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Szanowni Państwo,
choć jubileusz 600-lecia miasta za nami, to nadal 
rezonują w nas emocje związane z wydarzeniami 
rocznicowymi. Z uśmiechem i radością oglądamy 
zdjęcia z historycznego korowodu, koncertów czy in-
nych spotkań. Dlatego w tym wydaniu naszej gazety 

samorządowej poświęcamy dużo miejsca relacjom  
z Dni Miasta. Mamy nadzieję, że MIM z czerwca 2022 zo-

stanie przechowany na pamiątkę dla potomnych. 
Bardzo serdecznie dziękujemy za Państwa obecność, za współorganizację  

i wsparcie merytoryczne i finansowe  w wydarzeniach kończących jubileusz. 
Dziękujemy za słowa uznania i wszelkie uwagi. Największą satysfakcją dla nas 
jest Państwa zadowolenie.  Przekonaliśmy się, że wspólne działania łączą i inte-
grują społeczność. 

Z realizacji tego celu, mam nadzieję, możemy być dumni. Wiemy natomiast, 
że powinniśmy jeszcze więcej wysiłku włożyć w zaproszenie  mieszkańców i miesz-
kanek do współorganizacji wydarzeń. Konstruktywne komentarze i refleksje zwią-
zane z organizacją jubileuszu wykorzystamy do dalszej pracy na rzecz miasta.

Przed nami wakacje, czas odpoczynku, a dla nas to także czas planowa-
nia i realizacji kolejnych działań. Często pytacie Państwo o festiwal muzyczny.  
W ubiegłym roku miał on charakter jubileuszowy. M4M, czyli Mińsk grał dla Muzy-
ki, Muzyka dla Mińska. Nadal chcemy zapraszać do udziału w tym muzycznym 
wydarzeniu lokalnych twórców, ale będą również goście z polskiej sceny muzycz-
nej. Jeszcze nie zdradzamy, kto nas odwiedzi. Tegoroczne naszego muzycznego 
wydarzenia organizujemy pod nazwą:  M4Europe. Dlaczego? W trakcie tego fe-
stiwalu parlamentarzysta/tka Rady Europy wręczy na ręce burmistrza miasta  na-
grodę Plaque of Honour, którą otrzymaliśmy w kwietniu bieżącego roku dla całej 
społeczności za urzeczywistnianie wartości europejskich. Pragniemy, aby tego 
dnia miasto zabarwiło się na niebiesko. Planujemy celebrować to wyróżnienie 
również na sportowo. Myślimy o Run for Europe lub (albo i) Ride for Europe oraz 
Dance for Europe.  Zorganizujmy bieg,  rajd lub taniec dla Europy! Co Państwo 
myślicie? Włączycie się? Niniejszym zapraszam do współpracy organizacje po-
zarządowe, kluby sportowe i osoby indywidualne do wsparcia naszych działań  
i realizacji pomysłów. Wręczenie nagrody planujemy na koniec sierpnia. Czeka-
my jeszcze na ostateczne potwierdzenie terminu. 

Pozdrawiam Państwa i życzę dobrych wakacji. 
PS. Proszę pamiętać, że drzwi do współpracy są otwarte.

Katarzyna Łaziuk
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SŁOWO OD BURMISTRZASŁOWO OD BURMISTRZA

Szanowni Państwo.
Jak wrażenia po Dniach Miasta 

2022 kończących 12-miesięczne ob-
chody jubileuszu 600-lecia miasta? 
Moje emocje jeszcze nie opadły, tak 
bardzo cieszę się z licznego uczestnic-
twa mińszczanek i mińszczan, z relacji, 
które z motywu przewodniego jubi-
leuszu udało się z sukcesem urzeczy-
wistnić. Ich symbolem niech będzie 
witacz stojący przy ul. Warszawskiej 
koło parku – witacz, pokazujący swymi 
czcionkami, jak różnorodna jest spo-
łeczność Mińska Mazowieckiego i jak BURMISTRZ MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

różnorodna była w przeszłości, a jed-
nak udało się stworzyć piękne miasto, 
które wspólnie dalej rozwijamy.

Bliskie relacje, jakimi potraficie 
Państwo obdarować innych, można 
było odczuć, gdy pomagaliście na-
szym gościom z Ukrainy – uchodźcom, 
którzy znaleźli schronienie w naszym 
mieście w obliczu wojny w ich ojczyź-
nie. Z całego serca dziękuję każdej 
mińszczance i każdemu mińszczani-
nowi, bo wiem, jakim wysiłkiem emo-
cjonalnym oraz finansowym była i jest 
dla Was ta pomoc. Na tym polegają 
braterskie relacje, zwłaszcza gdy my-
ślami jesteśmy z naszym partnerskim 
miastem spod Kijowa – Borodianką.

Ostatnie dwa miesiące to rów-
nież dobre informacje o pozyskanych  
z różnych źródeł środkach zewnętrz-
nych, dzięki którym będziemy mogli 

Marcin Jakubowski

zrealizować ważne dla mieszkańców 
inwestycje. To również niesamowita 
wiadomość o przyznanej Mińskowi 
Mazowieckiemu nagrodzie Plaque of 
Honour, co opisujemy w tym wydaniu 
MIMa.

Natomiast nadchodzące dwa 
miesiące to m.in. M4Europe – 3-dnio-
wy festiwal muzyki, który planujemy na 
koniec sierpnia. Przed nami wakacje! 
Dlatego wszystkim uczniom gratuluję 
sukcesów mijającego roku szkolnego 
oraz życzę spokojnego i bezpieczne-
go wypoczynku. Pedagogom i na-
uczycielom życzę głębokiego odde-
chu i relaksu, dziękując przy tym za 
trud włożony dotychczas w kreowanie 
ścieżki edukacyjnej młodych mińsz-
czanek i mińszczan.

Do zobaczenia na wakacyjnych 
szlakach!



               WWW.MINSK-MAZ.PL                MIASTOMINSKMAZOWIECKI                MINSK_MAZ                 MINSK_MAZOWIECKI4

   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI

FINAŁ OBCHODÓW 600-lecia 
MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI

Uroczysta sesja Rady Miasta, zwołana 
na 27 maja, była jednym z najważniej-
szych wydarzeń kończących jubileusz 
600-lecia miasta. Ważna pod wieloma 

względami. Po pierwsze uczestniczyli 
w niej burmistrzowie czterech miast 
partnerskich wraz z delegacjami. 
Włodarze miast Lacey, Saint-Égrève, 
Telšiai i Krnov podpisali deklarację 
współpracy, solidarności i samo-
rządności. Treść dokumentu została 
wypracowana wspólnie, a jej zapisy 
uzgodnione ze wszystkimi burmistrza-
mi, którzy składając podpis, zobo-
wiązali się do wzajemnego wsparcia  
i pomocy. Deklaracja była formalnym 
dopełnieniem partnerstwa i dobrych 
relacji, które urzeczywistniają się każ-
dego dnia. Warto wspomnieć soli-
darność miast partnerskich w obliczu 
wsparcia mieszkańców Borodianki  

Uroczysta sesja Rady Miasta

w ogarniętej wojną Ukrainie. Ponadto, 
zostały wręczone tytuły honorowym   
i zasłużonym dla miasta obywate-
lom. To były niezwykle wzruszające 
momenty. Tytuły zostały przyznane 
za bezinteresowną pracę na rzecz 
miasta. Miłość do małej ojczyzny 
nagrodzeni manifestują poprzez wo-
lontariacką pracę i zaangażowanie  
w życie społeczne i kulturalne miasta. 
Wszystkim gratulujemy i dziękujemy! 
Burmistrz Marcin Jakubowski podczas 
swojego wystąpienia odwołał się do 
mądrości literatów, którzy mają swo-
je gwiazdy w Alei Gwiazd Literatury. 
Przypomniał także słowa ambasador-
ki jubileuszu Krystyny Gucewicz, która 
zachęcała do refleksji nad przyszło-
ścią miasta i inwestowania w mło-
dych ludzi. Burmistrz życzył wszystkim 
mieszkańcom, by Mińsk Mazowiecki 
stał się ich miejscem na ziemi.

Uroczystość uświetnił występ ar-
tystyczny Zespołu Pieśni i Tańca „Dą-
brówka”. Wykonanie przez młodych 
artystów utworu  „ Podaj rękę Ukra-
inie”  poruszyło zebranych w Miejskiej 
Szkole Artystycznej gości.

Niestety, na spotkaniu przyjaciół 
zabrakło delegacji z Ukrainy. Jednak 
burmistrz Borodianki przesłał mińszcza-
nom  muzyczne życzenia i gratulacje 
z okazji jubileuszu w formie krótkiego 
filmu. Na pewno ten moment zapad-
nie wszystkim w pamięci. Miejmy na-
dzieję, że kolejny jubileusz będziemy 
świętować w pełnym składzie.

   AKTUALNOŚCIFINAŁ 600-LECIA 

red., fot. Rafał Szczepankowski
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Tytuły Zasłużony dla Miasta Mińsk Mazo-
wiecki oraz tytuł  Honorowego Obywatela 
Miasta Mińsk Mazowiecki nadano Uchwa-
łą nr XLI/389/2022.

HONOROWY OBYWATEL MIASTA 
MIŃSK MAZOWIECKI

Kapłan Jarosław Maria Jan Opala 
- Proboszcz parafii Kościoła Staroka-
tolickiego Mariawitów pw. NNMP. 
Swoją troskę o lokalną społeczność 
przejawia poprzez pomoc organiza-
cjom społecznymi wychowawczym 
czy organizując zbiórki dla rodzin  
w trudnej sytuacji.

ZASŁUŻONY DLA MIASTA MIŃSK  
MAZOWIECKI

Adam Cichoń - Nauczyciel, aktywny 
działacz, trener i wychowawca wie-
lu sportowych pokoleń. Radny Rady 
Miasta V kadencji. Współzałożyciel 
jedynego w mieście klubu sportowe-
go piłki siatkowej dziewcząt "Olimp", 
którego trenerem i koordynatorem, 
mimo emerytury, jest do dzisiaj.

Wiktor Krzysztof Cygan - Wydawca, 
autor kilkudziesięciu książek z zakre-
su historii, tłumaczonych też na języki 
obce. Właściciel Oficyny Wydaw-
niczej "Zbroja". Konsultant i inicjator 
wydawnictw MZM. Badacz mińskich 
katyńczyków, współtwórca strony 
"Golgota Wschodu Mińszczan".

Lilla Małgorzata Kłos - Dr nauk huma-
nistycznych, autorka książek i artyku-
łów naukowych popularyzujących 
wiedzę o historii miasta i powiatu. 
Aktywna działaczka TPMM, niezwy-
kle pieczołowicie dokumentująca 
historię Mińska mazowieckiego i jego 
mieszkańców.

Wanda Izabella Rombel - Polonistka, 
współzałożycielka Mińskiego Uniwer-
sytetu Trzeciego Wieku, wieloletnia 
radna Rady Miasta, przewodnicząca 
Miejskiej Rady Seniorów. Przez wszyst-
kie lata pracy jako nauczycielka dba-
ła o wychowywanie uczniów w du-
chu patriotyzmu i szacunku dla małej 
ojczyzny.

Teresa Sęktas-Chanke - Wieloletnia 
dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicz-
nej w Mińsku Mazowieckim. Wniosła 
ogromne zasługi dla rozwoju miasta, 
szczególnie w obszarze kultury, speł-
niając czyny przekraczające zakres 
jej zwykłych obowiązków. Inicjatorka 
komputeryzacji biblioteki, jak również 
prowadzenia biblioteki regionalnej. 
Po wprowadzeniu biblioteki do nowe-
go gmachu, zapoczątkowała otwar-
cie placówki na nową działalność, 
co spowodowało dynamiczny rozwój 
szerokiej i zróżnicowanej aktywności 
kulturalnej. 

CARITAS  Diecezji Warszawsko-Pra-
skiej z siedzibą w Warszawie - Insty-

tucja realizująca na terenie miasta 
wszechstronną działalność na rzecz 
osób potrzebujących, wymagają-
cych różnego rodzaju wsparcia m.in. 
psychologicznego, prawnego, psy-
chiatrycznego, terapeutycznego, 
opieki medycznej, socjalnego czy 
żywienia. Podczas swojej wieloletniej 
działalności Caritas DWP utworzył  
w mieście sieć placówek.

Fundacja WOŚP z siedzibą w War-
szawie - Organizacja o charakterze 
filantropijnym, której najważniejszym 
celem statutowym jest działalność  
w zakresie ochrony zdrowia polegają-
ca na ratowaniu życia chorych osób, 
w szczególności dzieci i działanie na 
rzecz poprawy stanu ich zdrowia, jak 
również na działaniu na rzecz promo-
cji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej. 
Od początku działalności Fundacji 
Miasto Mińsk Mazowiecki włącza się 
w organizację wydarzeń w ramach 
finałów akcji charytatywnych.

Wszystkim uhonorowanym jeszcze raz 
serdecznie gratulujemy!

Honorowi i Zasłużeni Obywatele Miasta

          FINAŁ 600-LECIA 
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Muzyczne spotkanie rozpoczęło 
się od niecodziennych podziękowań  
dla sponsorów jubileuszu 600-lecia 
miasta. W zabawną opowieść o za-
łożeniu miasta wplecione były na-
zwy firm i indywidualnych sponsorów. 
Podziękowania wobec społeczno-
ści zgromadzonej w Miejskiej Szkole 
Artystycznej donatorom złożył bur-
mistrz Marcin Jakubowski. Koncert 
uświetnił także występ tancerek ze 
Studia La Flaca, które zatańczyły do 
utworu „Chodź, pomaluj mój świat 
na żółto i na niebiesko”. Przy wielu 
okazjach podkreślamy, że te dwa 
kolory nabierają w dzisiejszej rzeczy-

Koncert międzynarodowy

wistości głębszego znaczenia i po-
kazują naszą solidarność z Ukrainą. 
Koncert rozpoczął występ Daniela 
Gałązki, do którego dołączył Pascal 
Perrier (Francja). Muzyk kontynuował 
swój  występ, proponując zgroma-
dzonym najpiękniejsze francuskie 
przeboje. Evergreen „Champs-Ély-
sées” wykonał  w duecie z mińską 
artystką Elżbietą Sieradzińską. Piękny 
występ Sofiji Żukowej z Borodianki 
oczarował słuchaczy. Artystka mia-
ła już okazję występować w Mińsku 
Mazowieckim przed laty podczas 
wizyty ukraińskiej delegacji. Ethan 
Tucker, finalista amerykańskiego 

The Voice, muzyk z naszego part-
nerskiego miasta  Lacey zapropo-
nował publiczności mieszankę soul, 
bluesa i reagge. Niespodzianką był 
pokaz premierowy wideoklipu pro-
mującego nową płytę Ethana pt. 
„I feel forces”. Występem mińskiej 
Costy Novy zakończyliśmy koncert.  

Wisienką na torcie było wspólne 
wykonanie przez wszystkich muzy-
ków  utworu „Ten horyzont skończy 
się człowiekiem”, do którego słowa 
napisał Piotr Brymas. 

   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCIFINAŁ 600-LECIA 
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Korowód ukazujący zmiany mia-
sta w ciągu sześciu stuleci jego ist-
nienia był pierwszym takim wydarze-
niem w naszym mieście. Poprosiliśmy 
społeczności każdej z sześciu szkół 
podstawowych o zaprezentowanie 
Mińska Mazowieckiego w wybranym 
wieku. Każda z podstawówek w so-
botę, 27 maja, przeszła spod swojej 
siedziby na parking naprzeciwko Sta-
rostwa Powiatowego. Tam uczestni-
ków przemarszów powitał burmistrz 
Marcin Jakubowski, a zastępczyni 
burmistrza Eliza Bujalska odczytała 
charakterystyki każdego reprezen-
tanta. Następnie wszyscy przeszli na 
dziedziniec Pałacu Dernałowiczów, 
gdzie nastąpił dalszy ciąg rocznico-
wych uroczystości.

To było barwne, widowiskowe  
i radosne podsumowanie kilkusetlet-
niej historii grodu nad Srebrną.  Po-
kazaliśmy, jak bardzo zacieśnione są 
związki dziejów Mińska Mazowiec-
kiego z rozwijającą się państwowo-
ścią i kulturą Rzeczypospolitej. Część 
artystyczną prowadził  Marcin Błą-

dziński z Miejskiego Domu Kultury,  
a do końca wydarzenia ze swoim 
mini koncertem towarzyszyła nam 
Edyta Szubińska z zespołem.

Dziękujemy koordynatorom wy-
darzenia: dyrektorowi Szkoły Podsta-
wowej nr 1 Tomaszowi Ciechańskie-
mu oraz dyrektorowi Muzeum Ziemi 
Mińskiej Leszkowi Celejowi. Dzięku-
jemy społecznościom szkolnym za 
ogromny wkład pracy, kreatywność, 
obecność. Podziękowania kierujemy 
także do służb porządkowych, do 
Powiatowej Komendy Policji, Zarzą-
du Dróg Miejskich, Straży Miejskiej. 

Korowód „Wczoraj, Dziś, Jutro” 
poprowadziła Miejska Orkiestra Dęta 

Miasta Mińsk Mazowiecki,  która po-
wstała w 1991 r. i od początku swo-
jego istnienia działa przy Miejskiej 
Szkole Artystycznej. Obecnie zespół 
liczy ponad 30 muzyków. Od 13 lat 
orkiestrę prowadzi kapelmistrz Marcin 
Ślązak. 

Dzięki staraniom społeczności 
Szkoły Podstawowej nr 4 im. Powstań-
ców Styczniowych  przenieśliśmy się 
w czasie do wieku XV – do począt-
ków naszego miasta. Na czele grupy  
kroczył wytworny Jan z Gościańczyc 
herbu Prus III. To jemu właśnie książę 
mazowiecki Janusz I zezwolił na za-
łożenie gminy miejskiej. Pierwszemu 
właścicielowi Mińska towarzyszy-
li dwaj synowie – Ścibor i Jakub. Za 
nimi maszerowali rycerze, mieszczań-
stwo i okoliczni chłopi, którzy dumnie 
paradowali odziani  w herbowe  żół-
to–niebieskie barwy.

