejsce – Adam Marczuk – MZ TS250 Deluxe 
z 1975 r
III miejsce – Piotr Wojdyga / Agata Wojdyga – 
SHL M11 z 1961 r
Klasa pre -1955 – motocykle
I miejsce – Robert Korzybski – Iż 49 z 1954 r.

Autom
obilklub Polski ,  fot. z arch.  klubu
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AKTUALNOŚCI

W dniach 11 – 14 lipca odbył się organi-
zowany już po raz dziesiąty Płocki Rajd 
Motocykli Zabytkowych, będący w tym 
sezonie IV rundą motocyklowych MPPZ.

Gospodarzem i twórcą tego wyda-
rzenia było Towarzystwo Moto-
cykli Dawnych „Weteran Płock”. 

Baza jubileuszowego rajdu znajdowała się  
w urokliwie położonym ranczu w miejsco-
wości Boguszewiec. Rajdowych zmagań 
było sporo, choć sama trasa mimo długości 
nie przysporzyła problemów. Dobre śred-
nie prędkości, drogi o twardej nawierzchni 
i przemyślane rozlokowanie punktów kon-
trolnych, pozwoliły na delektowaniem się 
wspaniałymi krajobrazami. Zawrót głowy  
i liczne uśmiechy powodowały konkuren-
cje sprawnościowe, z których oryginal-
ności płockie rajdy słyną. Dość jednak  
o stronie technicznej. Widoki podczas raj-
du, w ciągu dwóch dni jego trwania były 
wręcz powalające. Do tego piękna archi-
tektura tamtejszych miasteczek, min. Go-
lubia–Dobrzynia czy Brodnicy to wisienka 
na torcie dla miłośników atrakcji historycz-
nych i krajoznawczych. Wszystko w aurze 

pogodowej i temperaturze odpowiedniej 
dla silników dawnych motocykli. Drobne 
opady nie zakłócały ciągłości jazdy, na   
którą zdecydowało się 60 z 90 zarejestro-
wanych załóg.

Kolejny rajd odbył 
się w pierwszy 
weekend sierp-

nia. Zorganizowany był 
przez niezawodną „Fe-
derację Zmotoryzowa-
nych”, rajd Motozłaz.  
Ta bardzo dobrze znana  
i ceniona w środowisku 
impreza skupiła blisko 
90 załóg motocyklo-
wych, z których 81 zdecydowało się ru-
szyć na „lubartowskie szlaki”. Bazą, jak 
w latach ubiegłych, był ośrodek szkolno 
– wychowawczy położony nad brzegiem 
jeziora Firlej. Wyposażony we wszystko, 
co do biwakowania potrzebne: pełne za-
plecze gastronomiczne, park maszyn, mu-
zykę i co najważniejsze świetną, przyja-
cielską atmosferę. Jedyne w tegorocznym 
wydaniu, acz niezależne od ludzkich czyn-

ników było to, że temperatura wieczorami 
nie do końca pozwalała cieszyć się z wód 
jeziora po całodziennych zmaganiach raj-
dowych. Główny punkt programu został 
podzielony, jak na „czterodniówki” przy-
stało, na dwa główne etapy. Piątkowy, 
czyli zwyczajowo dłuższy, z trasą blisko 
stu kilometrową, urozmaiconą ciekawymi 
próbami sprawnościowymi. Prostymi, nie 
sprawiającymi kłopotu konkurencjami. Do 
tego z ciekawostką w postaci zwiedzania 
huty szkła w Parczewie, gdzie można było 
zapoznać się z procesem technologicz-
nym obróbki tegoż tworzywa. Trasa pro-
wadząca głównie drogami asfaltowymi,  
z krótkimi odcinkami „gruntówek” i jed-
nym wręcz "offroadowym". Ten sprawił 
wiele uciechy posiadaczom zaprzęgów  

z wózkami bocznymi,  
a i „soliści” zdawali się 
mieć na zakurzonych twa-
rzach więcej uśmiechu 
niż grymasu. To wszak 
naturalne środowisko 
zabytkowych pojazdów  
z ich lat młodości. Dzień 
drugi rajdu przyniósł ko-
lejną dawkę pozytywnych 
emocji. Punktem kulmi-
nacyjnym był wyczeki-

wany konkurs elegancji, zorganizowany 
na uroczym skwerze w gościnnym Lubar-
towie. Stąd uczestnicy ruszyli do bazy,  
niecierpliwie wyczekując wyników zmagań 
i Balu Komandorskiego. Podczas obydwu 
rajdów reprezentacja mińskiego MAGNE-
TU okazała się najliczniejszym klubem 
rajdu.

tekst i zdjęcia: K.D.M. MAGNET

Wakacyjne rajdy MAGNET-u
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   AKTUALNOŚCI

W dniach 12-14 lipca br. w litewskich 
Telszach przebywała delegacja samo-
rządowców z Mińska Mazowieckiego. 
Wraz z Przewodniczącym Rady Miasta 

800-lecie Żmudzi

W dniach 20-24 czerwca na zaprosze-
nie miasta partnerskiego Saint-Egreve 
we Francji, delegacja z Mińska Mazo-
wieckiego – radna Barbara Reda  i mu-
zyk Daniel Gałązka, wzięła udział w fe-
stiwalu muzycznym w ramach łączenia 
Europy z okazji „Święta Muzyki”. 

 W wydarzeniu tym uczestniczy-
ły również delegacje z miast innych part-
nerskich: Krnov (Czechy) oraz Karben 
(Niemcy). W piątek, 21 czerwca, Daniel 
Gałązka zaprezentował swoją twórczość 
autorską podczas koncertu w Bibliotece 
Miejskiej, natomiast w sobotę dołączył 
do wspólnego projektu dedykowanego 
osobie oraz twórczości Stevie Wondera 
i przyjaciół zatytułowanym „Black Le-
gends”. Przy okazji tego fantastycznego 
wydarzenia, łącząc przyjemne z poży-
tecznym, radna Barbara Reda odwie-
dziła Centrum Młodzieżowe „Le Patio”  
w celu podpatrzenia pomysłów  i zebra-
nia informacji na temat jego funkcjono-
wania, co będzie cennym wsparciem dla 
rozwijającego się pomysłu utworzenia 
podobnego miejsca dla młodych mińsz-
czan w naszym mieście. 

red., fot. z arch. UM MM

Mińska delegacja z wizytą w Saint-Egreve

Dariuszem Kulmą w uroczystościach 
związanych z 800-leciem Żmudzi udział 
wzięli radni: Robert Gałązka, Mariusz 
Kulma i Kamil Ołdak. 

 Żmudzki Festiwal „Patria 
una” był znakomitą okazją do rozmów  
o współpracy między naszymi miastami, 
m.in. na płaszczyźnie kultury.

- Mieliśmy wielki zaszczyt reprezento-
wać nasze miasto i uczestniczyć w ob-
chodach 800-lecia Żmudzi. – powiedział 
Dariusz Kulma – To wspaniałe doświad-
czenie móc przyglądać się temu,  jak 
nasi przyjaciele z Litwy pięknie pielęgnują 
swoją historię, w której również my, Pola-
cy, mamy swój udział. Bardzo chciałbym 
podziękować Burmistrzowi Telsz – Kę-
stutisowi Gusarovasowi oraz wszystkim, 
dzięki którym czuliśmy na każdym kro-
ku ogromną serdeczność i gościnność. 
Mamy nadzieję, że wizyta radnych na-
szego miasta będzie kolejnym dobrym 
krokiem do dalszej współpracy. 

red., fot. z arch. UM MM
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Podpisanie umów na dofinansowanie projektów
29 lipca Burmistrz Miasta Mińsk Mazo-
wiecki podpisał umowy na udzielenie 
pomocy finansowej z budżetu Woje-
wództwa Mazowieckiego. Nasze mia-
sto otrzymało dofinansowanie na dwa 
projekty:

1.  Projekt - „Modernizacja bieżni spor-
towej i skoczni w dal w Mińsku Mazo-
wieckim” w ramach „Mazowieckiego 
Instrumentu Wsparcia Infrastruktury 
Sportowej MAZOWSZE 2019” – kwota 
wsparcia finansowego 95 250,00 zł.
2.  Projekt - „Zakup wyposażenia pra-
cowni informatycznej dla Zespołu Szkol-
no-Przedszkolnego nr 1 w Mińsku Ma-
zowieckim” w ramach „Mazowieckiego 
Programu Dofinansowania Pracowni 
Informatycznych i Językowych” – kwota 
wsparcia finansowego 49 000,00 zł.
Ze strony Województwa Mazowieckie-
go umowę podpisały Pani Elżbieta Lanc 
– Członek Zarządu i Pani Janina Ewa 
Orzełowska – Członek Zarządu.

red., fot. z arch. UM MM

1 sierpnia br. w siedzibie PWiK została 
podpisana umowa na zaprojektowa-
nie i wykonanie robót budowlanych dla 
zadania pn. „Kompleksowe rozwiąza-
nie systemu gospodarki osadowej na 
oczyszczalni ścieków w Mińsku Mazo-
wieckim”. Kontrakt podpisali ze strony 
Zamawiającego Jarosław Grenda – Pre-
zes Zarządu Przedsiębiorstwa Wodo-
ciągów i Kanalizacji sp. z o.o. oraz ze 
strony Wykonawcy Andrzej Grygo – Pre-
zes Zarządu INSTAL WARSZAWA S.A.

Zatwierdzona kwota kontraktowa brut-
to to 62 799 112,47 zł (netto 51 056 
189,00 zł).

Przedmiotem inwestycji jest zaprojek-
towanie w ramach istniejącego obiektu  
i wykonanie robót obejmujących kom-
pleksową rozbudowę istniejącego sys-
temu gospodarki osadowej z dostawą 
nowego wyposażenia technologicznego, 

na którym prowadzone będą procesy 
jego odwodnienia, stabilizacji i granulacji, 
w tym końcowej przeróbki osadu ścieko-
wego w produkt nawozowy wraz z uzy-
skaniem pozwolenia do jego obrotu.

Przedsięwzięciem objęto także moder-
nizację i wymianę wyposażenia kom-
pletnych linii technologicznych obiektów 
ciągów mechanicznego, biologicznego  
i osadowego z dostawą nowych urzą-
dzeń i instalacji, wraz z sieciami i instala-
cjami technologicznymi oraz pozostałymi 

Historyczna umowa na ponad 60 mln zł podpisana!
sieciami i instalacjami wod-kan, co, cwu, 
zasilania elektrycznego i sieci sterowania 
i AKiPA na terenie oczyszczalni ścieków 
w Mińsku Mazowieckim.

Inwestycja realizowana jest ze środków 
Unii Europejskiej w ramach projektu pn. 
„Stworzenie innowacyjnego systemu go-
spodarki osadowej i uzdatniania wody dla 
potrzeb aglomeracji Mińsk Mazowiecki”.

oprac. na podstwie PWiK Sp. z o.o., fot. z arch. UM MM
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   AKTUALNOŚCI

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

22 sierpnia br. dokonano oficjalnego 
rozpoczęcia prac związanych z realiza-
cją zadania „Budowa kanalizacji wód 
opadowych w ul. Zofii Kalinowskiej”. 
Umowę na tę inwestycję podpisano  
6 sierpnia br., a wykonawcą będzie Za-
rząd Dróg Miejskich Sp. z o.o.  z siedzibą 
w  Mińsku Mazowieckim. Zakończenie 
prac przewiduje się na pierwszą połowę 
grudnia 2019 r.