Uczniowie  Szkoły Podstawowej  
nr 1 im. Mikołaja Kopernika wcielili się 
w mieszkańców Mińska Mazowiec-
kiego z  XVI w.  Wśród honorowych 
gości król Korony Polskiej i Wielkiego 

Księstwa Litewskiego Zygmunt III Waza 
wraz ze swoim dworem. Mieliśmy też 
właścicieli miasta: kasztelana sando-
mierskiego Mikołaja Wolskiego, dzie-
dziczkę z Pniewnik Annę Mińską oraz 
wojewodę łęczyckiego i podkancle-
rza Stanisława Mińskiego. Widzieliśmy  
zamożnych mieszczan oraz wykwalifi-
kowanych rzemieślników.

Wiek XVII reprezentowała spo-
łeczność Szkoły Podstawowej nr 3 
im. Jana Pawła II, która pięknie wy-
eksponowała herby, a w korowodzie 
udział wzięli właściciele miasta: Mi-
kołaj Hlebowicz herbu Leliwa,  Paweł 
Leśnowolski herbu Pierzchała, Stani-
sław Warszyckiego herbu Awdaniec, 

Łukasz Roztworowski herbu Nałęcz 
oraz Łukasz Opaliński herbu Łodzia.

Szkoła Podstawowa nr 2 im. Dą-
brówki zaprezentowała XVIII wiek.  
W korowodzie szli: rzemieślnicy, karcz-
marze, bartnicy, cieśle, garncarze, 
młynarze, praczki, czeladnicy.  Mińsz-
czanie rozmawiali o trudnej sytuacji 
miasta pod rządami nowego wła-
ściciela Piotra Borzęckiego, który, 
niestety, często łamał prawa miesz-
kańców.

Grupa reprezentująca Szkołę 
Podstawową nr 5 imienia Józefa Wy-
bickiego przeniosła nas w wiek XIX.  
Korowód prowadził patron Piątki, 
twórca  hymnu narodowego gene-
rał Józef Wybicki. Dalej w pochodzie 
kroczyła para dawnych włodarzy 
miasta – hrabiostwo Jezierskich oraz 
malarz Elwiro Andriolli i inżynier bu-
downiczy Konstanty Rudzki. Swój 
epizod w pochodzie mieli również 
podchorążowie powstania listopa-
dowego oraz powstańcy styczniowi, 
którzy nieopodal miasta brali udział 
w walkach o wolność.

XX wiek zaprezentowała  Szkoła 
Podstawowa nr 6 im. Henryka Sien-
kiewicza. Początek wieku, Mińsk wie-
lokulturowy. W zgodzie maszerowały 
dzieci z rodzin polskich i żydowskich. 
Cóż to był za intersujący peleton,  
a w nim  cykliści  Towarzystwa Kolar-
skiego.  Później I wojna światowa i rok 
1918, kiedy  Polska odzyskała wol-
ność. Był z nami Józef Piłsudski, po-
gromca Rosjan w bitwie warszawskiej 
1920 roku. Spoglądaliśmy na gene-
rała Józefa Hallera, który w sierpniu 
1920 r. modlił się w mińskim kościele 
przed obrazem Matki Boskiej zwanej 
później Hallerowską. Pięknie prezen-
towała się kawaleria 7. Pułku Uła-

Korowód WCZORAJ – DZIŚ – JUTRO

          FINAŁ 600-LECIA 
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nów Lubelskich im. gen. Kazimierza 
Sosnkowskiego. Rok 1939 - wybucha 
II wojna światowa. Oddaliśmy cześć 
maszerującym żołnierzom Armii Kra-
jowej Obwodu ,,Mewa – Kamień”. 
My nie chcemy więcej wojny. Chce-
my żyć w pokoju - to hasła młodych 
protestujących przeciwko wojnie. 
Byli z nami  przedstawiciele subkultur 
młodzieżowych ubiegłego wieku – 
hippisi, punki, metalowcy, bikiniarze,  
skejci. Przypomnieliśmy sobie również 
pierwszomajowe pochody. Przed 
nami kroczyli uczniowie i harcerze, 
duma naszego narodu. Pracownicy 
znanych mińskich zakładów: Fabry-
ki Urządzeń Dźwigowych, Zakładów 
Naprawczych Taboru Kolejowego, 
Syreny. 

Uczestnikami korowodu byli także 
członkowie Stowarzyszenia Radość 
Trzeciego Wieku. To organizacja zrze-
szająca seniorów z miasta i powiatu 
mińskiego. Stowarzyszenie powstało 
w  2009 roku i od 13 lat prowadzi Miń-
ski Uniwersytet Trzeciego Wieku.  

Uczniowski Klub Sportowy Proba-
sket Mińsk Mazowiecki także włączył 

   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCI   AKTUALNOŚCIFINAŁ 600-LECIA 

się w historyczny korowód.  Probasket 
jest klubem koszykówki chłopców  
i dziewcząt istniejącym od 2009 roku. 
Do największych sukcesów można 
zaliczyć dwukrotny udział w finałach 
Mistrzostw Polski młodzików i kade-
tów w latach 2016 i 2018. 

Klub Karate Kyokushinkai pięknie 
prezentował się naszym korowodzie. 
Klub działa od 1985 roku. To już jest 
marka, tradycja i setki osób, które po-
przez lata uczestniczyły w zajęciach, 
a teraz przyprowadzają swoje dzieci 
i wnuki. To, że karate jest dla wszyst-
kich, przekonują ćwiczący tam spor-
towcy – ci najmłodsi od piątego roku 
życia i ci najstarsi po sześćdziesiątce.  

W Korowodzie nie zabrakło Stu-
dium Języków Obcych - to jedna  
z największych niesieciowych szkół 

językowych w Polsce, która istnieje 
od ponad 30 lat. Od początku swoje-
go istnienia przeszła ogromny rozwój  
i zyskała wielką popularność. Od 
1991 roku oprócz nauki języków ob-
cych placówka wspiera wszelkie 
przejawy aktywności sportowej, arty-
stycznej i kulturalnej na terenie całe-
go powiatu mińskiego. 

Towarzystwo Pamięci 7. Pułku 
Ułanów Lubelskich im. generała Ka-
zimierza Sosnkowskiego powstało  
w 1989 roku i jest jednym z najstar-
szych stowarzyszeń kawaleryjskich 
w Polsce. Jego członkowie z nie-
zwykłym pietyzmem odtwarzają 
umundurowanie kawalerzystów z lat 
1918-1939, badają historię pułku oraz 
szkolą się z musztry i taktyki według 
przedwojennych instrukcji. Co roku 
w marcu organizują dla mińszczan 
święto pułkowe. 

Miejska Szkoła Artystyczna I st. im. 
Konstantego Ryszarda Domagały 
działa na terenie miasta od 1976 r.,  
a jej głównym kierunkiem oddziały-
wania jest wychowanie przez sztukę 
w szerokim tego słowa znaczeniu. 

Przy MSA działają trzy orkiestry: Miej-
ska Orkiestr Dęta, Miejska Orkiestra 
Kameralna i MM Big Band, w skład 
których wchodzą zarówno ucznio-
wie, absolwenci i nauczyciele szkoły 
oraz muzycy lokalnej społeczności, 
którzy traktują muzykę jako swoją ży-
ciową pasję. 

Miński Klub Biegacza "Dreptak" 
- jeden z najstarszych klubów bie-
gowych w Mińsku Mazowieckim.  

W 2004 roku grupa zaprzyjaźnio-
nych osób i biegowych zapaleńców 
postanowiła stworzyć własny klub 
biegowy, który obecnie liczy 46 ak-
tywnych członków (w tym 5 człon-
ków honorowych) w różnym prze-
dziale wiekowym. 

red., fot. Rafał Szczepankowski
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W podziękowaniu za bardzo 
dobrą współpracę oraz w geście 
uznania naszych zagranicznych part-
nerów jako części naszej mińskiej 
społeczności, alejki w parku miej-
skim otrzymały nazwy miast siostrza-
nych. Otwarciu towarzyszyła muzyka 
na żywo w wykonaniu Arkadiusza 
Żarka oraz poczęstunki charaktery-
stycznych dla danego kraju potraw. 
Burmistrzowie: Andy Ryder ( Lacey, 
US), Tomáš Hradil (Krnov), Kęstutis 
Gusarovas ( Telšiai), Laurent Ama-
dieu (Saint-Égrève) oraz Sofija Żu-
kowa – przedstawicielka Borodianki 
w towarzystwie burmistrza Marcina 
Jakubowskiego i gości wydarzenia 
podziękowali mińskiej społeczności 
za ten wzruszający gest.  Pracowni-
cy Zakładu Gospodarki Komunalnej 
zadbali o piękną roślinność wokół 
znaków z nazwami miast - upiększy-
li je, sadząc kwiaty w kolorach flag 
krajów partnerów. Miejska Bibliote-
ka Publiczna przygotowała tablice 
informacyjne o miastach naszych 
przyjaciół. Firma Ruta Transport ufun-
dowała  znak informacyjny dedyko-
wany Borodiance. 

Podczas Dni Miasta oficjalnie 
odsłoniliśmy formę rzeźbiarską z na-
pisem Mińsk Mazowiecki. Dzieło au-
torstwa Radosława Rolfa stanęło 
przy wejściu do parku miejskiego  
i jest częścią Skweru 600-lecia, który 
sukcesywnie będzie modernizowa-
ny.  Mamy nadzieję, że napis stanie 
się miejscem robienia pamiątkowych 
zdjęć całych rodzin i odwiedzają-
cych nas gości. Czcionka odzwier-
ciedla różnorodność naszej spo-
łeczności. W specjalnych donicach 
witacza donicach pojawiła  się ro-
ślinność. Dziękujemy sponsorowi fir-
mie  LUCCHINI Poland sp. z o.o. Mińsk  
Mazowiecki za ufundowanie dzie-
ła. Dyrektor Lucchini Mariusz Wyrzy-
kowski był gościem specjalnym wy-
darzenia. Zapewnił władze miasta  
i obecnych gości o wsparciu działań 
samorządu i  radości z współtworze-
nia miasta.

Podczas wydarzenia organi-
zatorzy przeprowadzili quiz wiedzy  
o Mińsku Mazowieckim. W nagrodę  
za prawidłowe odpowiedzi uczest-
nicy otrzymywali balony w kształcie  
liter tworzących napis RELACJE - ha-
sło przewodnie jubileuszu.

          FINAŁ 600-LECIA 

Otwarcie alejek miast partnerskich w parku miejskim

Mamy witacz!

red., fot. Rafał Szczepankowski



               WWW.MINSK-MAZ.PL                MIASTOMINSKMAZOWIECKI                MINSK_MAZ                 MINSK_MAZOWIECKI10

29 maja zaprosiliśmy Państwa  
na koncert oratoryjno-symfoniczny 
„VI Symfonia Święty Boże” skompo-
nowany przez mińszczanina Grzego-
rza Duchnowskiego z okazji 600-lecia 
miasta Mińsk Mazowiecki na mezzo-
sopran, chór mieszany i orkiestrę do 
słów hymnu Jana Kasprowicza na za-
mówienie Muzeum Ziemi Mińskiej.

Spotkanie rozpoczął burmistrz mia-
sta Marcin Jakubowski. W swoim wy-
stąpieniu podkreślił wyjątkowość tego 
jednostkowego wydarzenia. Głos 
zabrała także członkini Zarządu Wo-
jewództwa Mazowieckiego Elżbieta 
Lanc, która złożyła całej społeczności 
gratulacje z okazji jubileuszu i zapew-
niła  o wsparciu Urzędu Marszałkow-
skiego  tak ważnych historycznie wy-
darzeń.

W koncercie wystąpili soliści: Mał-
gorzata Walewska (mezzosopran), 
Anna Mikołajczyk (sopran), Aneta 
Łukaszewicz (mezzosopran), Tomasz 
Raff (bas) i Patryk Rymanowski (bas). 
Utwór wykonała orkiestry Symfonia 
Varsovia pod batutą Anny Duczmal-
-Mróz. Ponadto, wystąpili także mu-
zycy chóru Politechniki Warszawskiej  
i chóru Tibi Domine.

Zaprezentowano  trzyczęściowy 
utwór: CREDO, VENI CREATOR oraz VI 
SYMFONIA „ŚWIĘTY BOŻE”.

Koncertu wysłuchano na placu 
przed Zespołem Szkół nr 1 im. Kazimie-
rza Wielkiego. 

Na koniec głos zabrała artystka 
Małgorzata Walewska. W swoim wy-
stąpieniu podkreśliła, że sposób, w jaki 
miasto świętuje jubileusz, jest niezwy-
kły. Jej słowa były niezwykle nobilitu-
jące dla mieszkańców. Promowanie 
wysokiej kultury jest dla miasta priory-
tetem. 

red., fot. Rafał Szczepankowski
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Koncert oratoryjno-symfoniczny
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Europy. Każdy etap konkursu wymaga 
większej jakości i różnorodności działań 
budujących wspólnotę i tożsamość eu-
ropejską. Najwyższym uhonorowaniem 
działań samorządów jest nagroda „Prize 
of Europe”, którą otrzymuje tylko jedno 
miasto w Europie.

Jesteśmy jedynym miastem w Pol-
sce, któremu przyznano w tym roku to 
wyjątkowe wyróżnienie. W całej Europie 
„Plaque of Honour” otrzymały jeszcze 
trzy miasta: z Francji, Niemiec i ukraiński 
Kijów. Gratulujemy!

Ta nagroda jest sukcesem całej 
naszej lokalnej wspólnoty. Cieszymy 

"Plaque of Honour" Rady Europy 
dla Mińska Mazowieckiego
Z ogromną radością, dumą i poczu-
ciem sensu naszej pracy dzielimy się 
z Wami wspólnym sukcesem. W kwiet-
niu br. otrzymaliśmy informację ze 
Zgromadzenia Parlamentarnego Rady 
Europy o otrzymaniu nagrody „Plaque 
of Honour”.

Rada Europy doceniła działania na-
szego miasta wzmacniające wartości 
europejskie, takie jak: solidarność, rów-
ność, tolerancja i współpraca w rożnych 
obszarach aktywności obywatelskiej. 
Mińsk Mazowiecki jest łącznie laureatem 
trzech wyróżnień w ramach Nagrody 

się, że razem zdobywamy szczyty i je-
steśmy doceniani przez ważne instytu-
cje europejskie. Wszystkim serdecznie 
dziękujemy za otwartość, zaangażowa-
nie i podejmowane inicjatywy!

Przedstawiciel  Zgromadzenia Parla-
mentarnego Rady Europy przyjedzie do 
Mińska Mazowieckiego pod koniec wa-
kacji, by w obecności całej społeczno-
ści miasta wręczyć na ręce burmistrza 
to zaszczytne wyróżnienie.

red.

231 lat temu Sejm Czteroletni przyjął 
ustawę rządową, znaną jako Konsty-
tucja 3 Maja. Była to druga na świecie  
i pierwsza w Europie ustawa regulująca 
organizację państwa oraz prawa i obo-
wiązki obywateli. Wartości zapisane  
w Konstytucji są nieprzemijające. Dzi-
siaj nasze obowiązki definiujemy nie 
tylko względem państwa, ale i naszych 
uciśnionych wojną sąsiadów z Ukrainy. 
Patriotyzm ma dziś nie tylko biało-czer-
wone barwy, ale także niebiesko-żółte.

Podczas uroczystości głos zabrali 
burmistrz miasta Marcin Jakubowski, se-
nator Maria Koc oraz poseł Czesław Mro-
czek. Wszyscy przemawiający podkre-
ślali wagę i znaczenie ustawy rządowej. 
Odnosili jej zapisy do obecnej sytuacji, 
podnosząc wagę solidarności z Ukrainą.

231. rocznica uchwalenia 
Konstytucji 3 Maja

Zastępca burmistrza Krzysztof Mi-
chalik z rąk prezesa Oddziału Inwalidów 
wojennych RP w Mińsku Mazowieckim 
Józefa Jedynaka otrzymał odznaczenie 
pamiątkowe Marszałka Józefa Piłsud-
skiego za całokształt działalności dla do-
bra Związku Inwalidów Wojennych oraz 
społeczności środowisk kombatanckich.

Po części oficjalnej obchodów pra-
cownicy Urzędu Miasta, Muzeum Ziemi 
Mińskiej, Miejskiego Domu Kultury i Miej-
skiej Biblioteki Publicznej zaprosili do 
udziału w animacjach dla rodzin i osób 
indywidualnych. Podczas wydarzenia 
„Spotkanie z Konstytucją” można było 
wykonać przypinkę, rozwiązać quiz, za-
grać w gry planszowe, poznać tajemnice 
dzieła Matejki oraz zrobić pamiątkowe, 
często zabawne, zdjęcia.

Dziękujemy wszystkim gościom  
i mieszkańcom za liczny udział w uroczy-
stościach. Dziękujemy także 23. Bazie 
Lotnictwa Taktycznego, Oddziałowi Spe-
cjalnemu Żandarmerii Wojskowej, Cen-
trum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej, 
Zarządowi Dróg Miejskich, Straży Miej-
skiej, Miejskiej Szkole Artystycznej, Or-
kiestrze Dętej Miasta Mińsk Mazowiecki, 
Komendzie Powiatowej Policji, Muzeum 
Ziemi Mińskiej, Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej , Miejskiemu Domowi Kultury za 
pomoc w organizacji wydarzeń.

red. , fot. Rafał Szczepankowski
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„Kobieta, mężczyzna i świat” 

10 marca mieliśmy przyjemność  za-
prezentować gościom i naszym słu-
chaczom koncert słowno–muzyczny 
„Kobieta, mężczyzna i świat”. Zade-
dykowaliśmy go wszystkim kobietom,  
a szczególnie kobietom ukraińskim,  
które uciekły przed najeźdźcą, by chro-
nić swoje dzieci, rodzinę oraz tym, któ-
re walczą o wolność swojego kraju. 

Chcieliśmy także podziękować 
mieszkańcom naszego miasta, którzy 
licznie włączyli się w pomoc dla Ukra-
iny. Na koncert złożyły się znane i lubia-
ne piosenki z naszej młodości, teksty  
o relacjach damsko–męskich, które 
z humorem i nostalgią pokazują dwa 
światy: damski i męski, choć z pozoru 
różne, to jednak bardzo do siebie po-
dobne.