W ramach inwestycji zostanie wyko-
nana sieć kanalizacji deszczowej, nowa 
nawierzchnia jezdni, zjazdów i chodni-
ków, nowe oznakowanie pionowe i po-
ziome.

Wartość umowna zadania to  
380 580,58 zł, w tym wartość kanalizacji 
deszczowej  106 876,31 zł.

Rozpoczęcie budowy kanalizacji wód opadowych 
na ul. Zofii Kalinowskiej i ul. Janka Paruzela

Tego samego dnia wbiciem łopaty 
rozpoczęto oficjalnie prace związane  
z zadaniem „Budowa kanalizacji wód 
opadowych w ul. Janka Paruzela”. Umo-
wę z firmą R.D.B – Roboty Drogowe  
i Brukarskie Mirosław Krysiuk  z siedzi-
bą w Mińsku Mazowieckim podpisano  
10 lipca br. Inwestycja będzie realizo-
wana  do połowy grudnia 2019 roku.  
W jej  ramach zostanie wykonana 
sieć kanalizacji deszczowej, nowa na-
wierzchnia jezdni, zjazdów i chodników, 
nowe oznakowanie pionowe i poziome.

Wartość umowna zadania to  
520 000,20 zł, w tym wartość kanalizacji 
deszczowej  153 734,56 zł.

Budowa odwodnienia jest realizowa-
na w ramach projektu pn. "Rozbudowa 
systemu gospodarowania wodami opa-
dowymi w Mińsku Mazowieckim - I etap". 

Zadanie to znalazło się wśród 12 z całej 
Polski, które uzyskały dofinansowanie  
z Programu Operacyjnego Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, działanie 2.1 
Adaptacja do zmian klimatu wraz z za-
bezpieczeniem i zwiększeniem odporno-
ści na klęski żywiołowe, w szczególno-
ści katastrofy naturalne oraz monitoring 
środowiska, typ projektu 2.1.5 Systemy 
gospodarowania wodami opadowymi na 
terenach miejskich.

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM
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Remonty ulic Słonecznej, Klimaszewskiego i Kopernika

22 maja 2019 r. zawarto umowę z kon-
sorcjum wykonawców wyłonionym  
w drodze przetargu nieograniczonego  
Adam Bujakiewicz „A&M PARTNERS, 
EKO-PARTNER” z Warszawy na bu-
dowę I etapu placu zabaw na terenie 
Szkoły Podstawowej Nr 3.

W ramach I etapu wykonana zosta-
ła kolorowa nawierzchnia bezpieczna 
amortyzująca upadki z granulatu EPDM 
na powierzchni ok 234 m2  oraz zamon-
towano urządzenia zabawowe:
- huśtawka wahadłowa dwuosobowa 
ARCO – 1 szt.
- zestaw zabawowy ze zjeżdżalniami 
„Dwie wieże” firmy KOMPAN – 1 szt.
- trampolina XL LINARIUM – 1 szt.
- równoważnia- ławka w kształcie węża 
– 2 szt.
- huśtawka wagowa na stojąco – 1 szt.
- ławka – 1 szt.
- koszt  na śmieci – 1 szt.
- tablica z regulaminem – 1 szt.

Ponadto wykonano chodnik z kostki 
brukowej, na którym namalowane są gry 
sprawnościowe.

Obecnie trwają roboty budowla-
ne, a ich zakończenie nastąpi w koń-
cu sierpnia. Administratorem placu 
abaw będzie Szkoła Podstawowa  

Dobiegły do końca prace remontowe na ul. Klimaszewskiego (na odcinku od ul. Bocznej do ul. Królewieckiej  
o długości ok. 105 m), na ul. Słonecznej (ocinek o długości ok. 100 m) i na sięgaczu od ul. Kopernika do ul. Heweliusza (o 
długości ok. 50 m). Nawierzchnia remontowanych ulic wykonana została z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podbudowie 
z kruszywa łamanego o gr. 15 cm wraz z ustawieniem krawężników betonowych 15x30 oraz regulacją urządzeń podziemnych. 
Wykonawcą robót był ZDM Sp. z o.o.

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM

Nr 3. Budowa placu zabaw na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 3 realizowane 
ostało w ramach budżetu obywatel-
skiego.

Wydział Inwestycji, fot. z arch. UM MM

Budowa placu zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 3 
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W piątek, 12 lipca, na dziedzińcu Ko-
mendy Powiatowej Policji w Mińsku 
Mazowieckim odbyły się uroczystości 
upamiętniające 100. rocznicę powo-
łania Policji Państwowej. Przy udziale 
gości, z nadinspektorem Pawłem Do-
brodziejem Komendantem Stołecz-
nym Policji na czele, wręczono wyróż-
nionym policjantom odznaki, awanse  
i nagrody. Były przemowy, gratulacje, 
podziękowania i życzenia satysfakcji  
i dumy z pełnionej służby. 

Po złożeniu meldunku nastąpiło pod-
niesienie flagi państwowej na maszt. 
Przy dźwiękach hymnu zebrani goście 
zaintonowali „Mazurka Dąbrowskiego”. 
Następnie głos zabrał gospodarz uro-
czystości Komendant Powiatowy Policji 
w Mińsku Mazowieckim inspektor Sła-
womir Rogowski.  W swoim przemó-
wieniu nakreślił rys historyczny polskiej 
policji. Nie zabrakło w nim odniesień  
do heroicznych postaw funkcjonariuszy  
z początków XX w. Komendant Rogowski 
pogratulował policjantom ich dokonań, 
podziękował rodzinom funkcjonariuszy  
i pracowników cywilnych za ich wyrozu-
miałość w znoszeniu trudów tej służby. 
Życzył dumy i satysfakcji z faktu noszenia 
policyjnego munduru. Odniósł się do pla-
nów budowy nowej siedziby komendy. 
Podziękował za dotychczasowe zaanga-
żowanie wszystkim, którzy wspierają wi-
zję stworzenia nowego, funkcjonalnego 
na miarę XXI w. budynku komendy policji. 

W dalszej części uroczystości wrę-
czono wyróżniającym się policjantom od-
znaki, awanse i nagrody. Brązową odzna-
ką „zasłużony policjant” odznaczonych 
zostało dwóch funkcjonariuszy: komisarz 
Dorota Hankus i aspirant sztabowy Paweł 
Górka.

Wśród awansowanych w stopniach 
policjantów najliczniejszą grupą był 
korpus aspirantów. W tej grupie aż 36 
mundurowych z dniem 24 lipca będzie 
mogło przedstawiać się wyższym stop-
niem służbowym. W korpusie oficerów 
starszych awansowali: podinspektorem 
policji został nadkomisarz Dariusz Kon-
ca, podinspektorem policji został nad-
komisarz Robert Reda, nadkomisarzem 
policji został komisarz Robert Momot, 
komisarzem policji zostali podkomisarze 
Paweł Chłopik, Monika Witkowska oraz 
Robert Kałabun.

W korpusie podoficerów awansowa-
ło 25 policjantów, a w korpusie szerego-
wych awansowało 2 policjantów. 

Piątkowy uroczysty apel był także 
okazją do wręczenia nagród za szcze-
gólne osiągnięcia w służbie i budowanie 
pozytywnego wizerunku policji. Nagrodą 
Ministra Spraw Wewnętrznych i Admini-

stracji wyróżniony został 1 policjant, na-
grodą Komendanta Stołecznego Policji 
nadinspektora Pawła Dobrodzieja wy-
różnionych zostało 10 policjantów. Na-
grodą Komendanta Powiatowego Policji 
w Mińsku Mazowieckim wyróżnionych 
zostało 151 policjantów i 34 pracowni-
ków cywilnych policji. Komendant Ro-
gowski awansował także w stanowisku 
15 policjantów. 

Jak co roku władze samorządo-
we naszego powiatu doceniły posta-
wę funkcjonariuszy w służbie i prze-
kazały środki finansowe na nagrody 
motywacyjne. Władze powiatu mińskie-
go przekazały na nagrody 7 tys. zł, wła-
dze miasta Mińsk Mazowiecki przekazały  
7 tys. zł, władze gminy Mińsk Mazo-
wiecki przekazały 1 tys. zł, władze  
gminy Siennica przekazały 1 tys. zł, 
władze gminy Stanisławów przekazały  
1 tys. zł, władze gminy Dobre przekazały  
2 tys. zł, władze gminy Jakubów prze-
kazały 2 tys. zł, władze miasta i gminy 
Mrozy przekazały 3 tys. zł, władze gmi-
ny Latowicz przekazały 2 tys. zł,  władze 
gminy Cegłów przekazały 2,5 tys. zł, 
władze miasta i gminy Kałuszyn przeka-
zały 3 tys. zł, władze miasta i gminy Ha-
linów przekazały 5 tys. zł, władze gminy 
Dębe Wielkie przekazały 3 tys. zł, władze 
gminy Sulejówek przekazały 2 tys. zł.  
W sumie nagrodami motywacyjnymi wy-
różnionych zostało 72 policjantów. 

oprac. na podst. mat. KPP w Mińsku Maz.
fot. z arch. KPP

   AKTUALNOŚCI

100. rocznica powołania Policji Państwowej
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Nauka blisko, coraz bliżej

Blisko 700 osób odwiedziło ekspozy-
cję Centrum Nauki Kopernik. 17 eks-
ponatów i 3 edukatorów z mnóstwem 
zagadek naukowych w zanadrzu – tak 
wyglądała w dniach 25-26 lipca sala 
na II piętrze Miejskiego Domu Kultury 
w Mińsku Mazowieckim. 

Mińszczanie (dzieci, młodzież i do-
rośli) mogli brać udział w eksperymen-
tach i poznawać tajemnice przeróżnych 
procesów zachodzących w przyrodzie.

W lipcu gościliśmy w Mińsku Mazowiec-
kim mobilną wystawę z Centrum Nauki 
Kopernik, która cieszyła się ogrom-
nym zainteresowaniem zwiedzających.  
Organizatorzy przekazali wspaniałą po-
moc naukową dla uczniów Szkoły Pod-
stawowej nr 4. 

W sierpniu Burmistrz Marcin  
Jakubowski na ręce pana dyrektora  
Mirosława Samociuka przekazał prezent 
z życzeniami ciekawości odkrywania 
świata. Wszystkiego dobrego na nowy 
rok szkolny! 

Prezent dla Szkoły Podstawowej nr 4

Samodzielne eksperymentowanie 
pozwala obudzić ciekawość. Siadając na 
wirującym krześle, można doświadczyć, 
jak w praktyce działa teoria zachowania 
momentu pędu. Można też m.in. przete-
stować uwięzioną piłkę, kulę plazmową, 
półkule magdeburskie i trójwymiarowy 
model anatomiczny ludzkiego ciała. Na-
ukobus pozwala dostrzec inną, emocjo-
nującą twarz nauki. To nie są zwykłe lek-
cje biologii, chemii, fizyki czy informatyki, 
ale pełne niespodzianek samodzielne od-
krywanie praw, które rządzą światem. 

Wyjazdy Naukobusa są możliwe dzię-
ki programowi „Nauka dla Ciebie”, reali-
zowanemu wspólnie przez Centrum Nauki 
Kopernik i Ministerstwo Nauki i Szkolnic-
twa Wyższego. To dzięki niemu dzieci  
z małych miejscowości mogą samodziel-
nie odkrywać prawa nauki pod okiem do-
świadczonych edukatorów. Zdobywanie 
wiedzy oparte na eksperymentowaniu 
budzi w młodych ludziach zaciekawienie 
nauką, daje radość i ośmiela do dalszych 
poszukiwań. 