Nasz koncert zaszczycili swoją 
obecnością burmistrz Marcin Jaku-
bowski, zastępczyni burmistrza Eliza 
Bujalska, kierowniczka wydziału pro-
mocji, kultury i sportu Katarzyna Ła-
ziuk oraz członkowie Rady Programo-
wej MUTW: Bogusława Bednarska, 
Elżbieta Sieradzińska, Leszek Celej,                                                                                
Grzegorz Wyszogrodzki.

Przed gośćmi i publicznością wy-
stąpił chór pod batutą Moniki Pszkit  
„Śpiewamy razem”  i  zespół  instrumen-
talno–wokalny Ciągle Młodzi pod kie-
rownictwem Jerzego Zawadki.

Zespół muzyczny w składzie: Jerzy 
Zawadka – gitara basowa, akordeon; 
Jan Jurek – klawisze; Jan Paprocki – gi-
tara rytmiczna; Adam Baranowski – per-
kusja.

Chór w składzie: Danuta Barańska, 
Bogusława Boruc,  Ewa Buśko, Ewa 

Gańko, Teresa Frelak, Grażyna Grzegor-
czyk, Alicja Kałowska, Marek Laudański, 
Teresa Marciniak, Adam Matwiej, Jerzy 
Maciejewski, Małgorzata Sitek, Józef 
Szymalak, Sławomir Ziemicki, Agniesz-
ka Zawadka, Bożena Zawadka.

Opracowanie muzyczne i aranżacja 
piosenek – Jerzy Zawadka.

Oprawa multimedialna przygotował 
– Sławomir Ziemicki.

Partie solowe piosenek wykonali: 
Ewa Buśko, Ewa Gańko, Alicja Kałow-
ska, Teresa Marciniak, Jan Paproc-
ki, Małgorzata Sitek, Józef Szymalak, 
Agnieszka Zawadka,  Jerzy Zawadka.

Scenariusz napisała i program po-
prowadziła – Alicja Rycielska.

Nad całością imprezy czuwała Ewa 
Gańko, która kolejny raz pokazała, że 
radzi sobie „śpiewająco” także w roli re-
żysera takich spektakli.

 Koncert zakończyły niemilknące 
brawa, jakimi goście i słuchacze UTW 
nagrodzili naszych artystów.

14 maja mieliśmy okazję ponownie za-
prezentować nasz koncert, tym razem 
w gościnnych progach MDK. Była to 
impreza charytatywna, a dochód z niej 
został  przekazany na pomoc uchodź-
com z Ukrainy, którzy przebywają  
w naszym mieście. 

Na nasze zaproszenie odpowiedział 
dyrektor MZM Leszek Celej, jednocze-
śnie członek Rady Programowej nasze-
go Stowarzyszenia, który nas pięknie 
zapowiedział, a szczególny akcent po-
łożył na cel imprezy i sytuację, w jakiej 
znajduje się obecnie Ukraina. W koncer-
cie wystąpiła także Zofia Grzelak, pre-
zes naszego Stowarzyszenia. Sala MDK 
wypełniona była „po brzegi”, a gorące 
oklaski na stojąco zachęciły nas do bi-
sów.

Dziękujemy wszystkim naszym kole-
żankom i kolegom, którzy wzięli udział 
w projekcie, widzom, którzy nas oklaski-
wali i hojnie zasilili charytatywną puszkę, 
dyrekcji oraz pracownikom MSA i MDK 
za pomoc w realizacji koncertu. Do zo-
baczenia przy kolejnych imprezach!                    

                      
Ewa Gańko i Teresa Marciniak                                                 
fot. z arch. Sławomir Ziemicki               
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Zakończenie roku akademickiego MUTW
2 czerwca odbyła się uroczystość za-
kończenia roku akademickiego na-
szego MUTW, na którą przybyło wielu 
znamienitych gości: burmistrz Marcin 
Jakubowski, starosta Antoni Jan Tar-
czyński, burmistrz senior Zbigniew 
Grzesiak, sekretarz powiatu Iwona War-
szawska-Lulko, sekretarz gminy Jolanta 
Damasiewicz, kierownik wydziału pro-
mocji, kultury i sportu Katarzyna Łaziuk, 
prezes Banku Spółdzielczego w Mińsku 
Mazowieckim Jacek Lipiec, Elżbieta 
Dunajewska z Miejskiego Domu Kultu-
ry, była dyr. MBP i członek Rady Progra-
mowej Stowarzyszenia ”RTW” Elżbieta 
Sieradzińska, dyr. MBP Karolina Wie-
czorek, prezes Spółdzielni Mieszkanio-
wej „Przełom” Izabela Krupa, dyr. PM 
nr 6 Agnieszka Mazurek, dyr. „Domo-
wego Przedszkola” Zofia Gierdal, czło-
nek Rady Programowej Stowarzyszenia 
”RTW”  Hanna Michalska, członek Rady 
Programowej Stowarzyszenia ”RTW” 
Jerzy Jackowicz, członek Rady Pro-
gramowej Stowarzyszenia ”RTW” Miro-
sław Bieda,  przewodnicząca pierwszej 
Rady Słuchaczy Stowarzyszenia ”RTW” 
Hanna Żelazowska, odpowiedzialna za 
dokumentowanie działań Stowarzysze-
nia ”RTW” Elżbieta Rozparzyńska oraz 
oczywiście nasi słuchacze.

Impreza miała wyjątkowo uroczysty 
charakter, ponieważ świętujemy nasze 
15-lecie.

Na tę okoliczność przygotowaliśmy 
wystawę, na której znalazły się prace 
wykonane przez słuchaczy, obrazy, kro-
niki, zdjęcia, dyplomy, nagrody, wyróż-

nienia... cały bogaty dorobek naszego 
MUTW z 15 lat.

Okolicznościowy wykład na temat 
przebiegu  obchodów 600-lecia  nasze-
go miasta wygłosił  burmistrz Marcin 
Jakubowski, podkreślając  wielokrotnie  
nasz udział w tych ważnych dla miasta 
działaniach.

Program artystyczny zapewnił nasz  
zespół "Jak nie My, to Kto", prezentując 
swój najnowszy spektakl pod znamien-
nym tytułem "Kalejdoskop wspomnień", 
który już wkrótce zaprezentuje na ogól-
nopolskim artystycznym  przeglądzie 
seniorów we Włocławku. Program ten 

u wielu słuchaczy wywołał wzruszenie  
i nagrodzony został gromkimi brawami. 
W dalszej części uroczystości głos za-
brały na temat 15 lat istnienia naszego 
Uniwersytetu wieloletnia prezes Stowa-
rzyszenia Jadwiga Maciejewska oraz 
obecna prezes Zofia Grzelak.

Wreszcie przyszedł czas na "słodkie 
świętowanie", czyli degustację okolicz-
nościowego tortu i zwiedzanie wysta-
wy. Zwieńczeniem uroczystości było 
spotkanie towarzyskie  w ekologicznym 
"Gospodarstwie na Końcu wsi", gdzie na 
łonie natury miło spędziliśmy popołudnie.

Przeglądając kroniki, można zauwa-
żyć, że  nasi słuchacze chętnie  dzielą  się 
swoją literacką twórczością.

Niech fragment wiersza, który  na 
15-lecie UTW napisała koleżanka Ali-
cja Rycielska, będzie podsumowaniem  
działalności Stowarzyszenia i roli, jaką 
pełni w środowisku seniorów.

Bo uniwersytet to dziesiątki godzin wy-
kładów, 
uniwersytet to często doskonała zabawa, 
uniwersytet to liczne wycieczki po kraju, 
uniwersytet, jednym słowem, 
to wspaniała sprawa . 

Osobom, którym to wszystko zawdzię-
czamy, serdecznie z tego miejsca dzisiaj 
dziękujemy i z całych sił was nasi drodzy 
zapewniamy, że wasze dzieło z radością 
teraz kontynuujemy.

Teresa Marciniak
fot. z arch. UM MM
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Sukces młodych matematyków z  Zerówki ZSP nr 1 

Matematyka powszechnie nazywa-
na jest królową nauk. Uczy myślenia, 
wnioskowania, wprowadza ład i po-
rządek. Mając na uwadze to, że okres 
wczesnego dzieciństwa jest bardzo 
ważny i decyduje o dalszej edukacji 
młodego człowieka, w Przedszkolu 
Miejskim nr 2 już trzylatkom stara-
my się pokazać, że matematyka nie 
jest trudna ani nudna. Uczymy dzie-
ci podstaw matematyki poprzez za-
bawę i ich osobiste doświadczenia.  

20 maja chłopcy z grupy 0a, którzy roz-
poczęli swoją przygodę z matematyką 
pod kierunkiem Moniki Kowalewskiej-
-Głogowskiej i Anny Tarazewicz, wzięli 
udział w V Siedleckim Konkursie Mate-
matycznym „Żyrafka” organizowanym 
przez Instytut Pedagogiki oraz Instytut 
Matematyki Uniwersytetu Przyrodniczo-
-Humanistycznego w Siedlcach. Zmaga-
nia najmłodszych matematyków, wśród 
których zaleźli się Karol Chlibiuk, Miłosz 
Domański i Arkadiusz Łasica, patronatem 
honorowym objęli: Prezydent Miasta Sie-

dlce Andrzej Sitnik, JM Rektor Uniwersy-
tetu Przyrodniczo-Humanistycznego prof. 
dr hab. Mirosław Minkina oraz Przedsta-
wicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. 
Do konkursu przystąpiło 86 dzieci z 30 
przedszkoli z Siedlec i okolic. W ramach 
konkursu  „zerówkowicze” musieli rozwią-
zać 10 zadań o różnym stopniu trudności. 
Zmagali się z zadaniami i łamigłówkami 
z zakresu zbiorów, figur, porównywania, 
liczb oraz działań na liczbach. Wsparciem 
dla uczestników konkursu byli studenci, 
którzy pomagali przedszkolakom po-
konać trudności techniczne oraz tremę. 
Poziom konkursu był bardzo wysoki, co 
podkreślali sami organizatorzy. Nasi re-
prezentanci  doskonale poradzili sobie  
z rozwiązaniem przygotowanych zadań  
i uzyskali bardzo dobre wyniki. 

Miłosz, Arek i Karol otrzymali wyróżnie-
nie plus i 27 maja odebrali nagrody oraz 
dyplomy. Po powrocie z uroczystości, 
która odbyła się w Siedlcach, młodym 
matematykom osiągniętego sukcesu 
pogratulowali dyrektor Zespołu Szkolno-
-Przedszkolnego nr 1 Sławomir Domański 
i wicedyrektor Beata Araźna. Chłopcom 
życzymy dalszego rozwijania talentu ma-
tematycznego. Mamy nadzieję, że w przy-
szłym roku nasi „zerówkowicze” znów 
osiągną sukces.

oprac. na podst. mat. PM nr 2

Poznawanie świata poprzez podróże
W bieżącym semestrze, uczniowie 
szkół podstawowych poznali  wiele 
ciekawostek w ramach projektu eduka-
cji przyrodniczej realizowanej wspólnie 
z Fundacją „W Podróży”.

Pola i Michał to 11-letni podróżnicy, 
którzy zwiedzili już kilka kontynentów 
(Azję, Afrykę, Europę, a także Amerykę 
Środkową i Bliski Wschód). W trakcie 
szkolnych prelekcji opowiadali o przy-
rodzie i geografii świata, pokazali cieka-
wostki innych kultur oraz opowiedzieli  
o współrealizowanych projektach ochro-
ny zagrożonych gatunków. Poruszyli też 
temat edukacji ekologicznej związanej 
z potrzebą czystszego powietrza w na-
szym mieście.

Świat obrazów jest dziś naturalnym 
środowiskiem uczniów, dlatego w trak-
cie spotkań wykorzystane były elementy 
edukacji filmowej. Podróżnicy zasko-
czyli uczniów wieloma opowieściami  
i zagadkami angażującymi uczestników.

Uczniowie i nauczyciele skorzystali 
też z autorskich artykułów Poli i Micha-

ła z „National Geographic Odkrywca”. 
Więcej o podróżach i edukacji ekolo-
gicznej na ich blogu www.polaimichalw-
podrozy.pl oraz kanale YouTube o tej 
samej nazwie.

Zajęcia cieszyły się dużą frekwencją  
i trafiły do ponad tysiąca uczniów w 
szkołach podstawowych. Program 
„Rozwój talentów oraz zainteresowań 

uczniów poprzez poznawanie świata 
i podróże” otrzymał dofinansowanie z 
budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki w 
ramach zadania publicznego. Zadanie 
realizowane było pod patronatem Bur-
mistrza Miasta Mińsk Mazowiecki

Fundacja "W Podróży"
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Bezpieczne przedszkolaki

red., fot. z arch. UM MM  

W dniach 16-25 maja Przedszkole Miej-
skie nr 6 włączyło się w realizację Ogól-
nopolskiego Projektu Dni Bezpiecznych 
Przedszkoli po hasłem „W świecie emo-
cji” oraz w inicjatywę wojewody mazo-
wieckiego i Mazowieckiego Kuratorium 
Oświaty. W ramach Mazowieckiego 
Tygodnia Bezpieczeństwa przedszkole 
realizowało cykl zajęć na temat bez-
pieczeństwa dzieci w domu, na drodze 
i w miejscach publicznych. Wydarze-
nia promują bezpieczeństwo najmłod-
szych, świadomość zagrożeń wśród 
rodziców oraz sposoby radzenia sobie 
z własnymi emocjami w bezpieczny dla 
siebie i innych sposób. 

Każdy dzień poświęcony został in-
nemu aspektowi bezpieczeństwa. Dzie-
ci przypomniały sobie numery alarmowe  
i zasady odpowiedzialnego korzystania  
z nich. Zapoznały się z zasadami ruchu dro-
gowego (droga dziecka z domu do przed-
szkola i z powrotem), a także zachowaniem 
niedopuszczalnym „na drodze”. Równolegle 
z zajęciami realizowanymi w przedszkolu 
dzieci poszerzały wiadomości podczas spo-
tkań oraz biorąc czynny udział w warszta-
tach z ratownikiem medycznym i strażakiem. 

Została też organizowana akcja wewnętrzna  
w przedszkolu pt. „Mój kask rowerowy” 
promująca bezpieczną jazdę na rowerze.  
Przedszkolaki z Szóstki to mali optymiści, 
dlatego wybrały się również na spacer, by 
rozdawać dobre emocje i uśmiechy na-
potkanym przechodniom, pamiętając, że 
uśmiech nic nie kosztuje, a tak dużo potrafi 
zmienić. 

Dzięki tym projektom dzieciom prze-
kazano taki zasób wiedzy i umiejętności, 
żeby potrafiły zadbać o bezpieczeństwo 
własne i innych dzieci oraz radzić sobie  
w sytuacjach zagrożenia.

oprac. na podst. inf. Eweliny Pukackie, 
Przedszkole Miejskie nr 6 

Przedszkolaki z PM 5 odwiedziły burmistrza

7 czerwca Grupa Fioletowa z Przed-
szkola Miejskiego nr 5 „Tęczowa Do-
lina” odwiedziła burmistrza Marcina 
Jakubowskiego, by w jego gabinecie 
zadać pytania łatwe i trudne, niebu-
dzące zdziwienia, ale też zaskakujące. 

Burmistrz prosił dzieci o podpowiedze-
nie mu, co jeszcze przydałoby się zrobić 
dla najmłodszych w naszym mieście,  
a one pytały na przykład o to, ilu jest bur-
mistrzów na świecie. Spotkanie kipiało 
energią i radością, a przedszkolaki na 
koniec dostały prezenty oraz zrobiły so-
bie z burmistrzem pamiątkowe zdjęcie. 
Później oprowadzone zostały po budyn-
ku, aby zobaczyć, jak pracują urzędnicy 
w Urzędzie Miasta.         

red., fot. z arch UM MM
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Sztandar Przyjaciół
W 102. rocznicę urodzin Jana Pawła II, 
czyli 18 maja 2022 roku, społeczność 
Szkoły Podstawowej nr 3 uczestniczy-
ła w ceremonii poświęcenia sztandaru. 
Dzień później, czyli 19 maja, sztandar 
został szkole nadany. Oba te dni na za-
wsze zapiszą się w historii "papieskiej 
Trójki".

To były ważne i wyjątkowe dni. W śro-
dę o 17.00 w kościele NNMP społeczność 
szkoły i zaproszeni goście wzięli udział we 
mszy świętej, podczas której proboszcz ks. 
Jerzy Mackiewicz poświęcił nowy sztan-
dar szkoły z wizerunkiem patrona - Jana 
Pawła II. Na rewersie sztandaru wyszyte są 
złotymi literami słowa patrona skierowane 
do młodych – „Jesteście nadzieją świa-
ta". Podczas uroczystości przed ołtarzem 
rodzice przekazali poświęcony sztandar 
uczniowskiemu pocztowi sztandarowemu.  
19 maja świętowano nadanie sztandaru. 
Od rana czuć było w szkole uroczysty 
nastrój. Uczniowie w galowych strojach 
otrzymali z okazji tego szkolnego święta 
pamiątkowe przypinki, a także zajadali się 
kremówkami papieskimi o smaku przyjaź-
ni ufundowanymi przez Radę Rodziców.  
O godzinie 13.00 w sali gimnastycznej roz-
poczęła się oficjalna uroczystość nadania 
sztandaru, którą poprowadzili Agnieszka 
Kożuchowska i Tomasz Ruta. Swoją obec-
nością zaszczycili spotkanie: Mirosław 
Krusiewicz (dyrektor Departamentu Edu-
kacji i Sportu Urzędu Marszałkowskiego), 
burmistrz Marcin Jakubowski, zastępcy 
burmistrza  Eliza Bujalska oraz Krzysztof 
Michalik, starosta miński Witold  Kikolski,  

sekretarz gminy Jolanta Damasiewicz, 
przewodniczący Rady Miasta Dariusz Kul-
ma, radni miasta, proboszczowie mińskich 
parafii, dyrektorzy szkół i przedszkoli oraz 
instytucji i jednostek prowadzonych przez 
miasto i powiat. Przybyli darczyńcy, sym-
patycy i przyjaciele szkoły, przedstawi-
ciele rodziców, pracowników szkoły oraz 
uczniów.

Spotkanie rozpoczęło się od występu 
młodych aktorów i tancerzy, którzy wpro-
wadzili gości w świat wartości bliskich 
Janowi Pawłowi II, które chcielibyśmy 
w naszej szkole kształtować. Po części 
artystycznej przygotowanej przez wice-
dyrektor Izabelę Saganowską rozpoczę-
ła się część oficjalna z udziałem nowego 
sztandaru. Gości powitał dyrektor Grze-
gorz Wyszogrodzki, a o szkole opowiadali 
uczniowie z klasy 7b: Patrycja i Gabriel. 
Najpierw akt nadania sztandaru przeka-
zała na ręce dyrektora przewodnicząca 
Rady Rodziców Monika Lubańska. Potem 
po raz pierwszy odbyło się uroczyste ślu-
bowanie na sztandar. 

Uroczystość stała się także okazją, 
by szczególnie podziękować tym, którzy 
wspierają działania szkoły. Niemal trzy-
dziestu osobom przyznano tytuł „Przy-
jaciela Szkoły”. Znaleźli się wśród nich: 
burmistrz Marcin Jakubowski, dyrektor 
Mirosław Krusiewicz, rada miasta VII i VIII 
kadencji, ks. Jerzy Mackiewicz, kapłan 
Jan Opala, zastępca burmistrza Krzysz-
tof Michalik, zastępczyni burmistrza Eliza 
Bujalska, ks. Ryszard Woźniak, Piotr Mat-
zanke, skarbnik miasta Grażyna Stacho-
wicz, Bożena Macheta z referatu oświaty 

UM, kierowniczka wydz. inwestycji UM 
Agnieszka Siporska, przewodnicząca 
Miejskiej Rady Seniorów Izabella Rombel, 
wicedyrektor Szkół Salezjańskich Renata 
Bakuła, dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej 
Leszek Celej, prezes MOSiR Robert Smu-
ga, dyrektor SJO Tomasz Paudyna, pań-
stwo Grażyna i Adam Wiąckowie (PHU 
Partner), Przedsiębiorstwo Energetyki 
Cieplnej, Przedsiębiorstwo Wodociągów 
i Kanalizacji, Andrzej Cudny i  Krzysztof 
Wrzosek (Remex),  Marcin Rytel (Empro), 
Konstanty Król (Konstans), Bogusław Ko-
walczyk,  Piotr Bieńkowski (Sport Grupa),  
Jarosław i Piotr Kalinowscy (Ikar), Rada 
Rodziców. Każdy z wyróżnionych wbił 
symboliczną tarczę ze swoim nazwiskiem 
na pamiątkowej tablicy, która będzie nam 
przypominała to piękne wydarzenie i bę-
dzie uzupełniana o kolejne wyróżnione 
osoby w przyszłości. 

Na zakończenie goście zwiedzali wnę-
trza szkoły oprowadzani przez uczniów 
oraz pedagog  Justynę Kołodziejczyk  
i wychowawczynię świetlicy  Lucynę Smu-
żyńską. 

Organizatorzy mają nadzieję, że uda-
ło im się stworzyć odświętną, ale i pełną 
życzliwości atmosferę tego ważnego wy-
darzenia.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, 
którzy przyczynili się do zorganizowania 
tego szkolnego święta. Dziękujemy go-
ściom, którzy zechcieli nas zaszczycić 
swoją obecnością i razem z nami święto-
wać.

Iza Saganowska, fot. z arch. SP nr 3
fot. z arch. szkoły
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red., fot. z arch. UM MM

20 maja w Szkole Podstawowej nr 5 im. 
Józefa Wybickiego odbył się Miejski 
Konkurs Wiedzy o gen. Józefie Wybic-
kim i Polskich Symbolach Narodowych 
pod honorowym patronatem Mazowiec-
kiego Kuratora Oświaty oraz Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki. Konkurs był 
jednym z wydarzeń, które wpisują się  
w obchody Roku Józefa Wybickiego 
ustanowionego przez Sejm Rzeczypo-
spolitej Polskiej. Józefa Wybickiego - 
działacza politycznego, prawnika, wiel-
kiego patrioty i patrona naszej szkoły.

Konkurs spotkał się z dużym zainte-
resowaniem wśród wszystkich mińskich 
szkół podstawowych, które wystawiły 
po dwie trzyosobowe drużyny.  Ucznio-
wie mogli pochwalić się ogromną wiedzą 
o życiu i działalności Józefa Wybickiego 
oraz symbolach narodowych. Konkurs 
miał formułę interaktywnych konkurencji, 
dzięki czemu na bieżąco mogliśmy ob-
serwować rywalizację drużyn. Zmagania 
do końca były bardzo zacięte. Dopiero 
ostatnia konkurencja wyłoniła zwycięz-
cę, którym okazała się drużyna ze Szkoły 
Podstawowej nr 4 w składzie: Iga Rogu-
ska, Szymon Krzyżanowski i Filip Augu-
styniak, II miejsce zajęła drużyna ze Szko-
ły Podstawowej nr 3: Dawid Trynkiewicz, 
Aleksander Marczak oraz Anna Szylberg, 
III miejsce Szkoła Podstawowa nr 6: Filip 
Siwiński, Zuzanna Skrzeczyńska, i Kinga 
Stąpór. Drużyna „Piątki” w składzie: Kac-
per Andrzejewski, Igor Księżopolski i Jan 
Wiśniewski uplasowała się na IV miejscu.  

W przerwach między zadaniami swo-
imi talentami muzycznymi pochwalili się 
uczniowie „Piątki”, prezentując swoje 
umiejętności w grze na akordeonie, pia-
ninie, skrzypcach i gitarze. Po konkurso-
wych zmaganiach na uczestników czekał 
mały poczęstunek. W oczekiwaniu na 
ogłoszenie wyników wszyscy mogli po-
dziwiać portrety Józefa Wybickiego wy-
konane przez uczniów klas młodszych  
i mapy podróży naszego patrona, które  
z kolei wykonali uczniowie klas starszych. 
Wręczenia nagród dokonały dyrektor 
Ewa Szczerba oraz kierownik Wydziału 
Promocji, Kultury i Sportu w UM Katarzy-
na Łaziuk.

Oprac. na podst mat SP nr 5

O Józefie Wybickim 
wiemy wszystko…
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Wizyta wykładowców Uniwersytetu Muzycznego 

18 maja Miejska Szkoła Artystyczna  
I stopnia im. Konstantego Ryszarda 
Domagały gościła  wybitnego pianistę, 
Sławomira Dobrzańskiego. Artysta jest 
absolwentem Liceum Muzycznego im. 
Karola Szymanowskiego w Wrocławiu, 
Akademii Muzycznej im. Fryderyka 
Chopina w Warszawie oraz Universi-
ty of Connecticut, gdzie w 2001 roku 
uzyskał stopień doktora sztuk muzycz-
nych w dziedzinie gry na fortepianie. 
  Jest on koncertującym muzykiem, pro-
fesorem gry na fortepianie w Kansas 
State University. Jako solista i kamera-
lista występował w ponad dwudziestu 

krajach Azji, Europy i oby Ameryk. Jako 
pedagog uczył gościnnie w Peru, Para-
gwaju, Taipei, Mexico City, Ekwadorze, 
Singapurze, Brazylii i Korei Południowej. 
Jest założycielem Towarzystwa im. Fry-
deryka Chopina w Connecticut. 
Absolwenci z klasy profesora Dobrzań-
skiego, pochodzący z wielu regionów 
świata, odnoszą sukcesy jako soliści, 
kameraliści oraz pedagodzy fortepianu.
   Pianista jest autorem pierwszej anglo-
języcznej biografii Marii Szymanowskiej, 
wydał również pierwsze w świecie na-
grania kompletu dzieł fortepianowych 
wspomnianej kompozytorki, dwie płyty 

16 maja Miejska Szkoła Artystyczna 
I stp. im. Konstantego Ryszarda Do-
magały gościła pedagogów z filii Uni-
wersytetu Muzycznego im. Fryderyka 
Chopina. Było to kolejne spotkanie 
w ramach powierzonej przez rektora 
Uniwersytetu Muzycznego w Warsza-
wie - prof. dr hab. Klaudiusza Barana 
- współpracy szkoły w dziedzinie eks-
perymentu pedagogicznego.  

16 maja dyrekcja szkoły zaprosi-
ła zespół z Uniwersytetu Muzycznego  
w Białymstoku z przewodniczącą  
eksperymentu na z czele prof. dr hab.  
Bożenną Sawicką.

Udział wykładowców stanowi w eks-
perymencie ważny obszar do wymiany 
doświadczeń. W ramach współpracy 
wykładowcy Uniwersytetu Muzyczne-
go objęli opieką projekty badawcze re-
alizowane przez kadrę Miejskiej Szkoły 

Koncert i wykład Sławomira Dobrzańskiego
w Miejskiej Szkole Artystycznej 

z muzyką Antoniego Kątskiego, wszyst-
kie utwory fortepianowe Wiktora Łabuń-
skiego oraz płytę z muzyką fortepiano-
wą ucznia Franciszka Liszta - Karoly 
Aggazy.
     Za swą pracę dla kultury polskiej  
i polsko-amerykańskiej został w 2016 
roku nagrodzony Odznaką Honoro-
wą „Zasłużony dla Kultury Polskiej”,  
a w 2021 roku otrzymał nagrodę za wy-
bitne osiągnięcia pedagogiczne przy-
znawaną corocznie przez Kansas Music  
Teachers Association.
     Uczniowie i nauczyciele MSA z uwa-
gą wysłuchali interesującego wykładu 
Sławomira Dobrzańskiego o twórczo-
ści trójki polskich kompozytorów: Marii 
Szymanowskiej (1789-1831), Antoniego 
Kątskiego (1816-1899) i Wiktora Łabuń-
skiego (1895-1974) pt. „Luminarze pol-
skiej pianistyki na świecie”. 
Wykład był połączony z koncertem, 
podczas którego w pięknej interpretacji 
pianisty zabrzmiały wybrane kompozy-
cje fortepianowe omawianych twórców. 
  Na koniec spotkania uczniowie MSA 
stanęli na scenie do wspólnej, pamiąt-
kowej fotografii z profesorem Sławomi-
rem Dobrzańskim. 
  Mamy nadzieję, że to spotkanie w dniu 
będzie początkiem dalszej współpracy 
muzyka ze szkołą.

Opracowanie Anna Kornacka, Joanna Nowik.
fot. z arch. MSA

Artystycznej, a także wspierają rozwój 
naukowy. 

Podczas spotkania zostały omówio-
ne sprawy dydaktyczno-wychowawcze. 
Wykładowcy uczestniczyli w zajęciach 

szkolnych w charakterze obserwatorów. 
Obserwatorzy wzięli udział w lekcjach 
chóru, kształcenia słuchu i audycji mu-
zycznych.

Opracowanie Joanna Nowik, fot. z arch. MSA
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X Rajd Po Ziemi Mińskiej Pojazdów Zabytkowych 

4 czerwca o godz. 10:00  rozpoczął się 
X Rajd Po Ziemi Mińskiej będący jed-
nocześnie II Rundą Mistrzostw Okręgu 
Warszawskiego Pojazdów Zabytko-
wych PZM. Organizatorami rajdu byli 
Automobilklub Polski, Muzeum Ziemi 
Mińskiej oraz Stowarzyszenie Automo-
bilistów Mińskich. Honorowy Patronat 
nad imprezą objęli Burmistrz Miasta 
Mińsk Mazowieckie Marcin Jakubow-
ski oraz Wójt Gminy Mińsk Mazowiecki 
Antoni Janusz Piechoski.

Start i meta rajdu zlokalizowano  
na terenie Zespołu Szkół Zawodowych  
nr 2 im. Powstańców Warszawy w Miń-
sku Mazowieckim.  Trasa wiodła malow-
niczymi drogami powiatu mińskiego m.in. 
przez Hutę Mińską, Grabinę, Grzebowilk, 
Siennicę, Jeruzal, Cegłów oraz Mińsk 
Mazowiecki. Podczas rajdu uczestnicy 
musieli odpowiedzieć na pytania doty-
czące przepisów ruchu drogowego, hi-
storii motoryzacji, a także wykazać się 
zręcznością w próbie sprawnościowej 
zorganizowanej na terenie Szkoły Pod-
stawowej im. Karola Wojtyły w Hucie 
Mińskiej. 

W Grzebowilku tamtejsi strażacy  
z OSP przygotowali uczestnikom próbę 
strażaka. W drugi etapie zawodnicy mieli 
do rozwiązania test podczas zwiedzania 
Siennickiego Muzeum Szkolnego oraz 
krzyżówkę, do której pytania należało 
znaleźć na trasie rajdu. Ostatnim zada-
niem był test z historii Mińska Mazowiec-
kiego, który przeprowadzono przy Pała-
cu Dernałowiczów. 

W rajdzie wzięło udział 48 pojaz-
dów, w tym 8 motocykli. Wśród przy-
byłych samochodów podziwiać można 
było m.in.: Austin A125 Sheerline Saloon, 
Fordy Capri, Mustang, Transit, Grana-

da; Fiaty 500, 1100; Volvo Amazon, Old-
smobile 30e, Plymouth Fury, Dodge 
Charger oraz pojazdy naszej rodzimej pro-
dukcji, takie jak: Warszawa 201, Tarpan 
237, Fiat 125p, Polonez oraz Fiat 126p.  
Najstarszym samochodem  startującym 
w rajdzie był Oldsmobile 30e z 1926 r.,  
a motocyklem Motobecane D45S z 1950 r.

 Na zakończenie rajdu wyróżnieni zo-
stali właściciele najstarszych pojazdów. 
Puchar Dyrektora Muzeum Ziemi Miń-
skiej Leszka Celeja otrzymali:
- za najstarszy samochód Grzegorz 
Frunckowski, właściciel Oldsmobile 30e 
z 1926 roku, 
- za najstarszy motocykl Krzysztof Du-
ran, właściciel Motobecane D45S z 1950 
roku. 

Puchar KDM Magnet dla najszybsze-
go motocyklisty otrzymał Sławomir Za-
górski jadący MZ ETZ 250 z 1988 roku. 

Nagrody oraz upominki rajdowe 
ufundowali: Burmistrz Miasta Mińsk Ma-
zowiecki Marcin Jakubowski, Dyrektor 
Muzeum Ziemi Mińskiej Leszek Celej, fir-
ma Etigraf oraz KDM Magnet.

Stowarzyszenie Automobilistów Mińskich
fot. z arch. stowarzyszenia
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DZIEŃ EUROPY

Młodzież z "KOPERNIKA" w EUROPE DIRECT 

Wydarzenia wokół Dnia Europy odby-
wały się w naszym mieście w dniach 
7-9 maja. Wszystkie 24 punkty EURO-
PE DIRECT w Polsce przeprowadziły 
europejską grę miejską, która w Miń-
sku Mazowieckim miała wymiar "mię-
dzykulturowej gry parkowej". 

Młodzi uczestnicy spotkania rozwiązy-
wali różne zadania dotyczące Europy. 
Realizację wydarzenia wspierała zastęp-
czyni burmistrza Eliza Bujalska oraz wo-
lontariusze Europejskiego Korpusu Soli-
darności, Fundacji EBU i Międzyczasu. 
Z mieszkańcami rozmawiano na temat 
programów Unii Europejskiej, a błękit-
na kanapa – mobilne miejsce rozmów 
- zawitała do szkół  i instytucji  Mińska 
Mazowieckiego. Świętowaniu towarzy-
szyły quizy i konkursy o tematyce euro-
pejskiej. 

10 maja w naszej siedzibie gościliśmy młodzież ze Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika wraz z opiekunką Ka-
tarzyną Trojanek. Rozmawialiśmy o wartościach europejskich ważnych dla dzieci, opowiadaliśmy ciekawostki dotyczących 
krajaów UE i dzieliliśmy się doświadczeniami z podróży po Europie. Gościem spotkania była zastępczyni burmistrza Eliza 
Bujalska, a na pytania dzieci odpowiadała Elżbieta Ślązek, konsultantka Punktu EUROPE DIRECT Mińsk Mazowiecki.
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EUROPE DIRECT

Zgromadzenie członków 
europejskiej sieci Europe Direct

PIKNIK RODZINNY 
NA SERBINOWIE
EUROPE DIRECT Mińsk Mazowiecki  
22 maja był współorganizatorem Pik-
niku Rodzinnego, podczas którego 
oficjalnie została otwarta przestrzeń 
wspólna na Serbinowie. Konsultantka 
Punktu przeprowadziła konkursy i qu-
izy dla dzieci i młodzieży. 

Magnetyczna mapa z ciekawostka-
mi o krajach europejskich cieszyła się 
ogromnym zainteresowaniem, a wolon-
tariusze Fundacji  EBU i Europejskiego 
Korpusu Solidarności wsparli działania 
edukacyjno-integracyjne. Bardzo ser-
decznie dziękujemy za wspólną pracę. 

Antonio Parenti, dyrektor Przedsta-
wicielstwa Komisji Europejskiej we 
Włoszech, oficjalnie otworzył walne 
zgromadzenie członków europejskiej 
sieci Europe Direct w Mediolanie, które 
rozpoczęło się hołdem dla europejskiej 
solidarności w obliczu pandemii i woj-
ny w Ukrainie. 

Podczas ceremonii zasadzenia Drzewa 
Europy Polskę reprezentowali: Kierow-
nik Wydziału Informacji i Komunikacji 
Społecznej Komisji Europejskiej w Pol-
sce, koordynator ED oraz szefowie ED 
Mińsk Mazowiecki Eliza Bujalska i ED 
Szczecin Arek Mazepa. Drzewa są sym-
bolem nadziei na lepsze jutro. Przez trzy 
dni Mediolan był stolicą europejskich 
wartości, integracji i komunikacji. 

Elżbieta Ślązek, fot. z arch. UM MM
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Zmodernizowano SUW „Kędzierak”

10 czerwca odbyła się uroczystość 
otwarcia po modernizacji Stacji Uzdat-
niania Wody „Kędzierak”. W spotkaniu 
wzięli udział m.in. posłowie na Sejm 
RP Kamila Gasiuk-Pihowicz i Czesław  
Mroczek, burmistrz Marcin Jakubow-
ski, wicestarosta powiatu mińskiego  
Witold Kikolski, wójt Antoni J. Piecho-
ski, przedstawiciele jednostek orga-
nizacyjnych jst oraz inni zaproszeni  
goście.