Niespodzianką na zakończenie obec-
ności Naukobusa była wiadomość, że Cen-
trum Nauki Kopernik przekazało materiały 
dydaktyczne dla jednej z mińskich szkół. 
Trafią one do Szkoły Podstawowej nr 4.

Mamy nadzieję, że wkrótce będziemy 
mogli przekazać mińszczanom kolejną 
dobrą wiadomość, ponieważ jesteśmy na 
liście miast oczekujących na termin przy-
jazdu Planetobusa.

red., fot. z arch. UM MM

KULTURAOŚWIATA
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     OŚWIATA

W piątek 14 czerwca 2019 r. w sali gimna-
stycznej Szkół Salezjańskich w Mińsku Ma-
zowieckim odbyła się trzynasta edycja kon-
kursu ,,Supergimbus 2019”, którego celem 
było wyłonienie najlepszego gimnazjalisty  
w powiecie mińskim. 

W tym roku uczestniczyli w nim reprezen-
tanci 11 gimnazjów z całego powiatu (jeden 
uczestnik z 12 zgłoszonych niestety nie do-
tarł). Przybyło także wielu znamienitych gości. 
Starostwo Powiatowe reprezentował Starosta 
Miński pan Antoni Jan Tarczyński, Urząd Mia-
sta Mińsk Mazowiecki - pani Bożena Macheta, 
Kierownik Referatu Oświaty w Urzędzie Miasta 
Mińsk Mazowiecki, natomiast Radę Miasta 
Mińsk Mazowiecki – jej wiceprzewodnicząca 
pani Barbara Reda oraz pan Kazimierz Mar-
kowski. Patronat medialny sprawował "Nowy 
Dzwon", który był reprezentowany przez  Re-
daktor Naczelną panią Monikę Rozalską. Tra-
dycyjnie w rolę prowadzącego wcielił się pan 
Robert Gałązka – nauczyciel geografii w Szko-
łach Salezjańskich – a pomagali mu uczniowie 
klasy III gimnazjalnej – Dobrosława Michalik  
i Jakub Zyśk. Wydarzenie ożywiały piosenki 
wykonywane przez szkolny zespół ,,Kreska” 
pod kierownictwem pana Jakuba Maguzy.

Konkurs rozpoczął się od przywitania za-
wodników, gości oraz publiczności, po czym 
nastąpiła wspólna modlitwa, którą poprowa-
dził dyrektor naszej szkoły ks. Ryszard Woź-
niak. Każdy z uczestników dostał elektroniczny 
pilot, za pomocą którego mógł odpowiadać na 
pytania.

W I turze jury wylosowało numery pytań 
– po jednym z każdej kategorii konkursowej 
(języka polskiego, matematyki, chemii, biologii, 
historii, informatyki, fizyki, geografii oraz religii), 
po czym uruchomiono test. Każde z dziewięciu 
pytań wyświetlało się na ekranie przez 45 se-
kund i w tym czasie uczestnicy musieli udzie-
lić odpowiedzi za pomocą swoich pilotów. Po 
tej rundzie prowadził Kacper Grzęda. O jeden 
punkt mniej niż on uzyskała Oliwia Gójska,  
o dwa punkty mniej – Adrian Broda, Julia 
Kopaczewska i Aleksandra Sobiech, a o trzy 
punkty - Rafał Ćwiek. Po drugiej turze (rozgry-
wanej w ten sam sposób) stawka została prze-

tasowana: na pierwszym miejscu znalazł się 
Rafał Ćwiek, a tuż za nim Adrian Broda i Julia 
Kopaczewska. W ten sposób została wyłonio-
na trójka finalistów i dogrywka – podobnie jak 
rok temu - nie była potrzebna.

W rundzie finałowej oprócz wiedzy liczył 
się też refleks, ponieważ na zadane pytanie 
odpowiadał tylko uczestnik, który pierwszy 
zgłosił chęć odpowiedzi. Jednak podnosząc 
rękę, trzeba było być pewnym swojej wie-
dzy, ponieważ za nieprawidłową odpowiedź 
otrzymywało się punkt ujemny. Po dziewięciu 
pytaniach (po jednym z każdego przedmiotu 
konkursowego) znaliśmy już rozstrzygnięcie 
konkursu. Ostateczna klasyfikacja finalistów 
wyglądała następująco:
•  I miejsce: Rafał Ćwiek – Szkoła Podstawowa  
Nr 3 w Mińsku Maz. (14 punktów),
•  II miejsce: Adrian Broda – Gimnazjum w Zespo-
le Szkół w Siennicy (12 punktów),
•  III miejsce: Julia Kopaczewska – Gimnazjum  
w Zespole Szkół w Latowiczu (11 punktów),
• najlepszy gimnazjalista w mieście: Rafał Ćwiek.
Laureaci otrzymali nagrody ufundowane przez 
Powiat Miński, Miasto Mińsk Mazowiecki i Szkoły 
Salezjańskie:
•   za I miejsce: Smartfon/Telefon Xiaomi Redmi 7,
•   za II miejsce: Smartfon/Telefon Xiaomi Redmi 
6A,
•  za III miejsce: Kamera sportowa XblitzAction 
4K,
• dla najlepszego gimnazjalisty w mieście: Głośnik 
przenośny JBL GO2. 

Dodatkowo została przyznana nagroda dla 
najmłodszego uczestnika (którą otrzymała Oliwia 
Gójska) oraz nagroda dla najlepiej dopingującej 
publiczności (którą otrzymali uczniowie z naszej 
szkoły).

I tak dobiegł końca ostatni ,,Supergimbus”, 
który, podobnie jak poprzednie edycje, na pew-
no pozytywnie zapisze się zarówno w pamięci 
zawodników, którym dał możliwość wykazania 
się wiedzą i zmotywował do dalszej pracy, jak  
i publiczności, która tworzyła wspaniałą atmosfe-
rę sprzyjającą zdrowej rywalizacji.

opr. i fot. Szkoły Salezjańskie

17 czerwca 2019 r. miała miejsce w sali te-
atralnej Szkół Salezjańskich inscenizacja 
„Zemsty” A. Fredry. Przedstawienie we-
dług autorskiego scenariusza przygotowali 
uczniowie kl. 3 B gimnazjum, którzy w ten 
sposób chcieli podsumować pewien ważny 
etap szkolnego życia.

Scenariusz napisały: Julia Pechcin, Wik-
toria Wrzesień, Weronika Jabłońska. Reżyserii 
podjęła się Wiktoria Wrzesień. Stroną tech-
niczną przygotowań zajął się Maksymilian Ma-
tasek. Charakteryzację wykonały Oliwia Grzyb 
i Olga Maguza. Wystąpili: Tomasz Tkacz, 
Oskar Bieniek, Mikołaj Olczak, Artur Milewski, 
Patrycja Paderewska, Weronika Jabłońska, 
Łucja Świstak, Jakub Materka, Wojciech Gall, 
Edward Foltyn. Nad całym przedsięwzięciem 
czuwała polonistka, Diana Gajc-Piątkowska.
Licznie przybyli goście nie kryli zachwytu nad 
przedstawieniem. Młodzi aktorzy otrzymali 
owacje na stojąco. A oto przykłady komentarzy 
widzów po obejrzanej sztuce:
- "ZEMSTA" była wspaniała! (Jakkolwiek bru-
talnie to nie brzmi). Aktorzy byli genialni i jestem 

Supergimbus 2019 „Zemsta”
-czyli wieczór z kulturą  
u salezjan
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KULTURAOŚWIATA

Spotkanie autorskie z Elizą Piotrowską

pod ogromnym wrażeniem, jak profesjonalnie 
wszystko było przygotowane. Nastawiałam się 
na jakieś pół godziny, a tu proszę! Pełnowy-
miarowe przedstawienie! Mikołaj Olczak w roli 
Papkina? Coś wspaniałego! Cześnik (Tomasz 
Tkacz) oraz jego Sługa (Jakub Materka) – no, 
nie sposób opisać tego... Bardzo dziękuję, że 
mogłam brać udział w czymś tak niesamowi-
tym [- Emilia Kurpisz]
- W poniedziałek spędziłam wspaniale wieczór! 
Przedstawienie pt. "Zemsta" bardzo mnie roz-
bawiło i byłam zachwycona, gdy obserwowa-
łam bardzo wysoki poziom aktorstwa i przy-
gotowania charakteryzacji, kostiumów oraz 

Organizowanie spotkań autorskich nale-
ży już  do tradycji Szkoły Podstawowej nr 6   
im. H. Sienkiewicza w Mińsku Mazowieckim. 
07 maja 2019 roku mieliśmy przyjemność już 
po raz czwarty  gościć w murach placówki 
panią Elizę Piotrowską, bardzo sympatyczną, 
bezpośrednią, pełną ciepła i uwielbianą przez 
dzieci autorkę książek, znaną szczególnie  
z serii „Ciocia Jadzia”.  

W spotkaniu uczestniczyli pierwszoklasiści 
oraz zainteresowani uczniowie klas czwartych. 
Pani Eliza z  pełnym entuzjazmem opowiadała 
o początkach swojej kariery literackiej,  a także 
o kolejnych książkach, które zamierza napisać. 
Ciekawy, lekki i dowcipny sposób narracji spo-
wodował, że szybko nawiązał się dialog mię-
dzy autorką a słuchaczami. Pani Eliza w swoje 
barwne opowieści wplotła  wiele humorystycz-
nych monologów i anegdot. 

Uczniowie pytali autorkę o to, skąd czer-
pie inspiracje twórcze i jakie są pierwowzory 
jej bohaterów literackich. Słuchacze, zainspi-
rowani przekazem pisarki, kreowali ciąg dalszy 
przygód cioci Jadzi i jej przyjaciół. Uczestni-
cy spotkania autorskiego zwrócili się z gorą-
cą prośbą do pani Elizy, aby akcje kolejnych  
tomów serii „Ciocia Jadzia” autorka umieści-
ła w kosmosie, w głębi oceanu, a nawet…  

w naszej szkole. Pisarka obiecała spełnić 
prośbę czytelników, toteż z zapartym tchem 
będziemy oczekiwać nowych edycji książek 
autorki. 

Na zakończenie Pani Piotrowska odpowia-
dała na pytania czytelników i złożyła autografy 
na zakupionych przez uczniów książkach. Ar-
tystka potrafiła wykreować wokół siebie i swo-
ich powieści wspaniałą atmosferę. Młodzi czy-

telnicy byli zachwyceni osobowością naszego 
gościa.  Pisarka, pełna dystansu wobec siebie, 
zachwyciła słuchaczy poczuciem humoru  
i temperamentem. Wizyta pani Elizy wpisała 
się w obchody Dnia Bibliotekarza, który świę-
tujemy 8 maja. Spotkania autorskie są ciekawą 
formą promowania czytelnictwa, toteż syste-
matycznie są organizowane w naszej szkole.
     
 Bożena Swatko, fot. z arch. szkoły

Elektro-waleczne z SP nr 5 na podium 

scenografii. Najbardziej podobała mi się rola 
Papkina, jest to bardzo trudna rola do zagrania. 
Aktor, który wcielił się w tę postać, nie dość, że 
był przystojny, to jeszcze cudownie grał i miał 
świetnie rozwiniętą umiejętność improwizacji. 
Kto wie, może kiedyś „Zamurowani” połączą 
siły z grupą „Do Trzech Razy Sztuka”… [- Klau-
dia Karpińska]
- Początkowo nie nastawiałam się na wiele. 
Liczyłam się z tym, że przedstawienie opiera 
się na określonym schemacie akcji, który albo 
może mnie zaskoczyć, albo też zawieźć. W tym 
przypadku nie było mowy o jakimkolwiek roz-
czarowaniu! Młodzi artyści stanęli na wysoko-

ści zadania i pokazali przede wszystkim swoją 
dojrzałość w odwzorowywaniu autentyczności 
postaci. Fenomenalne operowanie komizmem 
wymieszane z podniosłością wydarzeń całko-
wicie odzwierciedliło ,,realny” klimat komedii 
A.Fredry. Występ okazał się prawdziwą i nieza-
pomnianą sztuką, która zasługuje na wszelkie 
wynagrodzenie i dalsze sukcesy. [- Anna Kulas]

opr. Diana Gajc- Piątkowska,
 polonistka w Szkołach Salezjańskich 

14 czerwca 2019r.  w Centrum Nauki Koper-
nik w Warszawie odbył się  finał XI Edycji 
Ogólnopolskiego Konkursu „ Dobre rady na 
elektroodpady - oddaj mnie w dobre ręce 
2019”. 

Zespół „Elektro-Waleczne” w składzie: 
Martyna Jakubowska, Weronika Gołaś, Mar-
tyna Świeczak, Lena Gawron i Amelia Jabłoń-
ska ,  reprezentujący Szkołę Podstawową nr 
5 w Mińsku Mazowieckim, , ponownie staje 
na podium - zajmuje trzecie miejsce wśród 22 
rywalizujących szkół z całej Polski. Edukacja 
ekologiczna społeczności szkolnej i lokalnej, 
współpraca z mediami, akcja happeningowa, 
wywiady, szkolne konkursy to zadania wyko-
nywane w ramach konkursu. Finałem działań 
konkursowych była zbiórka elektroodpadów 
w dniach 23 i 24 kwietnia 2019r., podczas 
której zebrano łącznie 9 501 kg elektroodpa-
dów oraz 514 kg zużytych baterii, które już  
w żaden sposób nie zagrożą ani człowiekowi 
ani środowisku.

SP5, fot. z arch. szkoły
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Muzealne relacje
W czwartek, 25 lipca, Muzeum Ziemi 
Mińskiej zakończyło finisażem wystawę 
„Edward Dwurnik – Malarstwo i Rysunek”. 

Mińszczanie, którzy nie widzieli jeszcze 
wystawy, mieli ostatnią szansę, by po-
dziwiać 42 prace artysty prezentowane 
na dwóch salach muzealnych. Muzeum 
zorganizowało także konkurs. Aby zdo-
być nagrodę, należało wskazać, czym 
różni się obraz oryginalny Edwarda 
Dwurnika od obrazu na plakacie finisażu. 

W niedzielę, 28 lipca, na terenie Działu 
7. Pułku Ułanów Lubelskich Muzeum 
Ziemi Mińskiej przy ulicy Sosnkowskie-
go odbył się koncert i wspólne śpiewa-
nie „Mińszczanie śpiewają (nie) zakaza-
ne piosenki”. 

Razem z licznie zgromadzonymi miesz-
kańcami śpiewem wspominaliśmy Miń-
ski Dzień Wolności oraz wybuch Po-
wstania Warszawskiego w 1944 roku. 
Śpiew poprowadził zespół Ars Musica w 
składzie: Mirosław Borczyński – śpiew, 
Paweł Sulej – akordeon, Aneta Borczyń-
ska – skrzypce. Wykonano utwory takie 
jak: „Pałacyk Michla”, „Warszawianka 
1831” czy „Hymn Szarych Szeregów”.

W czwartek, 1 sierpnia, w Muzeum Zie-
mi Mińskiej obył się wernisaż wystawy 
obrazów mińszczanki Anny Kurdej.

Wernisaż swoim występem artystycz-
nym wzbogaciło Studio Tańca „La Fla-
ca”, którego tancerze przygotowali  
w muzealnym ogrodzie choreografię in-
spirowaną pracami artystki. Następnie, 
licznie zebrani mieszkańcy mogli po-
dziwiać ponad 70 pięknych, barwnych 
obrazów wyeksponowanych na 3 salach 
oraz uraczyć się kolorowym poczęstun-
kiem. Artystka opowiadała o swoich in-
spiracjach przy konkretnych dziełach  
i o technice, jaką się posługuje. Wystawę 
oglądać można  było do 30 sierpnia. 

MZM, fot. z arch. muzeum i UM MM
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Wydarzenie organizowa-
ne przy współpracy z Mu-
zeum Ziemi Mińskiej oraz 
pod patronatem radnego 
Jerzego Gryza. Gościem 
honorowym będzie am-
basador Łotwy w Polsce 
- pan Edgars Bondars.

Poprzez tego typu 
działania chcemy wzmac-
niać wizerunek naszych, 
mińskich artystów wśród 
lokalnej społeczności 
oraz zachęcić innych do 
tego rodzaju aktywności 
międzysąsiedzkiej, ani-
mowania działań w obrę-
bie dzielnicy czy miasta. 

red. , fot. z arch. 
Pawła Wąsowskiego

KULTURA

Zapraszamy mieszkań-
ców na wyjątkowe wy-
darzenie. 14 września, 
o godz. 16.00 swoją 
pracownię, mieszczą-
cą się przy ul. Bocz-
nej 43 a w Mińsku 
Mazowieckim, otwo-
rzy Paweł Wąsowski.   

Na 160 m2 artysta za-
prezentuje mińskiej pu-
bliczności zarówno naj-
nowsze obrazy, jak i te, 
które pokazywane były  
w tym roku na wystawach 
w Londynie czy Turynie. 
Organizatorzy zapew-
niają  dobrą atmosfe-
rę i najlepszą sztukę! 

Jestem po sąsiedzku! 
Otwarta pracownia Pawła Wąsowskiego

Koncert 
w Nieborowie
 
5 maja br. w Pałacu Radziwiłłów w Nie-
borowie odbył się koncert pt. „Chwile 
ulotne”. Właśnie tam mogliśmy podziwiać 

talent i umiejętności uczennic klasy 
fletu: Joanny Popek z Zespołu 

Szkół Muzycznych I stopnia 
im. Stanisława Moniuszki  
w Warszawie oraz klasy for-
tepianu Jacka Nazarczuka  
z Miejskiej Szkoły Artystycz-

nej. Naszą szkołę reprezento-
wały uczennice: Maria Cudna  

z kl. II i Gabriela Miąskiewicz  
z kl. I. Koncert dla naszych wycho-

wanków był niezapomnianym przeżyciem. 
Przez publiczność przyjęci zostali gromki-
mi brawami i wyrazami uznania dla talentu.

 Joanna Nowik i Maria Cudna, fot.  arch MSA

Międzynarodowy 
konkurs piani-
styczny z udziałem 
mińszczanki
W dniach 17-23 maja br. odbył się 
VIII Międzynarodowy Konkurs 
Pianistyczny im. Maurycego 
Moszkowskiego w Kielcach. 

Do konkursu przystąpiła na-
sza dyplomantka Natalia Ko-
morzycka. Międzynarodowe 
jury pod przewodnictwem prof. 
Jarosława Drzewieckiego przesłu-
chało kandydatów m.in z Polski, Biało-
rusi, Ukrainy, Austrii. Gratulujemy Natalii 
udziału w tak podniosłym wydarzeniu!
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Co łączy książkę 
z rowerem?

Odpowiedź na to pytanie jest wbrew po-
zorom bardzo prosta. Najlepszym połą-
czeniem miłości do książek i rowerowej 
pasji jest wydarzenie o nazwie „Odjazdo-
wy Bibliotekarz”. Ten organizowany co-
rocznie rajd rowerowy za każdym razem 
skupia pod budynkiem Biblioteki szero-
kie czytelnicze grono. 30 czerwca odbyła 
się siódma edycja tej imprezy. Tym ra-
zem, we wspólnej wyprawie wzięło udział 
aż 170 osób. W otoczeniu pięknych, zie-
lonych terenów i w towarzystwie palące-
go słońca przemierzyliśmy 18 – kilome-
trową trasę, którą zwieńczył piknik przy 
Zespole Szkół w Siennicy. Po dotarciu 
do celu czekały na nas smakołyki z grilla 
i wspólna zabawa. Dodatkową atrakcją 
była możliwość zwiedzania Siennickiego 
Muzeum Szkolnego, po którym oprowa-
dził nas kustosz Tadeusz Gnoiński. 

Serdecznie dziękujemy za pomoc  
w organizacji wydarzenia Pani Agniesz-
ce Gańko – dyrektorowi Zespołu Szkół  
w Siennicy i jej pracownikom, Pani Elż-
biecie Jurkowskiej – dyrektorowi Gmin-
nej Biblioteki Publicznej w Siennicy, Pani 
Monice Pszkit, Stanisławowi Duszczyko-
wi – Wójtowi Gminy Siennica oraz Panu 
Tadeuszowi Gnoińskiemu – kustoszowi 

Siennickiego Muzeum Szkolnego. Je-
steśmy wdzięczni za wsparcie nas przez 
Nadleśnictwo Mińsk i leśniczego – Pana 
Marka Skrzyckiego, Harcerski Klub Ra-
towniczuy „Mazowsze”, Hufiec ZHP 
Mińsk Mazowiecki oraz Wydział Ruchu 
Drogowego Komendy Powiatowej Policji 
w Mińsku Mazowieckim i Straż Miejską.  

Dziękujemy sklepowi „Fansport” oraz 
„Lidl” za dofinansowanie imprezy.

Patronat honorowy nad wydarzeniem 
objął Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiec-
ki Marcin Jakubowski.

Wakacje 
na Zielonym Wzgórzu
Najmłodszym Czytelnikom wakacje 
upłynęły w towarzystwie romantycznej  
i zuchwałej Ani Shirley, bohaterki książ-
ki autorstwa Lucy Maud Montgomery. 
Zgodnie z fragmentem książki „Nic nie 
zdoła ukrócić skrzydeł jej wyobraźni ani 
przytłumić świata jej marzeń, a zakręt na 
drodze może zawsze się zdarzyć. Życie 
jest piękne”. Słowa Ani z Wyspy Księcia 
Edwarda były dla nas inspiracją do ukła-
dania bibliotecznego kalendarium. Jak 
cudowne jest życie, zwłaszcza wtedy, 
gdy nie trzeba przesiadywać w szkole, 
a w Bibliotece czeka na nas tyle cieka-
wych wydarzeń, nie trzeba dzieci prze-
konywać.

Zadbaliśmy, aby wolny czas był spę-
dzony przyjemnie, ale też owocnie, 
dlatego Oddział dla Dzieci poza stały-
mi punktami letniego programu, takimi 
jak: Kinoteki, Teatrzyki, gry planszowe 
z wolontariuszami EBU, zaproponował 
wiele zajęć, pozwalających rozwinąć 
nowe umiejętności. Na warsztatach „Las  
w Słoiku” uczestnicy samodzielnie 
tworzyli własne roślinne kompozycje  

LATO W BIBLIOTECE
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w szklanych naczyniach. Efekty ich pra-
cy były zdumiewające. Na spotkaniach 
zatytułowanych „Zmaluj coś jak Ania” 
dzieciaki zdobiły płócienne worki, które 
posłużą im jako plecaki, niezastąpione 
w czasie wakacyjnych wędrówek. Na-
tomiast szycia i ozdabiania mogły się 
nauczyć na warsztatach „Szyjemy z Ma-
rylą, czyli małe rękodzieło”. Chętnych do 
nauki, jak zwykle nie zabrakło. Opisując 
wakacje „Na Zielonym Wzgórzu” nie 
sposób nie wspomnieć przygotowanej 
specjalnie na tę okazję wystawki w Od-
dziale dla Dzieci poświęconej niepowta-
rzalnym przedmiotom związanym z po-
stacią Ani Shirley. Można było zobaczyć 
między innymi pierwsze wydanie powie-
ści, lalkę wykonaną na wzór bohaterki,  
a nawet czerwony piasek, muszle i ka-
myki pozyskane przez Bibliotekę z Wy-
spy Księcia Edwarda. 