Prezes PWiK sp. z.o.o. Jarosław 
Grenda podsumował prace związane  
z modernizacją SUW i przedstawił korzyści 
płynące dla mieszkańców m.in. w postaci 
podwyższenia pewności i niezawodności 
dostaw oraz zwiększenia możliwości pro-
dukcyjnych stacji uzdatniania wody. Wy-
konawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo 

Budownictwa i Instalacji ABT Spółka z o. o.  
z Częstochowy, natomiast Inżynierem 
Kontraktu firma B-Act Sp. z o.o. z Byd-
goszczy. Inwestycja została zrealizowana 
w ramach projektu unijnego pn. „Stworze-
nie innowacyjnego systemu gospodarki 
osadowej i uzdatniania wody dla potrzeb 
aglomeracji Mińsk Mazowiecki” dofinan-
sowanego z Programu Operacyjnego 
„Infrastruktura i Środowisko” Unii Europej-
skiej.

Burmistrz Mińska Mazowieckiego 
Marcin Jakubowski w czasie swojego 
wystąpienia podsumował - Myślę, że po 
podliczeniu kosztów wszystkich inwestycji 

PWiK to byłoby już ponad 100 mln zł. I są to  
w większości  środki pozyskane z Unii Eu-
ropejskiej. Do żadnej z tych inwestycji bu-
dżet miasta nie dołożył złotówki. Z roku na 
rok kondycja finansowa Spółki, pomimo 
pożyczek, różnego rodzaju prowadzonych 
inwestycji, jest na tyle dobra, że Spółka  
może wypłacać dywidendy do budżetu.

Protokół odbioru końcowego zadania 
pn. "Przebudowa i rozbudowa stacji uzdat-
niania wody ‘Kędzierak’ przy ul. Kołbiel-
skiej w Mińsku Mazowieckim" podpisano 
24.03.2022 r. Wartość projektu wynosi  
12 898 051,07 zł brutto.

red., fot z arch. PWiK sp. z o.o.

INWESTYCJE
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Podejmujemy kolejne działania ada-
ptujące do zmian klimatu i poprawiają-
ce jakość powietrza.
Miastu Mińsk Mazowiecki przyznano 
dofinansowanie z budżetu samorządu 
województwa mazowieckiego w ra-
mach programów:

Mazowsze dla czystego powietrza 2022
• Zakup urządzenia do czyszczenia ulic 
w Mińsku Mazowieckim – 200 tys. zł 
(całkowita wartość 450 tys. zł),
• Zakup, montaż i uruchomienie ogólno-
dostępnej stacjonarnej stacji ładowania 
pojazdów elektrycznych w Mińsku Ma-
zowieckim – 90 tys. zł (całkowita war-
tość 180 tys. zł),

Mazowsze dla Działkowców 2022
• Remont placu przed budynkiem Domu 
Działkowca wraz z rekultywacją alejek 

Kolejne działania adaptujące 
do zmian klimatu i poprawiające jakość powietrza

ogrodowych – 20 tys. zł (całkowita war-
tość 50 tys. zł),
• Remont pokrycia dachowego na bu-
dynku Domu Działkowca – 20 tys. zł 
(całkowita wartość 57 tys. zł),
• Remont hydroforni znajdującej się na 
terenie ROD Mazowsze – 10 800 zł (cał-
kowita wartość 27 tys. zł)

Mazowsze dla klimatu
• Zagospodarowanie terenu przy Szko-
le Podstawowej nr 6 w Mińsku Mazo-
wieckim – 100 tys. zł (całkowita wartość  
200 tys. zł)

Miastu Mińsk Mazowiecki przyznano dofinansowanie w ramach rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji  
Strategicznych.

4,5 mln zł „Budowa i remont infrastruktury sportowo-rekreacyjnej na terenie 
miasta Mińsk Mazowiecki”
- budowa placu zabaw oraz boiska wielofunkcyjnego przy Zespole 
Szkolno-Przedszkolnym nr 1,
- budowa skweru 600-lecia (przy skrzyżowaniu ulic Warszawskiej i Par-
kowej) - m.in.: ławki i leżaki parkowe, stojaki na rowery, oświetlenie par-
kowe, podświetlenie pomnika Anny Mińskiej, monitoring, ogród senso-
ryczny, miejsce na kapsułę czasu,
- remont alejek na Placu Jana Kilińskiego,
- teren rekreacyjny (ul. Kołowa) – m.in.: ogrodzony wybieg dla psów, le-
śny plac zabaw dla dzieci z torem przeszkód (zjazd linowy, podniebna 
deskorolka), ścieżka sensoryczna, ścieżka pieszo-rowerowa, alejki, ha-
maki, ławka solarna ze stojakiem rowerowym, oświetlenie solarne, budki 
lęgowe dla ptaków, monitoring,
- remont boisk przy SP nr 5 oraz SP nr 6.
9,5 mln zł „Rozbudowa i remont dróg gminnych na terenie miasta Mińsk 
Mazowiecki”
- rozbudowa dróg – ulice: Arynowska, Kusocińskiego, Żwirowa
- remont nawierzchni ulic: Mleczarskiej, Obwodu Armii Krajowej „Mewa-
-Kamień”, Langiewicza, Żwirki, Florencji, Rawskiego, Zygmuntowskiej, 
Bocznej, Traugutta, Łupińskiego, Łąkowej, Mireckiego, Zachodniej, Ba-
gnistej, Chełmońskiego, Pięknej, Limanowskiego, Wyszyńskiego, Nowy 
Świat.
Przewidywany termin zakończenia inwestycji objętych dofinansowaniem z Polskiego Ładu to 2023 rok.

Dofinansowanie w ramach Funduszu Polski Ład

INWESTYCJE
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Projekt „Mińsk Mazowiecki – miasto 
inteligentnych dzielnic” jest komplek-
sowym działaniem służącym wytycze-
niu nowego standardu w przekształca-
niu charakterystycznych dla polskich 
średnich i małych miast przestrzeni 
miejskich w ośrodki o stabilnych struk-
turach lokalnych gwarantujących wy-
soką jakość życia ich mieszkańców. 

Wypracowany standard będzie 
związany nie tylko z zaspokajaniem 
potrzeb natury czysto praktycznej (uży-
teczność, funkcjonalność przestrzeni), 
lecz również myśleniem strategicznym 

o rozwoju kultury w mieście, integracji  
i animacji społecznej, a więc elementach 
istotnych dla budowania tożsamości lo-
kalnych niezbędnych przy tworzeniu  
i utrzymywaniu wysokiej jakości kapitału 
społecznego i zaangażowania społecz-
ności w rozwój miasta. 

W ramach projektu powstała pilo-
tażowa wzorcowa przestrzeń wspólna, 
której budowa jest miernikiem efektyw-
ności dotychczasowych działań i wska-
zówką do implementacji opracowanych 
rozwiązań w innych lokalizacjach Miń-
ska Mazowieckiego. Przestrzeń wspól-
na została wkomponowana w teren po-

Projekt pn. „Human Smart Cities. Inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców” współfinansowany jest ze środ-
ków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna na lata 2014-2020 w ramach projektu  
pn. „Mińsk Mazowiecki – miasto inteligentnych dzielnic”.

między zabudowaniami mieszkalnymi  
a Przedszkolem Miejskim nr 6 (działka nr 
ew. 2416/49 przy ul. Warszawskiej 250). 
W ramach inwestycji zaprojektowano  
i zamontowano szereg urządzeń, takich 
jak: siłownia plenerowa, plac zabaw  
z huśtawką integracyjną, ławki solarne 
pozwalające na naładowanie urządzeń 
mobilnych (przewodowo oraz bezprze-
wodowo), zdrój wody pitnej czy górka 
zawierająca schodki-siedziska. 

Odbiór przestrzeni wspólnej nastąpił 
29 kwietnia br., a piknik otwierający zor-
ganizowano 22 maja br.

red., fot. z arch. UM MM

Projekt „Mińsk Mazowiecki 
– miasto inteligentnych dzielnic”
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Nowe boisko 
przy SP nr 3

5 maja oficjalnie otwarto boisko wie-
lofunkcyjne przy Szkole Podstawowej  
nr 3 w Mińsku Mazowieckim.  

W wydarzeniu udział wzięli m.in.: 
Mirosław Krusiewicz - dyrektor Depar-
tamentu Edukacji Publicznej i Sportu 
Urzędu Marszałkowskiego, burmistrz 
Marcin Jakubowski, zastępczyni bur-
mistrza Eliza Bujalska, zastępca burmi-
strza Krzysztof Michalik, przewodniczą-
cy Rady Miasta Dariusz Kulma, radni, 
przedstawiciele Rady Rodziców pra-
cownicy szkoły oraz dzieci i młodzież.  
W ramach zadania wykonano ogrodzo-
ne wielofunkcyjne boisko o nawierzchni  
sztucznej  oraz wyposażono je w stały  
i demontowalny sprzęt sportowy. 

Boisko przeznaczone jest  do gry  
w piłkę ręczną, nożną, koszykówkę i siat-
kówkę. Jest ogólnodostępne w godz. 
17:00-20:00 w dni powszednie oraz  
w  godz. 10:00-20:00 w soboty i niedziele.

red., fot. z arch. UM MM

Zadanie zostało dofinansowane z budżetu Wo-
jewództwa Mazowieckiego w ramach Mazo-
wieckiego w ramach programu „Mazowiecki 
Instrument Wsparcia Infrastruktury Sportowej 
MAZOWSZE 2021”.
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Spotkanie z Jakubem 
Zającem i promocja książ-
ki „Halt. Zapiski z domu 
trzeźwienia”

Wieczór, 21 kwietnia, był niezwykły. Go-
ściliśmy Jakuba Zająca, autora książki 
„Halt. Zapiski z domu trzeźwienia”, która 
została wznowiona przez Wydawnictwo 
Wielka Litera i w nowej odsłonie ukaza-
ła się na rynku 9 marca. Rozmawialiśmy  
o tym, co ważne i dotyczy nas wszystkich, 
czyli o naszym radzeniu sobie z codzien-
nością, o jej oswajaniu. Jakub z dbałością 
o słowa opowiadał, że alkoholizm to for-
ma ucieczki przed uczuciem wewnętrznej 
pustki i trudnymi emocjami, które potrafią 
dominować nad rozumem. Wysłuchali-

śmy również fragmentu jego poetyckiej 
prozy. Po spotkaniu był czas na rozmowy 
i autografy. Dziękujemy uczestnikom za 
obecność i aktywność na tym wyjątko-
wym spotkaniu, bo literatura, jak powie-
dział sam autor, jest wszystkim.

Wiecie, że wiosna to idealny okres na ob-
serwowanie bobrów? Zapewnił nas o tym 
Adam Robiński, autor książki „Pałace na 
wodzie”, który 5 maja odwiedził mińską 
bibliotekę. Podczas spotkania mogliśmy 
dowiedzieć się więcej o życiu tych nie-
zwykłych stworzeń, ale też docenić ich 
rolę w przyrodzie i dowiedzieć się, jak 

można nawiązać z nimi dobrosąsiedzkie 
stosunki. Warto przyjrzeć się zwyczajom 
tych zwierząt z życzliwością, bo bobry 
to przecież nie szkodniki, a my możemy 
się od nich wiele nauczyć. Wszak budują 
piękne leśne miasta pełne wody i ziele-
ni, samoistnie filtrujące zanieczyszczenia  
i zachwycające nas gatunkową różno-
rodnością. 

Za nami XIX już edycja wyjątkowego dla 
bibliotekarzy i czytelników okresu w roku, 
jakim jest „Tydzień Bibliotek”. Myśl prze-
wodnia tegorocznych wydarzeń zaplano-
wanych w dniach 8–15 maja to „Biblio-
teka – świat w jednym miejscu”. Hasło 
podkreśla, że biblioteki są nie tylko skarb-
nicami niewyczerpanej naukowej wiedzy 
o naszej rzeczywistości, ale stanowią 
również drzwi do innych przestrzeni – do 
miejsc i emocji, do których mamy dostęp 
wyłącznie poprzez literaturę podróżni-
czą, znakomite powieści czy też baśnie. 
„Tydzień Bibliotek” jest zatem okazją, 
aby podkreślać powyższą rolę biblioteki, 
jako ważnego punktu na mapie nasze-

go miasta, dlatego w dniach 8–15 maja 
odbył się szereg wydarzeń związanych 
z tym wyjątkowym czasem. Rozpoczę-
liśmy naszym świętem, czyli Dniem Bi-
bliotekarza i Bibliotek. Po nim, 9 maja, 
odbyła się inauguracja akcji „Puk, puk!” 
skierowanej do mam, których dzieci 
wkrótce przyjdą na świat. Tego dnia od-
było się również spotkanie z Mariuszem 
Kulmą, autorem książki „Wkrętośrubek” 
o przygodach pewnego robota uczą-
cego się poprzez swoje doświadcze-
nia uniwersalnych, życiowych prawd.  

10 maja miały miejsce warsztaty pt. 
„Jak radzić sobie ze złością” skierowa-
ne do dzieci w wieku 13+ zorganizowa-
ne przez pracownię działań artystycz-

Tropem polskich bobrów  
z Adamem Robińskim i jego 
książką „Pałace na wodzie”

Tydzień Bibliotek 2022 
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VIII Gala Alei Gwiazd Litera-
tury i Grzegorz Kasdepke

nych „Do góry nogami”, zaś młodsze 
dzieci tego dnia bawiły się, uczestni-
cząc w spotkaniu klubiku książkowego.  

12 maja odbyło się spotkanie autor-
skie z psycholożką i psychoterapeutką 
Katarzyną Kucewicz, autorką książki 
„Kobiety, które czują za bardzo”, która  
w piękny i przystępny sposób opowia-
dała o koncepcji wysokiej wrażliwości.  
W ciepłej, serdecznej rozmowie, obalali-
śmy mity na temat osób silniej reagują-
cych na bodźce. Osoby wysoko wrażli-
we (OWW) często wypadają na tle nisko 
wrażliwego świata jak niepasujący do 
obrazka puzzel, ale ich wyczulenie na 
sztukę, przyrodę, literaturę i podwyższo-
na empatia są wielkim darem.     
 
Na zakończenie tego niezwykłego ty-
godnia, 13 maja, nasi młodzi czytelnicy 
świetnie bawili się na wieczorze piżamo-
wym, tym razem utrzymanym w klimacie 
Dzikiego Zachodu. 14 maja odbyły się 
warsztaty komiksowe z Edytą Bystroń. 
Tematem zajęć była postać Marii Konop-
nickiej i jej twórczość.  

Aleja Gwiazd Literatury w sobotę zyska-
ła nową Gwiazdę, którą odsłonił mistrz 
prozy dziecięcej i młodzieżowej Grzegorz 
Kasdepke - autor bestsellerów, w tym 
uwielbianych przez najmłodszych czytel-
ników „Kacperiady” czy przygód „Kuby  

i Buby”. Jest to pierwsza Gwiazda twórcy 
tego gatunku literatury.

Jak mówi dyrektor Miejskiej Biblioteki 
Publicznej Karoliny Wieczorek, uroczy-
stość ta dobitnie pokazuje, że literatura 
z wyższej półki nie zawsze musi być pi-
sana drobną czcionką i językiem dla do-
rosłych. Tak naprawdę wszystko zaczy-
na się od dzieci i tu literatura dziecięca  
i młodzieżowa odgrywa nieocenioną rolę. 
Od najmłodszych lat mamy styczność 
ze słowem pisanym. Poznawanie liter, 
nauka czytania, rozwijanie wyobraźni, 
szukanie wzorców i ideałów, które nie-
jednokrotnie przenosimy w dorosłe ży-
cie. To nas kształtuje i ubogaca, sprawia, 
że rozwijamy horyzonty. Co ważne, lite-
ratura dziecięca i młodzieżowa potra-
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Akcja „600 książek 
na 600 – lecie”

fi przenieść nas w alternatywny świat,  
w którym dobro zawsze wygrywa ze złem,  
a bohaterowie żyją długo i szczęśliwie. 
To wszystko możemy znaleźć w twór-
czości Grzegorza Kasdepkego.

VIII Galę Alei Gwiazd Literatury popro-
wadziła Magdalena Mól, kierowniczka 
Czytelni Miejskiej Biblioteki Publicznej  
w Mińsku Mazowieckim, laureatka kon-
kursu „Innowacyjny menadżer kultury 
2020”. Przywitała zgromadzoną licz-
nie publiczność, po czym oddała głos  
Andrzejowi Markowi Grabowskiemu, pi-
sarzowi, autorowi wielu kultowych pio-
senek dla dzieci, który wygłosił pełną hu-
moru i serdeczności laudację dla naszej 
Gwiazdy. Po tym wystąpieniu Grzegorz 
Kasdepke odebrał z rąk burmistrza Mar-
cina Jakubowskiego statuetkę i został 
obdarowany obrazem autorstwa miń-
skiego artysty Krzysztofa Rusieckiego.

Cieszymy się, że literatura Grzegorza 
Kasdepkego tak pięknie inspiruje mło-
dych ludzi do pisania, co udowodnili 
uczestnicy konkursu „(Nie)zwykła co-
dzienność”, którego rozstrzygnięcie 
zostało ogłoszone podczas Gali. Jury  
w składzie: Katarzyna Pskiet, Diana Gajc-
-Piątkowska i Anna Kołowska, przyznało 
I miejsce Aleksandrowi Janczakowi oraz 
dwa równorzędne wyróżnienia dla Anto-
niny Dmowskiej i Piotra Kastanka. 

Kulminacyjnym momentem było od-
słonięcie przez Grzegorza Kasdepkego 
Gwiazdy z jego nazwiskiem, która wmu-
rowana jest w chodnik przed budynkiem 
biblioteki. 

Gala, jak co roku i tym razem, miała bo-
gatą oprawę artystyczną. Na naszej sce-
nie wystąpili tancerze ze Studia Tańca  
La Flaca, młodzi wykonawcy z Musi-
calowej Akademii Talentów oraz Sofija 
Żykowa z Borodianki, naszego miasta 
siostrzanego w Ukrainie, z którą sponta-
nicznie wystąpił Mateusz Dembek. 