Wakacje 
w Czytelni i aQuarium
 
Planując letnie wydarzenia, Biblioteka 
nie zapomniała o młodzieży. Na nasto-
latków czekały inspirujące i kreatywne 
warsztaty w Czytelni. Pod hasłem „Zma-
luj COŚ z It’s my tshirt!” tworzyliśmy 
wspólnie świetne torby z materiałów 
recyklingowych ze swoich starych t-shir-
tów. Szydełkowania młodzi czytelnicy 

mogli się nauczyć podczas warsztatów 
DIY z Ciocią Magdą („Pod Dobrotliwym 
Serafinem”). Fani gier świetnie się ba-
wili podczas „Wakacji z planszówką”  
w Gralni, natomiast 13 sierpnia odbył się 
Turniej Minecraft organizowany przez In-
novative Lab.  

W lipcu w Czytelni odbyło się spotkanie 
rowerowe z Mińską Grupą  Rowerową, 
na którym młodzież dowiedziała się, jaki 
rower wybrać oraz jak o niego dbać. 

Michał Komoda, członek MGR, upra-
wiający kolarstwo grawitacyjne MTB 
Downhill, opowiadał o zasadach bezpie-
czeństwa, które powinien znać każdy ro-
werzysta. Zaprezentował zdjęcia z udziału  
w zawodach. Były też nagrody. Jeden  
z uczestników, dzięki swojemu reflekso-
wi otrzymał od prowadzącego bidon. 

W wakacje prężniej działał nasz Klub Mi-
łośników Harry’ego Pottera, który regu-
larnie spotyka się w naszym aQuarium. 
Fani młodego czarodzieja niemal co-
dziennie dyskutowali o swoim ulubionym 
literackim bohaterze, czytali fragmenty 
powieści, grali w gry planszowe zwią-
zane z postacią Harry’ego i wykonywali 
czarodziejskie różdżki. Jedna z Klubo-
wiczek podzieliła się nawet swoimi wra-
żeniami z wycieczki do Studia Warner 
Brothers i pokazała pozostałym uczest-
nikom zdjęcia z Wytwórni.

Piknik 
„Czytanie na trawie”
W tym roku Piknik Czytelniczy odbył się 
4 sierpnia. Nieoficjalnym patronem im-
prezy była Ania z Zielonego Wzgórza, 
która towarzyszy uczestnikom podczas 
letnich zabaw w Bibliotece od same-
go początku wakacji. Bohaterki powie-
ści Lucy Maud Montgomery nie mogło  
w związku z tym zabraknąć na na-
szym corocznym „Czytaniu na trawie”.  
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Na skwerze przy Placu Kilińskiego po-
wróciliśmy do dawnych zabaw podwór-
kowych, tworzyliśmy szklane lampiony,  
a w klimatycznym salonie fryzjerskim 
przeprowadziliśmy stylizacyjne meta-
morfozy rodem z powieści. Wszak Ania 
słynie z eksperymentów w tej dziedzinie. 
Wielką atrakcją był spektakl plenerowy 
„TUWIM Julek – PARA buch – FRAZY 
w ruch” w wykonaniu Teatru „Małe Mi”. 
Byli z nami też przedstawiciele z Inno-
vative Lab, Towarzystwa Przyjaciół Miń-
ska Mazowieckiego oraz wolontariusze  
z Fundacji EBU. Odpoczywając na leża-
ku, uczestnicy chętnie sięgali po kawę  
z mińskiego sklepu „Kawa czy Herbata”, 
a dzieciaki cieszyły się z waty cukrowej  
i chętnie popijały wodę dostarczoną 
przez PWiK. Nie zabrakło literackich ak-
centów wydarzenia - bookcrossingu i ką-
ciku prasowego. Dziękujemy przybyłym 
za wspólne „czytanie na trawie”!    

Miejska Biblioteka Publiczna, fot. z arch. biblioteki

KALENDARIUM MBP
• 7 września – Narodowe Czytanie  

 
Przewodnim motywem tegorocznej od-
słony akcji „Narodowe Czytanie” będą  
Nowele polskie. Biblioteka, jak co roku 
zamierza wziąć udział w akcji. O szcze-
gółach tego wydarzenia, będzie można 
już wkrótce przeczytać na naszej stronie 
internetowej, profilu FB oraz plakatach. 

• 21 września, godz. 19:00 - VI Gala 
Alei Gwiazd Literatury  
 
Miejska Biblioteka Publiczna w Mińsku 
Mazowieckim już po raz szósty zaprosi 
mieszkańców na Galę Alei Gwiazd Litera-
tury. Planowane wydarzenie jest kontynu-
acją cyklicznej imprezy, która rozpoczęła 
się w 2014 r. wmurowaniem gwiazdy ho-
norującej osobę i twórczość poetki, pi-
sarki i eseistki Julii Hartwig. W kolejnych 
latach gwiazdy przed Biblioteką odsło-
nili Janusz Głowacki, Andrzej Stasiuk, 
Olga Tokarczuk oraz Mariusz Szczygieł. 
  
Wkrótce szóstą Gwiazdę w Alei Gwiazd 
Literatury odsłoni Joanna Bator. Pisar-
ka, publicystka, podróżniczka, eseistka, 
nauczycielka akademicka, antropolog 
kultury. Była stypendystką Fundacji Ko-
ściuszkowskiej, japońskiego Minister-
stwa Kultury, Cannon Foundation i Ja-
pan Foundation. Za książkę „Japoński 
wachlarz” otrzymała nagrodę im. Beaty 
Pawlak i Nagrodę Wydawców Książek. 
Jej powieści są tłumaczone na wiele 
języków. „Piaskowa góra” znalazła się 
w finale Międzynarodowej Niemieckiej 

Nagrody Literackiej, a „Chmurdalia” na-
grodzona została szwajcarską Spycher 
Prize. Za „Ciemno, prawie noc” Joanna 
Bator dostała Nagrodę Literacką Nike 
2013 i wtedy też gościła w naszej Bi-
bliotece. Niebawem, przyjedzie do nas 
ponownie, aby odsłonić swoją literac-
ką Gwiazdę. Laureatka jest wielbicielką  
i znawczynią japońskiej kultury, dlatego 
też właśnie w tym stylu zostanie utrzyma-
na estetyka tegorocznego  wydarzenia.  
Po części oficjalnej Gali wystąpi Piotr 
Pawlak z zespołem RITO. Grupa two-
rzy muzykę transową, medytacyjną, 
czasem eksperymentalną, której głów-
nym fundamentem są emocje i ener-
gia. Połączenie etnicznego brzmie-
nia z nowoczesnością przeniesie nas 
w zupełnie nowy muzyczny wymiar.  
 

Wszystkim miłośnikom literatury Joan-
ny Bator, przypominamy o trwającym 
do 7 września terminie składania prac 
konkursowych, których przedmiotem 
jest napisanie własnego Haiku – niery-
mowanej, trójwersowej japońskiej minia-
turki poetyckiej o układzie sylabicznym 
5–7–5. Wyboru zwycięskiego utworu do-
kona powołane przez Miejską Bibliotekę 
Publiczną Jury, a autorzy zwycięskich 
prac będą mogli odczytać je osobiście 
i otrzymają nagrody podczas Gali Alei 
Gwiazd Literatury.

• 25 września, godz. 14:30 – „Kinote-
ka dla Niewidowmych”

• 25 września, godz. 18:00 – spotka-
nie „Przy wspólnym stole”
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Koncert rozrywkowy oktetu wokalnego 
Manufaktura Dźwięku zorganizowano  
8 sierpnia w  Miejskim Domu Kultury. 

Wokaliści zaczęli klasycznie - od mi-
łości: Hansa Unterwegera Love is a Fla-
me. A po niej ... "Kiedy się zakocham, to 
na zawsze, albo nigdy się nie zakocham. 
Kiedy oddam moje serce, to całkowicie, 
albo nigdy go nie oddam"  To Nat King 
Cole w piosence When i Fall in Love. I ha-
wajskie rytmy w przeboju o niezmiennej 
miłości Glena Medeirosa Nothing's Gon-
na Change My Love for You. Oraz Hap-
py Together - piosenka amerykańskiego 
zespołu The Turtles z albumu o tym sa-
mym tytule. Następnie piosenka z 1983 

roku, której teledysk wzbudził ogromne 
kontrowersje - kobieta wystąpiła w nim 
w męskim garniturze i zafarbowanymi 
włosami: Sweet Dreams zespołu Euryth-
mics. 

”Jest uważany za jedną z najważ-
niejszych postaci kulturalnych XX wieku 
i jednego z największych artystów. Jego 
wkład w muzykę, taniec i modę, a także 
jego celebryckie życie osobiste, uczyniły 
go światową postacią w kulturze popu-
larnej przez ponad cztery dekady. Na-
zywany jest „Królem popu". To Michael 
Jackson i jego ekologiczny protest song 
Eart Song brawurowo wykonany przez 
wokalistów oktetu. Po nim ostatni singiel 
legendarnej grupy The Beatles, jakoby 

zapowiadający ich rozpad. 20. na liście 
500 najlepszych utworów wszechcza-
sów - Let it be. A następnie - Ray Charles  
i jego hit: Hit the Road Jack oraz Ben E. 
King i Stand By Me. Ścieżka dźwiękowa 
filmu, który zdobył 11 Oskarów, ballada 
o miłości, która stała się międzynarodo-
wym hitem, osiągając pierwsze miejsce 
list przebojów w wielu  krajach, jeden  
z lepiej sprzedających się singli artystki 
oraz jej numer rozpoznawczy - My He-
art Will Go On, który wykonywała Celine 
Dion w filmie Titanic. I piosenka duetu Si-
mon & Garfunkel, która w ostatnim czasie 
w naszym kraju zmieniła swoją wymowę 
z związku z odtworzeniem jej podczas 
wiecu poświęconym pamięci zabitego 

prezydenta Gdańska Pawła Adamowicza 
i stała się swoistym sprzeciwem przeciw-
ko szerzeniu nienawiści: The Sound of 
Silence. 

Zakończenie koncertu to piosenka 
autorstwa mało znanego zespołu A Great 
Big World.  

Po świetnej dawce wspaniałych wo-
kalnych doznań licznie zgromadzona 
publiczność zasłużonymi owacjami na-
grodziła zespół  Manufaktura Dźwięku, 
otrzymując na bis Tears in Heaven Erica 
Claptona.

Zespołem kieruje Emil Ławecki.

oprac. na podst. tekstu Rafała Ostrowskiego
fot. z arch. MTM i qmphotostudio.pl

Koncert rozrywkowy oktetu wokalnego 
Manufaktura Dźwięku

KULTURA
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W programie były również balonowe 
igrzyska sportowe, zabawy taneczne, 
pociąg do krainy bajek, bajkowy quiz 
wiedzy, zabawa z chustą animacyjną, 
ruchowe wyzwania balonowe i  wielkie 
bańki mydlane. 

Wielkowymiarowe lalki, muzyka na 
żywo, taniec - tak pokrótce scharakte-
ryzować można plenerowe widowisko 
„Słowianie”, które odbyło się 21 czerwca 
w miejskim parku.

Spektakl inspirowany jest wierze-
niami, mitami oraz obrzędami naszych 
przodków. Spektakl opowiada historię 
życia Człowieka od narodzin aż do chwili 
śmierci. 

Słowianie wierzyli w to, że nasz los 
zależy od Doli – opiekuńczego ducha 
będącego symbolem przeznaczenia. 
Byli przekonani, że nasze życie zostało 
z góry zaplanowane, wyreżyserowane 
a my jedynie podążamy za nicią, „linią 
życia” . Tak też Człowiek – główny bo-
hater opowieści podąża swoją drogą ku 
przeznaczeniu. Niestety za sprawą Doli 
jego życie okazuje się wyboistym szla-

      KULTURA

Co oni pletli?

Las w słoiku

Stowarzyszenie Serfenta, które go-
ściło w MDK 22 czerwca czyni wszystko 
by żyło plecionkarstwo, by zachować 
tradycję i mądrość przekazywaną przez 
pokolenia. Uczy młodych ludzi pięknego 
polskiego rzemiosła, które zanika i poka-
zuje je światu. 

Podczas warsztatów w MDK wy-
platano kosze z naturalnego materiału 
- liści rafii. Dodatkowo uczestnicy zoba-
czyli materiały plecionkarskie używane  
w Polsce, wyprawy etnograficzne Sto-
warzyszenia oraz film o mistrzach ple-
cionkarstwa.

Warsztaty były doskonałą okazją do 
odprężenia się, wyciszenia i odkrycia za-
dowolenia z pracy własnych rąk.

Widowiskiem pod takim tytułem 
dzieci powitały w MDK wakacje. Widzo-
wie spektaklu poznali postaci zamiesz-
kujące wiosenną łąkę: Smoka Obiboka 
i Panią Kwiatek. Pojawił się też niezna-
jomy Minionek, który zaprosił nowo po-
znanych przyjaciół do wspólnej podróży 
do Balonowej Krainy! 

kiem, pełnym niebezpieczeństw i życio-
wych zakrętów. Człowiek egzystuje mię-
dzy jawą a snem, między światem ludzi 
i wszechobecnych demonów. Na swojej 
drodze napotyka uwodzicielskie Rusałki, 
przerażającą Biedę i dobroduszną Jagę. 
Cel ma jeden – odnaleźć perunowy kwiat 
i tym samym zmienić swoje przeznacze-
nie. Czy to możliwe? Czy Człowiek zdoła 
się usamodzielnić? A może już do kre-
su swoich dni będzie jedynie bezwolną 
marionetką. Zabawką w rękach słowiań-
skich bogów. Kukłą biernie podążającą 
za głosem Doli?

Spektakl powstał dzięki współpracy 
wielu osób. Scenariusz i reżyseria - Ur-
szula Brzost i Anna Obszarna. Muzyka - 
Oczybaszki, Tomasz Stolarski i Eddy De-
mexico. Produkcja: Miejski Dom Kultury  
i Fundacja Naturalny Rozwój. Choreogra-
fia - Jakub Chocholski. Taniec - Studio 
Tańca La Flaca. Lalki - Agnieszka Patoka 
i Joanna Wilczak. Kostiumy - Anna Ob-
szarna. Wystąpili: Jan Grządziela, Pauli-
na Dobosz, Anna Jaworska, Jakub Cho-
cholski, Radosław Stosio, Marta Stosio, 
Maria Padzik, Ktarzyna Zawadzka, Ewa 
Giersz- Buśko, Mariusz Jaguścik i inni.

Spektakl został współfinansowany 
przez Miasto Mińsk Mazowiecki.

Majowe rodzinne warsztaty „Las  
w słoiku” cieszyły się ogromną popular-
nością i nie wszystkim chętnym udało się 
wziąć w nich udział. Dlatego 4 sierpnia 
powtórzyliśmy to niezwykłe ogrodnicze 
wydarzenie. Tym razem wszyscy zain-
teresowani zasadzili piękne kompozycje 
roślinne w ozdobnym słoju. 

Balonowe podróże

Spektakularni 
Słowianie
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Wakacyjna Dawka Kultury - lipcowo 
- sierpniowa oferta wydarzeń artystycz-
nych MDK już na dobre zadomowiła się 
w wakacyjnym kalendarzu i co roku cie-
szy się ogromnym zainteresowaniem. 

Tradycyjnie w piątki zapraszamy na 
filmowe leżakowanie. W lipcu były to 
spotkania z Emirem Kusturicą - obecnie 
najpopularniejszym twórcą filmowym 
pochodzącym z byłej Jugosławii. Od 
kilkunastu lat każdy jego nowy film jest 
wydarzeniem kulturalnym. Nasi widzo-
wie mogli obejrzeć „Underground", „Na 
mlecznej drodze”, „Czarny kot, biały kot” 

W tym roku MDK wspólnie w pra-
cownią TooDoo zaproponował bar-
dzo kreatywne warsztaty artystyczne 
w ramach Wakacji w Pałacu. Każdego 
dnia w zajęciach brało udział 40 dzieci.  
I z pewnością w tym czasie nie mogły 
narzekać na nudę. Bo ręce miały do-
słownie pełne roboty. 

Pierwszego dnia warsztatów dzieci 
tworzyły kolorowe i pachnące mydeł-
ka oraz musujące kule do kąpieli. Do-
dawały barwniki, zapachy, wybierały 
kształty i wielkości mydełek. Drugiego 
dnia uczestnicy robili świeczki żelowe 
- własna kompozycja z kolorowych pia-
sków, muszelek i kamyków w szklanym 
pojemniczku rozbudzała wyobraźnię 
dzieci, a starannie wybierane zapachy 
stały się prawdziwą ucztą dla zmysłów. 
Własnoręcznie zrobiona świeca będzie 
na pewno ozdobą w pokoju lub świet-
nym prezentem dla bliskich. Druga 
część warsztatów niezwykle ucieszyła 
dzieci, bo było to robienie kolorowych 
slimów glutków. Trzeciego dnia warszta-
tów odwiedzili nas policjanci z Komen-
dy Powiatowej Policji w Mińsku Mazo-
wieckim. Przypomnieli dzieciom zasady 
bezpiecznego odpoczynku w czasie wa-
kacji, zwłaszcza nad wodą i w nowych 
miejscach. A potem uczestnicy zajęć 
najpierw pomalowali farbami, a później 
udekorowali drewnianą skarbonkę meto-
dą decoupage. Ponieważ porządny ple-
cak to podstawa na wakacyjne wypra-
wy, w czwartek dzieci stworzyły takowy 
używając farb tekstylnych i innych mate-
riałów, by nadać mu kształt ulubionego 
zwierzątka. Ostatniego dnia warsztatów 
dzieci własnoręcznie wykonały zręczno-

KULTURA

  
Kreatywne wakacje

  
Dawka kultury 
na wakacje

ściową grę „Rybki w jeziorze” - idealną 
na wakacyjne wyjazdy. Każdego dnia 
oprócz warsztatów uczestnicy oglądali 
ciekawe filmy w wakacyjnym kinie dzie-
cięcym MDK.  
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      KULTURA

oraz „Obiecaj mi!”. W sierpniu natomiast 
na ekranach letniego kina zagościł Terry 
Gilliam- współtwórca Latającego cyrku 
Monty Pythona z filmami „Żywot Bria-
na”, „Człowiek, który zabił Don Kichota”, 
„Sens życia wg Monty Pythona”, „Par-
nassus” oraz „Teoria wszystkiego”. 

Sobotnie wieczory to obowiązkowa 
pozycja dla wszystkich miłośników do-
brej muzyki i tańca. Dzięki instruktarzowi 
tancerzy Studia Tańca La Flaca podczas 
potańcówek można było nauczyć się 
wielu nowych kroków. 

Niedzielne popołudnia to propozycja 
dla dzieci oraz dla miłośników muzyki. 
W ramach wakacyjnej sceny dziecięcej 
najmłodsi widzowie obejrzeli widowiska 
plenerowe „Bajkowe spotkanie z Pipi”, 
„Wycieczka do tajemniczej krainy” oraz 
„Wielka morska podróż Florentyny”, 
wzięli udział w warsztatach malowania 
na worko-plecakach oraz las w słoiku 
i wysłuchali koncertów „Jazzowe lato 
dla małych i dużych” i „Żołnierskim kro-
kiem przez świat”. Natomiast podczas 
wieczorów posłuchowych każdy melo-
man z pewnością znalazł coś dla siebie. 
Przekrój gatunków i stylów muzycznych 
był ogromny. Zaczęliśmy największymi 
przebojami Michaela Jacksona w wy-
konaniu Nicka Sincklera. Na letniej sce-
nie gościła Agnieszki Hekiert, Chaz de 
Paolo, Mariusz Wawrzyńczyk, Natalia  
i Aleksander Jurkowscy, Danny Handley 
oraz Big Band Mrozy. Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK, Leszek Siporski
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SPORT

Mariusz Domalewski 
na motocyklowych Mistrzostwach Polski

W dniach 10 -11 sierpnia br. odbyła się  
w Poznaniu 5. runda Wyścigowych Motocy-
klowych Mistrzostw Polski.

Przez cały weekend pogoda dopisywała, 
a to pozwoliło Mariuszowi Domalewskiemu 
na podkręcenie czasów w piątkowych trenin-
gach. Sobotnie kwalifikacje poszły znakomi-
cie i miński zawodnik uzyskał 8. czas w swojej 
klasie, uzyskując nowy personalny rekord.

Cały wyścig to nieustanna walka o pozy-
cję, gdyż „Domel” jechał w ciasnej grupie za-
wodników. Ostatecznie, dzięki nieustępliwo-
ści i woli walki na ostatnim okrążeniu, zdołał 
wyprzedzić dwóch rywali, a linię mety prze-
kroczył na świetnej 8. pozycji w klasie Super-
bike, co umocniło jego miejsce  w klasyfikacji 
generalnej Mistrzostw Polski. 

Drugi wyścig, który odbył się w niedzielę, 
niestety, nie będzie zaliczony do udanych. Po 
świetnym starcie oraz bardzo szybkim i regu-
larnym tempie zaczęły pojawiać się problemy 
z przegrzewającymi się hamulcami. W słow-
niku „Domela” nie ma słowa "odpuścić" i do 
samego końca walczył o jak najwyższą loka-
tę. Niestety, hamulce ostatecznie się poddają,  
a Mariusz Domalewski zalicza groźnie wyglą-

W ostatni weekend czerwca odbyła się  
3 runda Wyścigowych Mistrzostw Polski 
połączona z cyklem Mistrzostw Europy - 
Alpe Adria. Potężne upały podczas  week-
endu były świetnym sprawdzianem kondycji  
i przygotowania motocyklistów.

Sobotnie kwalifikacje, z powodu pro-
blemów z oponami, nie przebiegły po myśli 
mińskiego zawodnika. Jednakże świetny start  
i równa jazda pozwoliły zająć mu 7 miejsce  
w Mistrzostwach Polski w kategorii Superbike 
i 1 miejsce w kategorii debiutantów SBK.

Niedziela była również udana i Mariusz 
zajął 6 miejsce w klasyfikacji Mistrzostw Pol-
ski i ponownie 1 w klasyfikacji debiutantów.

dający upadek. Poobijany i z podejrzeniem 
złamania kości stopy trafia na badania do 
szpitala, jednak prześwietlenie wyklucza zła-
manie.