Wydarzeniu towarzyszyły dwie wysta-
wy: plenerowa - prezentująca twórczość 
Grzegorza Kasdepkego oraz wystawa  
w sali konferencyjnej przedstawiająca 
prace plastyczne uczestników artystycz-
nych zajęć w pracowni „Do góry noga-
mi”, którzy pracowali pod okiem Ewy Zy-
chowicz i Krzysztofa Rusieckiego.

Dziękujemy patronom wydarzenia Mar-
cinowi Jakubowskiego Burmistrzowi 
Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Stowa-

rzyszeniu Bibliotekarzy Polskich. Dzię-
kujemy naszemu sponsorowi Bankowi 
Spółdzielczemu w Mińsku Mazowieckim 
oraz portalowi internetowemu „Wirtualny 
Mińsk Mazowiecki” za wsparcie medial-
ne. Dziękujemy także za obecność Wie-
sławie Jędrzejczyk, redaktor naczelnej 
Wydawnictwa Literatura. 

Nie zapomnimy tego dnia pełnego wzru-
szeń i radości, których nie rozwiał nawet 
porywisty, zimny wiatr, jaki zaserwo-
wała nam pogoda. Jesteśmy dumni, że  
w naszej Alei błyszczy kolejna, ósma już, 
Gwiazda, a Mińsk Mazowiecki z roku na 
rok coraz mocniej łączy ze sobą twórców 
i miłośników książek, promując literaturę.

Przypominamy, że w związku z obcho-
dami 600-lecia naszego miasta bibliote-

ka zorganizowała akcję o nazwie „600 
książek na 600-lecie”. W ramach tej ini-
cjatywy zorganizowano zbiórkę książek, 
które placówka przekazała mieszkańcom 
28 maja podczas uroczystych obchodów 
Dni Miasta. Dziękujemy wszystkim, któ-
rzy wzięli udział w tej akcji. 

Z obchodami 600-lecia Mińska Mazo-
wieckiego wiązała się także inna, równie 
ciekawa miejska akcja o nazwie „600 
drzew na 600-lecie”. Cieszymy się bar-
dzo, że w maju zostało zasadzone na 
Placu Kilińskiego drzewo wylicytowane 
przez pracowników biblioteki. „Lipa miń-
skiej księgarni” jest pamiątką utworzenia 
w 1886 r. pierwszej w mieście księgarni 
i wypożyczalni, którą założyła Zuzan-
na Małyszczycka i prowadziła wspólnie  

Finał jubileuszu 600-lecia 
naszego Miasta
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z Kornelią Skrodzką oraz Leokadią Lip-
ską. Funkcje dawnej księgarnia pełni dziś 
Miejska Biblioteka Publiczna. 

Czy zdobywanie górskich szczytów 
może być sposobem na życie? Czy 
kochając do szaleństwa góry, da się 
znaleźć w życiu miejsce na cokolwiek 
innego? W bibliotece odpowiedzi na po-
wyższe pytania szukali wspólnie himala-
iści i przyjaciele Wandy Rutkiewicz: Ewa 
Panejko-Pankiewicz i Aleksander Lwow 
oraz prowadząca spotkanie Elżbieta Sie-
radzińska, autorka biografii "Wanda Rut-
kiewicz: jeszcze tylko jeden szczyt". 

Rozmowa była pełna górskich opowie-
ści, tych wzruszających, niekiedy zabaw-
nych, ale i tych z elementami grozy. Bo 
himalaizm to niebezpieczny i ryzykowny 
sport, o czym niejednokrotnie podczas 
spotkania wspomnieli nasi goście. Miłość 
do gór wydaje się być jednak niepokona-
na i wielokrotnie wygrywa z rozsądkiem, 
umniejszając poczucie ryzyka. 

Zasłuchaliśmy się we wspomnieniach  
o kobiecie pełnej pasji i wewnętrznej siły, 
jaką była Wanda Rutkiewicz. Jej życie 
jest przykładem, że ciężką pracą i deter-
minacją można osiągnąć bardzo wiele, 
ale spełnianie marzeń może nas też wiele 
kosztować...

Spotkaniu towarzyszyła wystawa "Wan-
da w kadrze" z Muzeum Sportu i Tu-
rystyki w Warszawie, która w cudow-
ny sposób wprowadziła publiczność  
w klimat górskich wypraw i wspania-
le dopełniła całości wydarzenia. A jeśli 
chcecie dowiedzieć się więcej o Wandzie 
Rutkiewicz, zachęcamy do przeczytania 
jej biografii, na podstawie której wkrótce 
powstanie film.

Przyjemnie jest odkrywać tajemnice 
miasta, w którym przyszło nam spę-
dzać dzieciństwo. Przekonały się o tym 
dzieci uczestniczące w spacerze lite-
rackim z Magdaleną Bernat-Protaziuk, 

Wanda Rutkiewicz we 
wspomnieniach jej przyja-
ciół himalaistów

Spacer literacki z Magda-
leną Bernat-Protaziuk

aktorką książki „Mińsk mi się śni”. 2 i 8 
czerwca uczniowie ze szkół podstawo-
wych poznawali nasze miasto poprzez 
szereg aktywności utrzymanych w stylu 
gry miejskiej. Były podchody, zagad-
ki, kalambury, a nawet analiza wiersza. 
Dziecięce zabawy miały na celu nie tylko 
przybliżyć najmłodszym historię naszego 
miasta, ale też budować lokalną tożsa-
mość, wzbudzić dziecięcą pewność sie-
bie i kreatywność. 

W bibliotece od kwietnia prowadzone są 
wykłady dla osób 60+. Zajęcia są pro-
wadzone przez Fundację Giełdy Papie-
rów Wartościowych. Pierwsze spotkanie 
poprowadziła mińszczanka, menadżer  
z długoletnim doświadczeniem w pracy 
na rzecz rozwoju bankowości i rynku ka-
pitałowego, mentorka w Sieci Przedsię-
biorczych Kobiet – Renata Żukowska. 

12 czerwca bibliotekarze i czytelnicy 
MBP ruszyli na trasę rajdu rowerowego 
„Odjazdowy Bibliotekarz”. Tym razem 
pokonaliśmy 21-kilometrową trasę. Ru-
szyliśmy z biblioteki Miejskiej w Mińsku 
Mazowieckim aż do Siennicy. Na mecie 
na uczestników czekały konkursy z na-
grodami i pyszny poczęstunek przygo-
towany przez Koło Gospodyń Wiejskich. 
Obejrzeliśmy także prezentację na temat 
historii i struktury siennickiej biblioteki. 

Wydarzeniu patronowali Burmistrz Mia-
sta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubow-

Wykłady z cyklu „Finanse 
osobiste” 

Rajd rowerowy „Odjazdo-
wy Bibliotekarz”
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Biblioteka poleca

Książki dla dorosłych:

Bareja, Katarzyna: Żaby w śmietanie, 
czyli Stanisław Bareja i bliscy. - Wyda-
nie I. - Warszawa: Axis Mundi, copyright 
2022;
Bater, Wiktor: Wesoły rajski ptak. Ostat-
nia rozmowa. artykuły. Wywiady. - War-
szawa: Marginesy, 2022;
Białkowska, Monika: Nawet jeśli umrę 
w drodze. Twarzą w twarz z uchodźca-
mi. - Warszawa;
Bonda, Katarzyna: Zimna sprawa.- 
Warszawa : Muza, 2022;
Grzebałkowska, Magdalena, Winnicka, 
Ewa: Jak się starzeć bez godności.  - 
Warszawa: Agora, 2022;
Morawiecki, Jędrzej: Szuga - Warsza-
wa : Czytelnik, copyright 2022;
Musk, Maye : Kobieta z planem na ży-
cie. O pięknie, przygodzie i sukcesach. 
- Gliwice: Helion, 2022;

Orbitowski, Łukasz: 
Chodź ze mną. - War-
szawa: Świat Książki, 
2022;
Rak Radosław: Agla. 
T. 1, Alef. -  Warszawa:   
Powergraph, copyright 
© 2022.
Tokarczuk, Olga: Empu-
zjon. - Kraków: Wydaw-
nictwo Literackie, 2022.

Książki dla dzieci  
i młodzieży:

Bohlmann, Sabine: Tatusiu, czy dziesięć 
to dużo? - Wydanie pierwsze. - Warsza-
wa: Nasza Księgarnia, 2022;
Jagiełło, Joanna: Popękane życie. - Wy-
danie pierwsze. - Warszawa: HarperCol-
lins, © 2022;
Kasdepke, Grzegorz : Koronkowa ro-
bota, czyli Wzór na kryminalną historię 

ski oraz Wójt Gminy Siennica Stanisław 
Duszczyk. Dziękujemy za pomoc w orga-
nizacji naszym tegorocznym partnerom  
i sponsorom: Stowarzyszenie Biblioteka-
rzy Polskich, Gminna Biblioteka Publicz-
na w Siennicy, Hufiec ZHP "Mazowsze" 
w Mińsku Mazowieckim, policjantom  
z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy 
Powiatowej w Mińsku Mazowieckim oraz 
firmom „Hydrotech” i „Fan Sport”.

Katarzyna Pskiet 
fot. z arch. MBP

- Wydanie I. - Łódź : Literatura, 2022;
Dubuc, Marianne: Niedźwiedź i szept 
wiatru - Warszawa: Wytwórnia, 2022;
Riordan, Jane: Był sobie miś. Opowieść 
zainspirowana twórczością A. A. Milne'a 
i E. H. Sheparda. - Wydanie I. - Kraków: 
Znak Emotikon, 2022;
Śladkowska, Agnieszka: Franek Błyska-
wica. Jak wychować rodzeństwo i nie 
zwariować - Gdańsk - Wydawnictwo 
Adamada, 2022;
Skåber, Linn: Młodość. Wyznania nasto-
latków - Kraków: Wydawnictwo Literac-
kie, 2022;
Supeł, Barbara : Jadzia Pętelka wita dzi-
dziusia. - Wydanie I. - Warszawa : Zielo-
na Sowa, copyright 2022;
Wilkinson, Carl : Albert Einstein. Teoria 
względności. Wydanie I. - Kraków: Znak 
Emotikon, 2022.

Anna Cudna
MBP Mińsk Mazowiecki
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Konferencja MaKi - Mazowieckie Kluby Integracyjne
21 czerwca w Miejskiej Bibliotece Pu-
blicznej w Mińsku Mazowieckim oraz 
mińskiej filii Biblioteki Pedagogicznej  
w Siedlcach odbyła się konferencja 
„MaKi – Mazowieckie Kluby Integracyj-
ne – o sile działań edukacyjnych wspie-
rających i integrujących uczniów”. 

Zanim zaproszeni nauczyciele oraz dy-
rektorzy placówek oświatowych przeszli 
do paneli i warsztatów poświęconych ich 
obszarowi zawodowemu, samorządowcy 
przedstawili swoje dotychczasowe dzia-
łania wspierające i integrujące uczniów 
na przykładzie pomocy uchodźcom wo-
jennym z Ukrainy. Burmistrz Marcin Jaku-
bowski zaprezentował szereg aktywności 
urzędników, pracowników oświaty oraz 
wolontariuszy, które integrują najmłod-

szych i wspierają w budowaniu relacji 
między dziećmi. Mówił o możliwościach, 
jakimi dysponują samorządy w zakresie 
pomagania uchodźcom i towarzyszenia im  
w organizowaniu własnego życia z dala  
od rodzinnego domu, gdzie toczy się woj-
na. O współpracy między jednostkami i od-
najdywaniu najlepszych rozwiązań mówili 
również: starosta miński Antoni J. Tarczyń-
ski, dyrektorka PUP Anna Laskowska, dy-
rektorka PCPR Renata Małecka i dyrektor-
ka Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej 
Edyta Ludwiniak. Wśród zaproszonych 
gości nie zabrakło innych osób aktywnie 
wspierających te działania, jak zastępczyni 
burmistrza Eliza Bujalska czy wicestarosta 
Witold Kikolski. Podczas panelu dyskusyj-
nego ukazane zostało szerokie spektrum 
perspektyw, z jakich pomoc dla dzieci 
uchodźców postrzegali, ale też realizowali 
paneliści. Począwszy od przedszkoli i szkół 
podstawowych przez punkt interwencyjny 
po psychologów ukraińskich, którzy rów-
nież okazali cenną pomoc w kontakcie 
ze społecznością lokalną i oswajaniu ich  
z życiem w innym kraju. Równolegle z dys-
kusjami ekspertów trwały przykładowe za-
jęcia dla dzieci zorganizowane w filii Biblio-
teki Pedagogicznej. Mali mińszczanie mogli 
dać upust swojej kreatywności i wyobraźni, 
testowali nowinki technologiczne czy rywa-
lizowali w grach planszowych.

Spotkanie zorganizowały Mazowiec-
kie Samorządowe Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli oraz Ośrodek Edukacji In-
formatycznej i Zastosowań Komputerów  
w Warszawie przy wsparciu wspomnia-
nych bibliotek oraz Urzędu Miasta Mińsk 
Mazowiecki.

red., fot. Powiat Miński
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Maj i czerwiec w MDK

Graliśmy dla Ukrainy
Przez cały kwiecień graliśmy dla 

Ukrainy. Do współpracy zaprosili-
śmy mińskie zespoły i wykonawców: 8 
kwietnia zagrali Maki i Chłopaki, Sweter  
i Graudance, 22 kwietnia – Firegarden 
i Betrharel, 29 kwietnia Marcin Gomul-
ski i Przedwieczór, a 3 czerwca Światy 
Sztuczne i SteelFire.

Cała zebrana kwota została przeka-
zana na zakup niezbędnych rzeczy dla 
osób z Ukrainy przebywających na tere-
nie Mińska Mazowieckiego oraz rzeczy 
transportowanych do miejsc dotknię-
tych wojną. 

 23 kwietnia zaprosiliśmy na 
dzień z kinem niemym dla Ukrainy.  
W ramach Objazdowego Kina Niemego 
odbył się pokaz filmów animowanych  

z muzyką dla najmłodszych oraz pokaz 
dla dorosłych - "Bestia / The Polish Dan-
cer" - historia o miłości, zdradzie i sil-
nej kobiecie z charakterem z Polą Negri  
w roli głównej.  Do filmów zagrał Błażej 
Grygiel, muzyk związany z szeregiem 
projektów rockowych.

Kopciuszek nieznany
„Zielony Kopciuszek” to interaktyw-

ny spektakl muzyczny dla dzieci, który 
28 kwietnia dzięki licznym piosenkom, 
konkurencjom i animacjom przeniósł 
dzieci w świat baśni o Kopciuszku, jakiej 
dotąd nie znały. 

Okrutny los skazał Kopciuszka na 
mieszkanie z macochą i dwójką brzyd-
kich sióstr. Dobra bohaterka nie zre-
zygnowała jednak z marzeń. Zawsze 
mogła liczyć na wsparcie zabawnych 
przyjaciół – Motylka Emilki i Szczurka 
Burka. Dzięki nim w spektaklu wszyst-

ko potoczyło się jak w bajce – magicz-
na przemiana w księżniczkę pozwoliła 
Kopciuszkowi dotrzeć na bal, na którym 
spotkał wymarzonego księcia. Zgodnie 
z treścią bajki o Kopciuszku czar prysł 
o północy, bo królewicz okazał się Księ-
ciem von Bałaganem, który nie dbał  
o przyrodę. Kopciuszek nie chciał żyć  
w królestwie, nad którym unosi się 
smog, a ludzie nie segregują śmieci. 

Doczekaliśmy się na jej 
ministory

6 maja odbył się ogromnie wyczeki-
wany koncert Kaśki Sochackiej, na który 
bilety rozeszły się w ciągu kilku godzin. 
Po intensywnie koncertowej jesieni ar-
tystka ruszyła w dalszą część trasy 
promującej jej debiutancką płytę „Ci-
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che dni” oraz wydaną niedawno EPkę 
„Ministory”. Na scenie woklaistce towa-
rzyszyli Lesław Matecki (gitara), Andrzej 
Rajski (perkusja), Paweł Harańczyk (in-
strumenty klawiszowe) oraz Magdalena 
Laskowska (skrzypce).

Węzełek do węzełka
Zdolne dziewczyny 7 maja dały się 

wciągnąć w magiczny świat sznurków 
i węzełków. Na warsztatach makramy 
nauczyły się podstawowych węzłów  
i własnoręcznie zaplotły dekorację na 
ścianę. Poza tym dowiedziały się, z ja-
kich sznurków pleść można makramy  
i jak obliczać ich długość. Razem spę-
dziliśmy popołudnie pełne inspiracji  
i kreatywnej energii.

Rozśpiewani seniorzy
„Kobieta, mężczyzna i świat” – tak 

zatytułowali swój koncert słuchacze 
Mińskiego Uniwersytetu Trzeciego Wie-
ku. Na scenie 14 maja wystąpił chór 
„Śpiewajmy razem” pod batutą Moniki 
Pszkit i zespół wokalno-instrumental-
ny „Ciągle Młodzi” pod kierownictwem 

Jerzego Zawadki. W programie znalazły 
się piosenki i teksty o miłości i relacjach 
damsko-męskich. Podczas koncertu 
prowadzona była  zbiórka na pomoc 
Ukrainie.

Nie dać się wciągnąć w sieć
Dlaczego większość czasu spędza-

my przy telefonie lub komputerze? Czy 
możemy jeszcze uniknąć sieciowej eks-
plozji? Kim jest Sieciowy Wirus, który 
czai się za internetową witryną?

Nad tymi pytaniami zastanawiali się 
młodzi widzowie przedstawienia „Cy-
berprzestrzeń”, które 22 maja wysta-
wił Teatr Bajaderka. Dzieci na własne 
oczy zobaczyły, jak wygląda świat, kie-
dy nadużywa się nowych technologii,  

a zapomina o relacjach z rodziną, przy-
jaciółmi czy o zabawie na świeżym po-
wietrzu. Panna Och-Chmurka jest duszą 

towarzystwa. Uwielbia poznawać świat, 
podróżować oraz czytać ciekawe książ-
ki. Z kolei Pan Obłoczek jest zwolenni-
kiem spędzania czasu przy komputerze, 
grania w różne gry na konsoli oraz prze-
siadywania w Internecie. Bohaterowie 
wspólnie zauważają, że świat staje się 

mniej kolorowy, a wypłowiałe boiska, 
podwórka i huśtawki zarastają betonem. 
Młodzi widzowie zobaczyli dlaczego 
warto rozwijać swoją wyobraźnię oraz  
w jakiej rzeczywistości lepiej przeby-
wać: wirtualnej czy realnej.