W ostatni weekend września kolejne za-
wody i ostatnia runda Mistrzostw Polski po-

łączona z europejską serią Alpe Adria, gdzie 
Mariusz Domalewski zapowiada walkę do sa-
mego końca o jak najwyższą lokatę w klasie 
Superbike i utrzymanie prowadzenia w klasy-
fikacji debiutantów.

mat. oprac. na podst. inf. zawodnika

W sobotę, 20 lipca, w Jakubowie koło Mińska Mazowieckiego od-
była się jedna z większych imprez sportowych, jakie mają miejsce 
w powiecie mińskim. Tego dnia na linii startu stanęło aż 150 za-
wodników z całej Polski.
 Ze szczególną uwagą śledzono poczynania reprezentantów 
lokalnego Klubu Kolarskiego V-MAX, który w 7-osobowym składzie 
stanął do walki na rozgrzanym słońcem asfalcie. Sytuacja zmienia-
ła się jak w kalejdoskopie, bowiem trudna technicznie trasa, ostre 
zakręty i nieustający wiatr bezlitośnie selekcjonowały peleton, roz-
rywając go na strzępy. Mimo to, zawodnikom trenera Jacka Tom-
kiewicza i tak udało się wywalczyć 2 miejsca na podium. W naj-
silniejszej kategorii wiekowej (19-29 lat) na drugim stopniu podium 
stanął Mateusz Mikulski, a wśród najstarszych "mastersów" trzecie 
miejsce przypadło Zbigniewowi Potylickiemu.
 To bardzo przyzwoite wyniki biorąc pod uwagę, że wyścigi 
ŻTC BIKE RACE są największą w kraju imprezą tego typu, więc ob-
sada i poziom sportowy jest bardzo wysoki. 

Obszerna galeria zdjęć z imprezy dostępna jest na stronie: 
www.ztc.pl oraz na FB - Klub Kolarski V-MAX.

 oprac. na podst. mat. V-MAX

V-MAX na wyścigu kolarskim w Jakubowie
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Młodzi sportowcy reprezentowali nasze 
miasto na Międzynarodowym Turnieju 
Piłkarskim w  mieście partnerskim Tel-
siai na Litwie. W dniach  15-18.08.2019 
rozegrali  12 meczy. 

Do Polski piłkarze wrócili z nagroda-
mi za zajęcie III  miejsca ( rocznik 2007)  
i IV rocznika 2008. Nasi sportowcy otrzy-
mali także wyróżnienia dla najlepszych 
zawodników turnieju. Bardzo serdecznie 
dziękujemy trenerom Rafałowi Antosie-
wiczowi, Tomaszowi Rokicie za przygo-
towanie zawodników i opiekę podczas 
wyjazdu. 

Cieszymy się z tak dobrej współpra-
cy z naszymi partnerami z Litwy. Wyjazd 
sponsorowany był przez Miasto Mińsk 
Mazowiecki i Miasto Tesiai. 

Poniżej szczegółowe informacje  
o rozgrywkach i wynikach.  

Wynik końcowy rocznika 2006 to III miejsce 
(na pięć meczów 4 wygrane i 1 porażka, bi-
lans bramkowy 9 strzelonych i 2 stracone), 
wyróżnienia indywidualne Albert Zdanowicz 
– najlepszy zawodnik drużyny MOSiR, Michał 
Zwierz i Szymon Tywanek zawodnicy wyróż-
nieni w “Top 11” najlepszych zawodników 
turnieju.

Kadra rocznika 2006:
1. Albert Zdanowicz   
2. Maciej Pytkowski   
3. Ignacy Kądziela   
4. Jakub Dudkiewicz   
5. Jakub Makos   
6. Wiktor Antonowicz  
7. Mikołaj Góras   
8. Michał Zwierz   
9. Seweryn Wąsowski   
10.Adrian Gilant   
11.Igor Ostrowski   
12. Kacper Arażny   
13. Franciszek Borowski  
14. Szymon Tywanek   

15. Paweł Posiewka  
16. Jakub Mikołajczuk  
17. Damian Fijałek   
18. Michał Woś   
19. Wiktor Krzymowski
Trener : Tomasz Rokita

Wynik końcowy rocznika 2008 to IV miejsce  
( na 7 spotkań 5 zwycięstw i 2 porażki, bilans 
bramkowy 11 strzelonych i 4 stracone), Igor 
Gadaj został wyróżnienie – najlepszy zawod-
nik drużyny.  

Kadra rocznika 2008
1.Piotr Proczka  
2.Mateusz Antosiewicz 

Telsiai City Cup

3. Dawid Kalinowski  
4.Wiktor Seroczyński  
5.Maciej Dróżdż  
6. Jakub Skorupka  
7. Łukasz Gryz   
8. Dominik Gryz  
9. Michał Bożym  
10. Nikodem Grabek  
11. Jakub Ignatowski  
12. Igor Poławski  
13. Igor Przyborowski  
14. Adrian Dobrodziej  
15. Franciszek Jurkowski  
16. Szymon Antonowicz  
Trener: Rafał Antosiewicz   

oprac. na podst. mat. Roberta Stelmacha

15 czerwca br.  10 zawodników Klubu 
Walki Grappler/MKS MMA Team  wal-
czyło na matach w Ełku na Mazury Kids 
Brazilian Jiu Jitsu OPEN. Do Ełku zje-
chało prawie 170 zawodników z całej 
Polski. Nasi zawodnicy po zaciętych 
walkach zajęli wysokie miejsca w kla-
syfikacji końcowej.

Złoty medal - Ivan Novyk. Srebrne 
medale: Aleksandra Bodecka ,Filip Ko-
sut, Andrzej  Frankiewicz. Brązowe me-
dale: Natalia Wolińska i Antoni Rosa. Tuż 
za podium znaleźli się: Damian Wieczo-
rek,  Aleksander  Kozłowski,  Krystian 
Woliński  i Jarosław Bodecki.

oprac. na podst. mat. klubu Grappler

Grapplerzy wrócili z Ełku z medalami
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Mimo, że wakacje w sobotę 22 sierp-
nia wzięli udział w kolejnej edycji Ama-
torskiej Ligii MMA ALMMA VIP, która 
tradycyjnie już od wielu lat odbywa się  
w Sochaczewie. Tym razem turniej 
został przeprowadzony na Plaży Miej-
skiej. 

Miński Klub reprezentowało 2 za-
wodników: Patryk Czapski i Wojtek 
Wocial. Pierwszy z nich, Patryk walczył 
w formule MMA w kategorii junior-61kg  

Zawodnicy z mińskiego Grapplera 
i MMA Team nie próżnują 

i zajął 2 lokatę i srebrny medal. Jesteśmy 
tym bardziej dumni, że to był debiut na-
szego podopiecznego. 

Drugi nasz zawodnik Wojtek walczył 
w kategorii senior ograniczona formuła 
MMA-77 kg jednak po bardzo wyrówna-
nym starciu przegrał, ale należy zazna-
czyć że pokazał się z bardzo dobrej stro-
ny co tylko potwierdza, że jest w formie 
w przeddzień sezonu startowego. Gratu-
lujemy i do zobaczenia na macie!

oprac. na podst. mat. klubu Grappler

Tradycyjnie w wakacje klubowicze Miń-
skiego Klubu Sportowego Taekwon – 
Do uczestniczyli w letnim obozie spor-
towo - rekreacyjnym.

W dniach 13 - 27 lipca kilkudziesię-
cioro mińskich klubowiczów wraz z tre-
nerem Jackiem Łuniewskim VII DAN, in-
struktorami oraz opiekunami gościło na 
Pojezierzu Kaszubskim w ośrodku wy-
poczynkowym w miejscowości Sworne-
gacie. Głównym celem obozu było pod-
noszenie umiejętności sportowych przez 
mińskich zawodników i zawodniczki po-
łączone z aktywnym wypoczynkiem oraz 
kształtowaniem charakteru i sprawności 
fizycznej. 

W tym roku bardzo duży nacisk po-
łożony był na ogólne przygotowanie klu-
bowiczów do startów w zawodach, stąd 
bardzo dużo ilość zajęć z wykonywania 
układów formalnych oraz walki sporto-
wej. 

Dodatkowymi atrakcjami obozu były: 
spływ kajakowy malowniczą trasą wio-
dącą przez kaszubskie akweny, prze-

jażdżki rowerami wodnymi, kajakami  
i rejsy żaglówkami po okolicznych jezio-
rach, a także wycieczki po okolicy.

oprac. na podst. inf.  MKS Taekwon-Do

Obóz sportowo – rekreacyjny MKS Taekwon – Do
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Pierwszą wycieczką, na którą poje-
chaliśmy w ramach akcji wakacyjnej MO-
SiR, była wyprawa do ogrodu botanicz-
nego w Powsinie. Przed zwiedzaniem 
wzięliśmy udział w warsztatach botanicz-
nych „Drzewa wokół nas”. Obejrzeliśmy 
krótki film, z którego dzieci dowiedziały 
się o drzewach występujących w Polsce. 

Podczas zwiedzania ogrodu zieci 
zobaczyły ciekawe gatunki roślin i oczy-
wiście drzewa, które wcześniej pozna-
ły na warsztatach. Odwiedziliśmy też 
rosarium, w którym rosną piękne róże. 
Bardzo ciekawa była wizyta na górskiej 
ścieżce i w ogromnej szklarni, gdzie pa-
nowały tropikalne warunki. Dzień zakoń-
czyliśmy seansem kinowym. Radośni  
i uśmiechnięci,  bezpiecznie wróciliśmy 
do Mińska Mazowieckiego.

6 sierpnia w ramach akcji „Wakacje  
z  MOSiR 2019”  z grupą 24  zieci odwie-
dziliśmy Park Edukacji i Rozrywki „Farma  

Iluzji” w Mościskach niedaleko Garwo-
lina. Zwiedzanie rozpoczęliśmy od wiel-
kiej, żółtej Latającej Chaty Tajemnic, uno-
szonej przez wielkie balony. Zwiedziliśmy 
chatę tajemnic, tunel zapomnienia, pałac 
cieni, zaglądaliśmy do studni nieskoń-
czoności. Pani przewodnik zabrała nas 
do labiryntu luster, gdzie wszyscy mieli 
nie lada problem ze znalezieniem wyjścia. 
Przez chwilę mogliśmy poczuć się jak  
w  dżungli, gdzie podczas przeprawy tra-
twami rywalizowaliśmy ze sobą w dwóch 
grupach. Po skończonej przeprawie da-
liśmy się do rezerwatu dzikich smoków 
i wioski kamiennych potworów. Tego 
dnia czekało nas jeszcze szaleństwo  
w świecie karuzel, trampolin, parku wod-
nego. Wszyscy bez wyjątku byli bardzo 
zadowoleni. 

8 sierpnia odbył się w Jędrzejowie 
Nowym pierwszy letni survival w ramach 
akcji „Wakacje z  MOSiR 2019”. 

13 śmiałków, w tym 4 dziewczynki, 
dzielnie walczyło ze swoimi słabościami 
i nikt się nie poddał, choć czasami było 
ciężko. Na koniec survivalu trener prze-
prowadził szkolenie z zasad udzielania 
pierwszej pomocy. Po ciężkim treningu 
przyszedł czas na zabawę, szaleństwo 
na drabinkach i huśtawkach, ognisko 
i pieczenie kiełbasek. Dziękujemy za 
wspólną zabawę.

13 sierpnia z grupą dzieci wybra-
liśmy się do Warszawy, aby zwiedzić 
ogród wikingów Jomsborg. Już pod 
samą bramą osady z wieży wartowniczej 
powitali nas wikingowie. Trzech rosłych 
wojowników, w wiernie odwzorowanym 
stroju, wprowadziło nas do warowni,  
a następnie do sali głównej.  Po krótkim 
wstępie, dzieci wysłuchały o historii wi-
kingów oraz sagi o Sigurdzie - zabójcy 
smoka. Następnie udaliśmy się na dzie-
dziniec, gdzie można było zwiedzić cały 
gród. Strzelaliśmy ze średniowiecznego 
łuku, walczyliśmy na worki z sianem, 
ypróbowaliśmy krzesło tortur, rzucaliśmy 
włócznią do celu. Kolejną atrakcją był 
pokaz walki na miecze. Dwóch wojow-
ników zainscenizowało walkę w pełnym 
uzbrojeniu. Na koniec jeden z wikingów 
opowiedział trochę o historii państwa 
Polan oraz o tym  jak wyglądało życie 
w średniowiecznej Polsce. Po wspa-
niałej lekcji historii każdy z uczestników 
otrzymał pamiątkowy kamień runiczny. 
Następnym przystankiem w naszej wy-

Wycieczki wakacyjne z MOSiR
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prawie było Kino. Wspólnie obejrzeliśmy 
film „Toy Story 4”, a po seansie zjedliśmy 
długo wyczekiwany obiad. Zadowoleni  
i uśmiechnięci zakończyliśmy kolejną 
wycieczkę.

20 sierpnia 2019 z grupą 25 dzieci 
wybraliśmy się do Zalesia, aby zwie-
dzić park rozrywki „Dzielnica Filmo-
wa”. Na ogromnym terenie w lesie sta-
ło mnóstwo samochodów, robotów, 
rekwizytów filmowych z najróżniej-
szych hollywoodzkich produkcji. Moż-
na było wsiąść do samochodów z filmu 
„Powrót do Przyszłości”, „Pogromcy  
duchów”, „Auta”, „ScoobyDoo”, czy 
„Gwiezdne wojny”. Nie sposób wymie-
nić wszystkich ciekawych aut, motocykli  
i innych pojazdów filmowych. Następ-
nym przystankiem były samochody  
i urządzenia wojskowe. Największą 
atrakcją okazał się ogromny wojskowy 
samolot oraz helikopter. Każdy mógł 
zasiąść za sterem i poczuć się jak praw-
dziwy pilot bombowca. Można było po-
szaleć na torze przeszkód i przejść la-
birynt zbudowany całkowicie z drewna. 
Po przerwie na posiłek, przeszliśmy do 
kolejnej atrakcji jaką był park trampolin. 
Przez ok. 40 minut młodzi uczestnicy 
naszej wycieczki mogli dać upust swojej 
niespożytej energii. Oczywiście, wszyst-
ko pod czujnym okiem opiekunów oraz 
instruktorów. Na sam koniec naszej wi-
zyty w tym ciekawym miejscu, dzieci mo-
gły jeszcze raz zwiedzić wszystkie pojaz-
dy, a dodatkową atrakcją był ogromny 
dmuchany zamek oraz basen z kulkami. 
Tradycyjnie kolejnym przystankiem w na-
szej małej wyprawie było kino. Tym ra-
zem obejrzeliśmy film „Król Lew”. 

Ostatnim przystankiem w naszej wa-
kacyjnej przygodzie był drugi wakacyjny 
survival. Tym razem do bazy survivalo-
wej przygody zabraliśmy dzieci starsze. 
Jak w każdym z tego typu szkoleń, naj-
pierw omówione zostały zasady bezpie-
czeństwa oraz regulamin korzystania  

SPORT

z obiektu. Następnie trener przeprowa-
dził krótkie szkolenie z pierwszej po-
mocy oraz omówił zasady zachowania  
w trudnym terenie i w sytuacjach za-
grożenia zdrowia lub życia. Kolejnym 
etapem szkolenia był tor przeszkód,  

a uczestnicy poradzili sobie z nim bar-
dzo dobrze. Ostatnią atrakcją tego dnia, 
a zarazem najbardziej wyczekiwaną był 
paintball. Drużyny rozpoczęły zmaga-
nia i strzelanie. Po około 40-minutowej 
zabawie zakończyliśmy drugi survival  
i bezpiecznie wróciliśmy do domu.

oprac. na podst. mat. MOSiR, 
fot. z arch. MOSiR i qmphotostudio.pl
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URZĄD INFORMUJE

INFORMACJA  DOTYCZĄCA  
PRZYZNAWANIA MEDALI 

 ZA  DŁUGOLETNIE  
POŻYCIE  MAŁŻEŃSKIE

 
Zgodnie z art. 19 ustawy z dnia 16 paź-

dziernika 1992 r. o orderach i odznaczeniach 
(Dz. U. z 2018r., poz. 400 ze zm.) Medal za 
Długoletnie Pożycie Małżeńskie stanowi na-
grodę dla osób, które przeżyły 50 lat w jednym 
związku małżeńskim. Medal przyznawany jest 
przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.

Organem uprawnionym do przedsta-
wienia Prezydentowi RP wniosku w sprawie 
nadania medalu  mieszkańcom miasta Mińsk 
Mazowiecki jest Wojewoda Mazowiecki.

Wniosek o nadanie Medalu za Długo-
letnie Pożycie Małżeńskie przedstawia się 
Prezydentowi RP nie wcześniej niż w roku 
kalendarzowym, w którym osoby propono-
wane do odznaczenia obchodzić będą 50 
rocznicę zawarcia związku małżeńskiego. 
Czas oczekiwania na przyznanie medali trwa 
kilka miesięcy. Po pozytywnym rozpatrzeniu 
wniosku Kancelaria Prezydenta RP przesy-
ła Jubilatom podpisany przez Prezydenta  
RP list gratulacyjny. Urząd Stanu Cywilnego 
po otrzymaniu medali powiadamia Jubilatów 
o planowanym terminie uroczystego wręcze-
nia odznaczeń. Podczas uroczystości medale 
przyznane przez Prezydenta RP wręcza Bur-
mistrz Miasta.

Organizacja uroczystości jubileuszowych 
nie podlega opłacie skarbowej. Osoby, które 
nie zgłaszały jubileuszu po przeżyciu wspól-
nie 50 lat i nie otrzymały medalu mogą zgło-
sić chęć otrzymania medalu od Prezydenta  
RP również później. Osoby przedstawiane do 
odznaczenia Medalem za Długoletnie Pożycie 
Małżeńskie muszą spełniać warunek niekaral-
ności. 

Urząd Stanu Cywilnego w Mińsku Ma-
zowieckim występuje do Wojewody Mazo-
wieckiego z inicjatywą (projektem wniosku) 
nadania medali w sytuacji, gdy zamieszkali na 
terenie miasta Mińsk Mazowiecki Jubilaci lub 
ich najbliższa rodzina zgłoszą zgodę na wy-
stąpienie z takim wnioskiem.

Pary małżeńskie z Mińska Mazowieckie-
go, 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 terminie do koń-
ca września 2019 roku. Podany termin zgło-
szeń wiąże się z określoną wyżej procedurą. 
Należy zabrać ze sobą dowody osobiste (do 
wglądu).

O terminie i szczegółach organizacji uro-
czystości wręczenia medali Jubilaci zostaną 
powiadomieni w zaproszeniu przesłanym 
listownie przez  Urząd Stanu Cywilnego  
w Mińsku Mazowieckim.
                                               Iwona Stawska
              zastępca kierownika Urzędu Stanu Cywilnego  
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URZĄD INFORMUJE

Zgodnie z Uchwałą nr VII.52.2019 Rady 
Miasta Mińsk Mazowiecki od 1 września 
2019 roku zmianie ulegnie zasięg Strefy 
Płatnego Parkowania.

Mieszkańcy obszarów objętych SPP 
mogą składać wnioski o karty uprawnia-
jące do parkowania w podstrefach. Pro-
simy o zgłaszanie się do Biura Obsługi 

URZĄD INFORMUJE

I N F O R M A C J A

W dniu 24 lipca 2019 roku podpisano umowę dotacji Nr 0123/19/OZ/D na dofi-
nansowanie realizacji zadania pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu 
miasta Mińsk Mazowiecki”. 

Całkowity koszt netto realizacji zadania wyniesie 12.887,10 zł. Procentowy udział 
środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w realizacji tego zadania wynie-
sie 50%. Pozostały wkład wniesie Miasto Mińsk Mazowiecki.

W tym roku zdemontowanych i przekazanych do utylizacji zostanie 2902,5 m2, tj. 34,830 Mg pokryć dachowych, wykona-
nych z płyt cementowo – azbestowych, w różnym stopniu uszkodzenia. 

O dofinansowanie zadania mogli ubiegać się właściciele nieruchomości położonych w Mińsku Mazowieckim (osoby  
fizyczne), nieprowadzące działalności gospodarczej.   

Azbest zaliczany jest do substancji o udowodnionym działaniu rakotwórczym, szkodliwym dla człowieka, w związku  
z powyższym zasadne jest aby dokonać jego demontażu i przekazania do utylizacji. 

Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta Mińsk Mazowiecki dofinansowano w formie dotacji przez Woje-
wódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji w kwocie 6.443,55 zł.

Interesanta Urzędu Miasta Mińsk Mazo-
wiecki (pok. 4). Zasady wydawania kart 
pozostają bez zmian.

Od 1 września br. wprowadzona 
zostanie korekta rozkładów jazdy au-
tobusów komunikacji miejskiej związa-
na z okresową zmianą rozkładu jazdy 
pociągów. Opracowując rozkłady jazdy 
miejskich autobusów, staramy się re-
agować na postulaty mieszkańców do-
tyczące godzin kursowania. Dziękujemy 
za wszystkie uwagi i sugestie, które 
pozwalają nam planować dalszy rozwój 
miejskiego transportu publicznego. 

Zgłoszenia można przesyłać cały rok 
na adres komunikacja@umminskmaz.pl.

W odpowiedzi na zgłoszenia pasa-
żerów od 1 września autobusy linii M3 
zatrzymywać się będą na nowym przy-

Został uruchomiony serwis http://mminskmazowiecki.e-mapa.net/, gdzie z zakładce „zagospodarowanie przestrzenne” można 
sprawdzać i przeglądać plany miejscowe oraz studium uwarunkowań, jak również zamawiać online wypisy i wyrysy z planów,  
a w zakładce „warstwy tematyczne” w grupie „inne” obszar zdegradowany i obszar rewitalizacji. 

mminskmazowiecki.e-mapa.net

stanku - „Kopernika” zlokalizowanym na 
ul. Kopernika tuż przed skrzyżowaniem 
z ulicą Piękną. W związku z tym nastąpi 
zmiana nazwy przystanku zlokalizowa-
nego na ul. Wyszyńskiego z „Kopernika” 
na „Wyszyńskiego”. 

URZĄD MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI 
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE 
STANOWISKO URZĘDNICZE

DS. ZDROWIA 
W ZESPOLE DS. ZDROWIA 

I PROFILAKTYKI UZALEŻNIEŃ 
W MIŃSKIM 

CENTRUM PROFILAKTYKI

Szczegółowe informacje na stronie
www.bip.minsk-maz.pl

Zakładka: 
Nabór na wolne stanowiska pracy
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