Wspominając Eurydykę
Tradycyjnie na początku lata gości-

my w MDK młodych artystów z różnych 
krajów (Polska, Ukraina, Portugalia, 
Białoruś), a także honorowych gości 
Festiwalu „Eurydyka”, którzy wykonują 
piosenki Anny German. Tym razem 10 
czerwca publiczność mogła uczestni-
czyć w koncercie zatytułowanym „Żeby 
szczęśliwym być”.
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Bardzo ładne lampiony
Oświetlenie ogrodowe w postaci 

drewnianego lampionu to wyjątkowa 
i oryginalna dekoracja, która cieszy 
nastrojowym światłem i wprowadza 
wyjątkową atmosferę. Dzięki naszym 
zajęciom praktyczno-technicznych (pa-
miętacie z podstawówki?) okazało się, 
że jego samodzielne wykonanie nie jest 
takie trudne. Wystarczy pomysł, trochę 
narzędzi i akcesoriów, a do tego odro-
bina cierpliwości i można cieszyć się 
nastrojowym światłem rzucanym przez 
swój własny lampion. W czasie naszych 
ZPT-ów 11 czerwca pracownicy MDK 
pokazali, jak zrobić lampion, zawiesić 
go na sznurku w ogrodzie, by pełnił 
funkcję lampy oświetlającej ogród nocą 
lub postawić go na stole czy na tarasie, 
by ozdobił wspólne chwile po zmroku.

Tango coraz gorętsze
To już kolejne spotkanie z argentyń-

skim klasykiem. 14 i 15 maja wspólnie  
z Sylwią Jarek-Jaworską i Marcinem 
Świstakiem z Energi Tanga kontynu-
owaliśmy weekendowe warsztaty z tan-
giem  - nieustannie żywą formą impro-
wizacji tańczoną każdego wieczoru na 
parkietach w Polsce i na całym świecie. 
Taniec, który nie zna ograniczeń wieku. 
Taniec, który pozwala na rozwój ciała, 
relaks umysłu, na podążanie śladami 
kultury, w której ludzie spotykają się, by 
oddać sobie uważność na parkiecie. Te-
matem warsztatów tym razem była mu-
zykalność w tangu, historie opowiadane 
w tańcu. Po wakacjach zapraszamy na 
ciąg dalszy przygody z tangiem. 

Dzień Dziecka 
Po dwóch latach, w których funk-

cjonowaliśmy w pandemicznych ograni-
czeniach, w końcu Dzień Dziecka mógł 
się odbyć  tak jak najmłodsi lubią – kolo-
rowo, muzycznie, radośnie i żywiołowo.

Zaczęliśmy już w południe wspólnie 
z animatorami Kopalni Marzeń, którzy 
dla najmłodszych przygotowali moc 
atrakcji. Byli szczudlarze z mega bań-
kami, balonowym zoo i zabawami, było 
malowanie buzi, warsztaty plastyczne  
i warsztaty kuglarskie. 

 Tego dnia dzieci mogły zo-
baczyć aż dwa spektakle: „Burzę mó-
zgów” w wykonaniu Teatru Bajaderka 
oraz „Kłamstwa kozy” w wykonaniu Te-
atru Lalek Pinokio. Oba niosły za sobą 
ważne przesłania. Pierwszy pokazywał 
nasze słabości do różnych substancji 
i ich wpływ na zdrowie i życie, ale też 
wskazywał kierunek zdrowego stylu 
życia. Drugi spektakl w humorystyczny 
sposób pokazał, że kłamstwo ma krót-
kie nogi, a w życiu nie należy oszukiwać 
i żerować na cudzej dobroci.

W przerwie pomiędzy spektakla-
mi dzieci wspólnie z rodzicami mo-
gły wspólnie twórczo spędzić czas na 
warsztatach biżuterii. Ze szklanych, 

ceramicznych i drewnianych elemen-
tów wykonywały bransoletki, naszyjniki, 
kolczyki i breloki. Wokół sceny w amfi-
teatrze pracownicy MDK zapewnili naj-
młodszym również liczne atrakcje – były 
plenerowe warcaby i szachy, a nawet 
mini boisko piłkarskie. 

A wieczorem - cóż to była za uczta!  
I dla tych młodszych, i dla tych starszych. 
Na scenie wystąpiła mega utalentowana 
wokalistka, kompozytorka, autorka tek-
stów. Słynąca z niezwykłego głosu oraz 
umiejętności gry na pianinie, których 
połączenie z wielką gracją i niebywałą 
łatwością przekuwa w kolejne hity. Jed-
nym słowem „tamta dziewczyna” - Syl-
wia Grzeszczak. Tłumy zgromadzone na 
pałacowym dziedzińcu wspólnie zaśpie-
wały z nią wszystkie utwory, bo każdy  
z nich to przecież wielki przebój. 

Partnerami tego wydarzenia byli 
Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski, 
Miasto Mińsk Mazowiecki, Miejska Ko-
misja Rozwiązywania Problemów Alko-
holowych oraz firma CartPoland. 

Agnieszka Boruta, fot. z arch. MDK
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29 maja na stadionie przy ulicy Bu-
dowlanej  odbyło się fantastyczne wi-
dowisko sportowe, które jako Miejski 
Ośrodek Sportu i Rekreacji mamy przy-
jemność organizować od 26 lat. W tym 
roku w organizację imprezy czynnie 
włączył się Klub Sportowy BARAKU-
DA, a całość przedsięwzięcia została 
dofinansowana ze środków Samorządu 
Województwa Mazowieckiego. Bieg, 
jak zawsze, miał liczną rzeszę przyja-
ciół i sponsorów, dzięki którym całość 
wydarzenia stała na bardzo wysokim 
poziomie organizacyjnym i sportowym. 

Ogólnopolskie Biegi uliczne 26. Ma-
zowiecka Piętnastka i 7. Mazowiecka 
Piątka oraz towarzyszące im biegi dzie-
cięce i młodzieżowe w tym roku przycią-
gnęły odpowiednio na start ponad pół 
tysiąca zawodników. Wprowadzeniem 
do kluczowego dystansu jest Mazowiec-
ka Piątka, którą wielu traktuje jako roz-
grzewkę. Wystartowała o godz. 10.00, 
a jako pierwszy już po 15 minutach i 20 
sekundach przybiegł Kamil Młynarz. Tuż 
za nim dobiegł Adrian Przybyła (15’28’’) 
oraz Elasir Abderrahim (15’35”). Wśród 
kobiet triumfowała Natalia Mierzlikin 
(18’01”), zaś na drugim miejscu wbiegła 
Agnieszka Przybyła (18’10”), trzecie miej-
sce zajęła Julia Szymkowicz (18’27”). W 
tym roku po raz pierwszy odbył się bieg 
w kategorii nordic walking na dystansie 5 
km. Zwycięzcą okazał się Adrian Zdano-

wicz (30’07”). Tuż za nim dobiegł Janusz 
Komorzycki (32’47”), trzecie miejsce zajął 
Michał Kąkol (33’53”). Wśród kobiet jako 
pierwsza dobiegła Jolanta Zapałowska 
(34’03”), drugie miejsce zajęła Weronika 
Grzeszak (35’01”), a trzecie Magdale-
na Wysocka (36’49”). Wyścig z kijkami 
prawdopodobnie wejdzie na stałe do bo-
gatego zestawu kategorii w Mazowiec-
kiej Piątce.  

W tym roku nie zabrakło również 
Biegu Krawaciarza, którego celem jest 

propagowanie biegania wśród wielolet-
nich przyjaciół biegu, sponsorów, władz 
miasta i regionu. Po pokonaniu  odpo-
wiedniego dystansu uczestnicy dostali 
pamiątkowe krawaty i upominki. Pomi-
mo zmiennej pogody, zawodników nie 
opuszczały dobre humory i chęć pokaza-
nia się w biegu. W tym roku wzięło w nim 
udział wielu znakomitych gości, a całą 
reprezentację krawaciarzy spinał radny 
rady miasta Robert Gałązka, eksponując 
wielką flagę naszego miasta.

Mazowiecka Piętnastka wystartowa-
ła w samo południe przy pięknym słoń-
cu. Na zwycięzcę trzeba było czekać 
nieco ponad 48 minut. Jako pierwszy do 
mety dobiegł Dmytro Didovodiuk, drugie 
miejsce zajął Abderrahim Elasri (49’04”),  
a trzecie  Florian Pyszel (49’27”). Wśród 
kobiet pierwsze miejsce zajęła Nataliia 
Semenovych (57’51”), drugie miejsce 
Natalia Mierzlikin (58’39”), zaś trzecie 
miejsce Ewa Brych-Pajak (1h0’49’’). Ty-
tuł najlepszego mińszczanina na 15 km 
zdobył Florian Pyszel (49’27”), zaś na  
5 km Paweł Czyżkowski (15’42”). Wśród 
kobiet na 15 km najszybszą okazała się 
Martyna Szuba (1h08’29”), a na 5 km 
Ewa Chróst (19’52”). Po raz kolejny prze-
prowadzono klasyfikację  najlepszych 
drużyn - na 15 km wygrał klub Racefigh-
ter  GOSiR Dębe Wielkie, a na 5 km Run 
Goku Team.

Mazowiecka Piętnastka 
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Olimpiada przedszkoli
W dniach 8 oraz 10 czerwca na stadio-
nie przy ul. Budowlanej odbyła się ko-
lejna Olimpiada Przedszkoli. 8 czerwca 
do rywalizacji przystąpiły przedszkola 
publiczne, natomiast dwa dni później 
przeprowadzono zmagania dla placó-
wek niepublicznych. 

Do środowych rywalizacji zgłosiło się 
13 drużyn, a w piątkowych zmaganiach 
udział wzięło 6 reprezentacji. Reprezen-
tacje liczyły 16 zawodników (8 dziew-
czynek i 8 chłopców), a w przypadku 
mniejszej liczby osób chętni śmiałkowie 
wykonywali zadania 2 razy. Podczas za-

Po wyczerpującym wysiłku nastąpił 
najbardziej przyjemny  czas uroczystych 
dekoracji. W tym roku na obu dystansach  
nagradzaliśmy w następujących katego-
riach: kobiety i mężczyźni: 16-19, 20-29, 
30-39, 40-49, 50-59, 60 lat i powyżej, 
Mistrzostwa Mińska Mazowieckiego, 
Najstarszy Zawodnik i Zawodniczka, Nie-
pełnosprawni, Klasyfikacja drużynowa  
i nordic walking 5 km. Najlepsi zawodnicy 
w każdej kategorii otrzymali puchar, dy-
plom oraz nagrodę pieniężną, natomiast 
zawodnicy z lokat II-IV dyplomy i nagro-
dy pieniężne. W klasyfikacji Mistrzostw 
Mińska Mazowieckiego zawodnicy, któ-
rzy  zajęli lokaty I-VI, otrzymali puchary, 
dyplomy, nagrody rzeczowe oraz nagro-
dy specjalne od przyjaciół i sponsorów 
przedsięwzięcia. Organizując tak  szero-
ko zakrojone przedsięwzięcie, jako orga-
nizatorzy nigdy nie zapominamy  również 
o najmłodszych. Co roku przygoto-
wujemy biegi dziecięce i młodzieżowe  
w licznych kategoriach: klasy I-II SP, kla-
sy III-IV SP, klasy V-VI SP i klasy VII-VII 
SP. 

Każdy zawodnik po ukończonym 
biegu otrzymał pamiątkowy medal. Naj-
bardziej przyjemnym akcentem biegów 
najmłodszych był bieg wróżek i elfów, 
który podbił serca kibiców niesamowi-
tymi strojami i entuzjazmem startujących 
w nim dzieci. W specjalnie przygotowa-

wodów młodzi sportowcy zmierzyli się 
z siedmioma ciekawymi i różnorodnymi 
konkurencjami sportowymi, takimi jak: 
bieg sztafetowy, slalom z przeszkoda-
mi, bieg w workach, bieg z woreczkiem 
na głowie, zakładanie ringo na pachoł-
ki oraz skok w dal. Jedna z konkurencji 
przeznaczona była dla opiekunek przed-
szkolnych – musiały wykazać się umie-
jętnością kręcenia hula hop i żonglo-
wania głową ogromną piłką. Zmagania 
poprzedził uroczysty przemarsz z flagą 
olimpijską. Po kilku godzinach zabawy 
i sportowej rywalizacji wyłoniono zwy-

cięzców. Wśród przedszkoli miejskich 
tryumfowali reprezentanci Przedszko-
la Miejskiego nr 2, natomiast podczas 
piątkowych zmagań zwyciężyły przed-
szkolaki z Klubu Malucha. Wszyscy 
uczestnicy zostali uhonorowani upomin-
kami i pamiątkowymi medalami. Olim-
piada Przedszkoli każdego roku wpisa-
na jest w obchody Dnia Dziecka. Odbyła 
się przy pięknej słonecznej pogodzie  
i oklaskach zgromadzonych na obiekcie 
MOSiR kibiców. Do zobaczenia za rok!

mat. MOSiR w Mińsku Mazowieckim

lokrotny mistrz Polski i Europy w biegach 
na 800 i 1500 m. Kolejna odsłona miń-
skich biegów ulicznych została zaplano-
wana na 28 maja 2023 roku.

mat. MOSiR w Mińsku Mazowieckim
  
  
  
  
  

nym  dla zawodników, kibiców i miesz-
kańców miasta programie zapewniliśmy 
nieodpłatną strefę rekreacyjną dla dzieci 
i konkurs  z nagrodami. W szczególnym 
momencie, jakim jest zakończenie ob-
chodów jubileuszu 600-lecia naszego 
miasta, w dniu zawodów zaszczycili nas 
również swoją obecnością przedstawi-
ciele władz Mińska Mazowieckiego, de-
legacje miast partnerskich oraz specjalny 
gość imprezy Marcin Lewandowski, wie-
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Brazylijskie Jiu Jitsu dla dzieci i młodzieży

Debiuty grapplerów na ADCC

7 maja nasze miasto było gospoda-
rzem piątej edycji Mistrzostw Polski 
w Brazylijskim Jiu-Jitsu dedykowa-
nych dzieciom i młodzieży. Wydarzenie 
sportowe rozgrywało się na hali spor-
towej w Szkole Podstawowej nr 1. 

W zawodach sportowych wzięło 
udział ponad 30 przedstawicieli miń-
skiego Grapplera. Na sześciu matach 
stoczono ponad 500 pojedynków w for-
mule GI – kimona. Pasjonaci tego sportu 
przyjechali m.in. z: Rzeszowa, Suwałk, 

Olsztyna czy Łodzi. Najmłodsi uczest-
nicy mieli 5 lat. Wszyscy zawodnicy 
otrzymali dyplomy i okazjonalne meda-
le, a najlepsi personalizowane koszulki 
i czapeczki. 

Reprezentantom organizatorów uda-
ło się wywalczyć następujące medale:

Złoto: Krzysiek Pióro, Daria Pasiak, 
Aleksander Wąsowski, Ivan Novyk. 

23-24 kwietnia zawodnicy MKS MMA 
Team wzięli udział w Mistrzostwach Pol-
ski ADCC. Turniej organizowany był na 
hali OSiR na warszawskich Włochach 
przez sportową Fundację FlowFighters.

To największa impreza w Polsce sku-
piająca swym zasięgiem zawodników 
uprawiających takie sporty chwytane 
jak: judo, zapasy, bjj, sambo, mma, 
catch wrestling czy luta livre. W zawo-
dach zdecydowało się wziąć udział po-
nad 1200 przedstawicieli klubów z ca-
łej Polski, co jednoznacznie świadczy  
o wysokim poziomie sportowym turnieju.   

Z mińskiego Grapplera w zawodach 
wystartowali: Jarosław Bodecki, Anto-
ni Rosa, Andrzej Frankiewicz, Bartosz 
Czerwiński, Wojtek Wocial i Kamil Klicz-
bor. Dla wszystkich był to pierwszy start 
w zawodach ADCC. Najbliżej zdobycia 
medalu byli: Jarek Bodecki w kategorii 
juniorzy 45 kg i Kamil Kliczbor w kate-
gorii master 2 zaawansowani -83 kg, 
którzy ostatecznie zajęli 4. miejsce. An-
drzej Frankiewicz i Antek Rosa dotarli 
do ćwierćfinału, ale oboje musieli uznać 
wyższość swoich przeciwników. Bartek 

Czerwiński przegrał walkę w dogrywce, 
zaś Wojtek Wocial odpadł z turnieju po 
drugiej walce. - Zarówno liczba zawod-
ników, jak i wysoki poziom imprezy były 
imponujące, tym bardziej cieszy bardzo 

dobry debiut mińskich grapplerów. – 
podsumował „Zły trener” Marcin Fran-
kiewicz.

Mat. MKS MMA Team

Srebro: Andrzej Frankiewicz, Jarek 
Bodecki,  Laura Pachacz, Maksymilian 
Pachacz, Bartosz Pyrka

Brąz: Kacper Pernach, Kacper Ho-
roszko, Antoni Rosa,  Aleksander Ko-
złowski, Bartek Pietrasik 

mat. KW GRAPPLER
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Mińscy judocy walczyli w Skierniewicach

Kickboxerski weekend dla Walhalli

4 czerwca w Skierniewicach miał miej-
sce Ogólnopolski Turniej Judo dzieci,  
w którym z UKS Judo KONTRA uczest-
niczyło 5 zawodników. Wspaniale za-
prezentowali się bracia Kamil i Artur 
Girndt. Obaj zdobyli w swoich katego-
riach wagowych srebrne medale.

Kamil w kategorii dzieci U10 (rocznik 
2013-14) w wadze 28 kg wygrał 3 wal-
ki. Artur w kategorii dzieci U12 (rocznik 
2011-12), waga 42 kg wygrał 4 walki.

Równie wspaniale wypadł w katego-
rii U14 (roczni 2009-10) Jevhenii Pylay-
iev, waga 55 kg, zdobywając brązowy 
medal. 

Po jednej walce wygrali bracia Jan  
i Stanisław Nowik. Pierwszy w wadze  
35 kg w kategorii U12, a drugi w wadze 
50 kg w kategorii U14.

mat..Zdzisław Wiącek, UKS Judo KONTRA

W dniach 3-5 czerwca w Bałtowie dru-
żyna mińskich kickboxerów brała udział 
w Mistrzostwach Polski w Kickboxin-
gu w Formule Light Contact z ramienia 
Polskiego Związku Kickboxingu. Była 
to największa impreza krajowa kick-
boxingu dla kadetów w Formule Light 
Contact, na którą zgłosiło się blisko 
600 zawodników z całego kraju, aby 
walczyć o tytuł najlepszego kickboxera  
w Polsce. 

Z mińskiego klubu Walhalla oddele-
gowano 6 kadetów, którzy osiągnęli na-
stępujące rezultaty. 

Jakub Wąsowski po zaciętym 
pojedynku w kategorii - 69 kg uległ  
w pierwszej walce rywalowi minimalną 
przewaga punktową. Michał Wąsiewicz 
wygrał pierwsza walkę 3:0, lecz w ko-
lejnym pojedynku uległ przeciwnikowi  
i nie przeszedł do strefy medalowej, była 
to jego pierwsza wygrana walka rangi 
Mistrzostw Polski. Oskar Pechcin wy-
grywa pierwszą walkę przed czasem na 

początku 2. rundy przewagą punktową, 
niestety wejście do ćwierćfinału przegrał 
walką z dużo większym zawodnikiem, 
który wygrał całą konkurencję.  Rafał 
Wilczek po zaciętej walce wygrał wejście 
do ćwierćfinału, ostatecznie zdobywając  
3. miejsce. 

Marika Morelowska po dość dłu-
giej przerwie treningowej spowodowa-
nej kontuzją kolana wygrywa 2 walki,  
z czego pierwszą w 18. sekundzie. Osta-

tecznie zdobywa 3. miejsce w swojej ka-
tegorii po przegranej walce z mistrzynią 
Polski. Aleksander Ruta, fenomenalny 
zawodnik, po 4 pojedynkach, z czego 
większość zakończyła się przed czasem, 
zdobywa złoty medal i po raz kolejny uzy-
skał tytuł Mistrza Polski w Kickboxingu  
w Formule Light Contact. Podczas tur-
nieju odbył się również bieg charytatywny 
I Punisher RUN dla Marka Piotrowskiego, 
w którym oczywiście brała udział nasza 
drużyna wraz z trenerami. 

Serdeczne podziękowania dla trene-
ra Kamila Chłopika i Weroniki Chłopik za 
pomoc techniczną na wyjeździe i opiekę 
nad zawodnikami. Podziękowania za wy-
jazd należą się również naszym partne-
rom i sponsorom, bez których wyjazd by 
się nie odbył: firmie KOMA Dębe Wiel-
kie za sponsoring zawodników, Miastu 
Mińsk Mazowiecki za dofinansowanie do 
wyjazdu, firmie Carolina Toyota Wesoła 
za pomoc przy wyjeździe.

mat. klubu Walhalla
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W dniach 26 kwietnia - 1 maja w Po-
rec w Chorwacji odbyły się XXXVI Mi-
strzostwa Europy Seniorów i XXVII 
Mistrzostwa Europy Juniorów w Ta-
ekwon-Do ITF. W zawodach wzięło 
udział 593 zawodników z 28 krajów - 
w tym reprezentacja narodowa Polski. 

Reprezentacja Polski przywiozła 
z mistrzostw 38 medali - 7 złotych, 16 
srebrnych i 15 brązowych. Polacy za-
jęli 3. miejsce w generalnej klasyfikacji 
medalowej imprezy  za reprezentacjami 
Rumunii i Norwegii.

W Kadrze Polski znalazło się czworo 
przedstawicieli Mińskiego Klubu Spor-
towego TAEKWON-DO: Mistrz Jacek 

Łuniewski VIII DAN jako jeden z dwóch 
trenerów kobiecej reprezentacji, Ju-
lia Kawka III DAN w kadrze seniorskiej 
oraz Cezary Gąsior I DAN, Karolina Łu-
niewska I DAN i Helena Kędziora I DAN  
w  kadrze juniorów.

Mińscy sportowcy zdobyli na Mi-
strzostwach Europy 6 medali.

Karolina Łuniewska zdobyła tytuł Mi-
strzyni Europy w konkurencji drużyno-
wych technik specjalnych juniorek oraz 
tytuł Wicemistrzyni Europy w konkuren-
cji drużynowych układów formalnych 
juniorek.

Cezary Gąsior zdobył tytuł Wicemi-
strza Europy w konkurencji drużyno-
wych technik specjalnych juniorów oraz 

brązowy medal w konkurencji drużyno-
wych układów formalnych juniorów.

Julia Kawka wywalczyła wraz ze 
swoimi koleżankami tytuł Mistrzyń Euro-
py w konkurencji drużynowych technik 
specjalnych seniorek.

Karolina Łuniewska i Helena Kę-
dziora zdobyły wspólnie brązowy medal  
w konkurencji walk aranżowanych junio-
rek.

Podopieczne Mistrza Jacka Łuniew-
skiego zdobyły w Chorwacji w sumie  
21 medali, w tym 6 tytułów Mistrzyń Eu-
ropy, natomiast drużyna seniorek zosta-
ła najlepszą drużyną całych mistrzostw.

Ponadto w mistrzostwach, w roli ar-
bitra zawodów, uczestniczył Karol Łu-
niewski IV DAN – sędzia klasy między-
narodowej federacji ITF.

Wszystkim klubowiczom gratuluje-
my udziału i wyników w Mistrzostwach 
Europy!

mat. klubu MKS TAEKWON-DO

28-29 maja w Radzyniu Podlaskim od-
były się XXIX Mistrzostwa Polski Ju-
niorów Młodszych w Taekwon-Do ITF 
zorganizowane przez Polski Związek 
Taekwon-Do.Impreza zgromadziła 363 
zawodników z 51 klubów z całej Polski 
zrzeszonych w PZTKD.     
       

Wśród uczestników zawodów zna-
lazła się trzynastoosobowa reprezenta-
cja Mińskiego Klubu Sportowego TA-
EKWON-DO pod opieką Mistrza Jacka 
Łuniewskiego VIII DAN, której zawodni-

cy zdobyli w sumie 13 medali: 6 złotych, 
4 srebrne i 3 brązowe. Tytuły Mistrzów 
Polski zdobyli: Natalia Kuć 1 KUP  
w konkurencji układów formalnych stop-
ni 1 KUP - II DAN i w walkach w katego-
rii do 50 kg, Maciej Pieńkowski 2 KUP  
w konkurencji układów formalnych 
stopni 6-2 KUP i w konkurencji tech-
nik specjalnych, Julia Michalik 2 KUP  
w konkurencji układów formalnych stop-
ni 6-2 KUP oraz Maciej Połaski 3 KUP  
w walkach w kategorii do 52 kg.

Wicemistrzami Polski zostali: Maciej 
Pieńkowski 2 KUP w walkach w kate-
gorii pow. 70 kg, Julia Michalik 2 KUP 
w walkach w kategorii do 46 kg, Patryk 
Wąsowski 3 KUP w konkurencji ukła-
dów formalnych stopni 6-2 KUP i Michał 
Branicki 2 KUP w walkach w kategorii 
do 58 kg.

Brązowe medale Mistrzostw Polski 
zdobyli: Maksymilian Kuźmicz 3 KUP  
w konkurencji układów formalnych 
stopni 6-2 KUP, Maciej Połaski 3 KUP  
w konkurencji układów formalnych stop-

Mistrzostwa Europy 
w TAEKWON-DO

Podopieczni Jacka Łuniewskiego z kolejnymi medalami
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11 czerwca nasze miasto było go-
spodarzem II Mistrzostw Polski Służb 
Mundurowych w Brazylijskim Jiu Jitsu. 
Zawody były dedykowane przedstawi-
cielom służb z całej Polski. Do rywali-
zacji na macie stawili się reprezentanci 
różnych formacji: policji, wojska, stra-
ży pożarnej i granicznej. Zaprosze-
nie przyjęli funkcjonariusze jednostek 
m.in.: z Sosnowca, Gdyni, Lublińca, 
Ustronia, Kielc, Radomia, Stargardu, 
Szczecina, Rzeszowa, Giżycka, Wę-
gorzewa, Leska, Lublina, Żor, Siedlec, 
Gorzowa Wielkopolskiego, Bydgosz-
czy, Grudziądza, Białegostoku, Olszty-
na, Częstochowy, Międzyrzecza, Wę-
drzyna. 

Turniej rozgrywany był w dwóch for-
mułach: kimona – GI i bez kimon - NO GI. 

Reprezentanci naszego klubu uzy-
skali następujące wyniki. 

II Mistrzostwa Polski 
Służb Mundurowych

Jarosław Całka zdobył dwukrotnie 
złoto w kategorii: NO GI Master niebie-
skie pasy -91,5 kg oraz GI Master nie-
bieskie pasy – 94,3 kg. 

Piotr Pióro zajął dwukrotnie 2. miej-
sce w kategorii NO GI Master niebieskie 
pasy -85,5 kg oraz w GI Master niebie-
skie pasy -88,3 kg.

Piotr Mruzek zajął 3. miejsce  
w kategorii NO GI master białe pasy  
+97,5 kg oraz 2. lokatę w kategorii białe 
pasy +100,5 kg.

Zwycięzcy otrzymali okolicznościowe 
medale, a najlepsi nagrody rzeczowe. 
Gratulujemy świetnego wyniku! Serdecz-
nie dziękujemy za wsparcie inicjatywy 
dyrektorowi Departamentu Edukacji Pu-
blicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskie-
go  Mirosławowi Krusiewiczowi, staroście 
mińskiemu Antoniemu Janowi Tarczyń-
skiemu, burmistrzowi Marcinowi Jaku-
bowskiemu, prezesowi MOSiR Spółka  
z o.o. Robertowi Smudze i wszystkim 
klubowiczom zaangażowanym w organi-
zację wydarzenia. 

mat. KW Grappler

ni 6-2 KUP oraz Dawid Krupa 6 KUP  
w walkach w kategorii do 46 kg.

Ponadto Miński Klub Sportowy TA-
EKWON-DO zajął 1. miejsce w klasy-
fikacji medalowej zawodów, a Natalia 
Kuć i Maciej Pieńkowski otrzymali tytuły 
najlepszych zawodników mistrzostw.

W zawodach, zbierając doświadcze-
nie startowe, wzięli także udział: Mate-
usz Gajewski, Magdalena Loska, Wik-
toria Owczarska, Wiktoria Szczepańska  
i Michał Topczewski oraz jako sędzio-
wie: Karol Łuniewski IV DAN, Jarosław 
Nowak I DAN, Piotr Kuźmicz I DAN oraz 
Andrzej Gusiew 1 KUP.

mat. klubu MKS TAEKWON-DO
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Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał znajdują się do wglądu na stronie internetowej BIP Urzędu Miasta: 
www.bip.minsk-maz.pl oraz w Biurze Rady Miasta, pok. 115 w Urzędzie Miasta.

XLIV sesja Rady Miasta - 9 maja 2022 r.
1. Uchwała Nr XLIV.408.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 maja 2022 r.  w sprawie zmian w budżecie Miasta 

Mińsk Mazowiecki na rok 2022;
2. Uchwała Nr XLIV.409.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 – 2033;
3. Uchwała Nr XLIV.410.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwa-

lentu pieniężnego dla strażaków ratowników ochotniczych straży pożarnych;
4. Uchwała Nr XLIV.411.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 maja 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie określenia 

zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa;
5. Uchwała Nr XLIV.412.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 9 maja 2022 r. w sprawie przekazania skargi do Woje-

wódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

XLV sesja Rady Miasta - 20 czerwca 2022 r.
1. Uchwała Nr XLV.413.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie wotum zaufania dla Burmi-

strza Miasta Mińsk Mazowiecki;
2. Uchwała Nr XLV.414.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego spra-

wozdania finansowego Miasta  Mińsk Mazowiecki wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za rok 2021;
3. Uchwała Nr XLV.415.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie absolutorium dla Burmistrza 

Miasta Mińsk Mazowiecki z tytułu wykonania budżetu za rok 2021;
4. Uchwała Nr XLV.416.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Miasta 

Mińsk Mazowiecki na rok 2022;
5. Uchwała Nr XLV.417.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy 

Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2022 – 2033;
6. Uchwała Nr XLV.418.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie określenia trybu postępowa-

nia o udzielenie dotacji celowej dla stowarzyszeń ogrodowych prowadzących rodzinne ogrody działkowe na terenie Miasta 
Mińsk Mazowiecki, a także sposobu jej rozliczania i sposobu kontroli wykonywania zleconego zadania;

7. Uchwała Nr XLV.419.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie niedochodzenia należności  
o charakterze cywilnoprawnym, przypadających Miastu Mińsk Mazowiecki lub jego jednostkom organizacyjnym;

8. Uchwała Nr XLV.420.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie regulaminu udzielania pomo-
cy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki;

9. Uchwała Nr XLV.421.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie przyjęcia Planu  działań  
na rzecz zrównoważonej energii i klimatu (SECAP) dla Miasta Mińsk Mazowiecki do 2030 roku;

10. Uchwała Nr XLV.422.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wyzna-
czenia obszaru i granic aglomeracji Mińsk Mazowiecki;

11. Uchwała Nr XLV.423.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie miejscowego planu zagospo-
darowania przestrzennego miasta Mińsk Mazowiecki – Obszar B;

12. Uchwała Nr XLV.424.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia 
zasad korzystania z niestrzeżonego parkingu miejskiego przy ul. Tadeusza Kościuszki zlokalizowanego na terenie niebędą-
cym drogą publiczną oraz wysokości opłat za parkowanie;

13. Uchwała Nr XLV.425.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. w sprawie planu nadzoru nad żłobkami, 
klubami dziecięcymi, podmiotami zatrudniającymi dziennych opiekunów oraz nad dziennymi opiekunami;

14. Uchwała Nr XLV.426.2022 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wprowa-
dzenia regulaminu przyznawania i wypłacania dodatków do wynagrodzenia dla nauczycieli w szkołach prowadzonych przez 
Miasto Mińsk Mazowiecki oraz zmian w Regulaminie określającym tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze spe-
cjalnego funduszu nagród za ich osią-
gnięcia dydaktyczno wychowawcze;

15. Uchwała Nr XLV.427.2022 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 
2022 r. w sprawie określenia średniej 
ceny jednostki paliwa w Mieście Mińsk 
Mazowiecki na rok szkolny 2022/2023;

16. Uchwała Nr XLV.428.2022 Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki z dnia 20 czerwca 
2022 r. w sprawie rozpatrzenia skargi 
na działalność Dyrektora Szkoły Pod-
stawowej Nr 6 im. Henryka Sienkiewi-
cza w Mińsku Mazowieckim.

Uchwały podjęte na sesjach
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki 

Z PRAC RADY MIASTA
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Wydział Zieleni Zarządu Gospodarki 
Komunalnej w Mińsku Mazowieckim  
w kwietniu realizował nasadzenia kilku-
dziesięciu sztuk drzew (lipy, czeremchy, 
graby, świerki) i krzewów (śnieguliczki, 
kaliny i bzu czarnego) w miejskim parku.

Wiosenne nasadzenia na miejskich 
kwietnikach bogate były w pachnące bratki  
w kolorach naszego miasta. Na Pl. Dwor-
cowym utworzony został kwietny ko-
bierzec z motywem herbu Mińska Ma-
zowieckiego. Na rondach pojawiły się 
wielobarwne kompozycje bratków.

W związku z zakończeniem obcho-
dów 600-lecia nadania praw miejskich 

dużo uwagi poświę-
cono przygotowaniu 
terenów zieleni. Stwo-
rzono miniukwiecenia 
w kolorach barw naro-
dowych pod tablicami 
przy alejkach z nazwa-
mi miast partnerskich, 
w parku uzupełniono 
nasadzenia krzewów 
azaliami, przystosowa-
no do nasadzeń donice 
w witaczu miasta i za-
aranżowano je trawami 
ozdobnymi, obkoszono 
alejki w parku miejskim. 

W ramach akcji 
„600 drzew na 600-le-
cie miasta” zasadzone  
i zabezpieczone zostały 
w wyznaczonych loka-
lizacjach takie drzewa, 
jak: kwitnące jabłonie, 
wiśnie oraz sosny.

W maju zrealizowano projekt nasa-
dzeń na nowym terenie przy Galerii Dą-
brówki. Na działce miasta pojawiły się 
drzewa czeremchy, liczne krzewy tawul-
ca, trzmieliny, derenia i bylin – kocimiętki.

Z początkiem czerwca pojawiły się 
kolejne nasadzenia z roślin jednorocz-
nych na terenach zieleni miejskiej. Bia-
łe i różowe pelargonie w skrzynkach 
ozdabiają Most Himilsbacha oraz par-
kowe mostki. Obsadzono kwietniki przy 
Urzędzie Miasta, na Pl. Stary Rynek, Pl. 
Kilińskiego, na rondzie gen. Hallera be-
gonią, werbeną, wiecznikiem, szałwią, 

INFORMACJE z Zarządu Gospodarki Komunalnej
komarzycą. Rozstawione zostały bogato 
nasadzone donice kaskadowe, w cen-
trum miasta powieszono kompozycje 
kwiatowe w amplach, a betonowe doni-
ce na Pl. Dworcowym i Pl. Stary Rynek 
zyskały ukwiecenia z begonii, pelargonii 
i komarzycy.

Miejsca pamięci zaakcentowane 
zostały przez biało-czerwone kwiaty  
w donicach, kaskadach i na kwietniku np.  
Pl. Lotników Polskich.

Skwer Prezydenta Ryszarda Kaczo-
rowskiego zyskał nową szatę z białych 
begonii, w donicach pojawiły się pelargo-
nie, a ozdobne trawy wzbogaciły zieloną 
rabatę z kul bukszpanowych.

Aktualnie trwa modernizacja terenu 
zieleni przy parkingu na ul. Kościuszki, 
pojawiły się tam nowe nasadzenia z bylin 
(liliowiec, kocimiętka, juka) i krzewów.

Wydział Zieleni ZGK

URZĄD INFORMUJE
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