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 Z zadowoleniem przyjąłem zaproszenie na 
jubileusz 590-lecia erygowania w Mińsku Mazowiec-
kim Parafii p.w. Narodzenia Najświętszej Maryi Pan-
ny. Niestety nie mogę osobiście uczestniczyć wraz 
z mieszkańcami w tak podniosłym dniu, ponieważ 
na prośbę Marszałka Senatu Bogdana Borusewicza i zaproszenie władz Telsz 
uczestniczę w uroczystościach państwowych na Litwie.
 Jednakże za pośrednictwem tego listu łączę się z mińszczanami  
w radości przeżywania tak podniosłej chwili, jak wspomnienie niezwy-
kle istotnego wydarzenia sprzed prawie sześciuset lat. Wtedy to starania  
Janusza z Gościańczyc o utworzenie parafii przyniosły oczekiwany skutek  
i w 1422 roku konsekrowano pierwszy drewniany kościół w naszym mieście. 
Wydarzenie to dało podwaliny do dalszego rozwoju parafii, skupiającej wo-
kół siebie codzienne życie wiernych. W kościele, w którym odbywają się dzi-
siaj jubileuszowe uroczystości, znajduje się obraz otaczany szczególną czcią. 
To namalowany ręką Czesława Moniuszko Wizerunek Panny Maryi Dziewicy 
ulatującej z Aniołkami, znany nam jako obraz Matki Bożej Hallerowskiej. 
Przed nim 12 sierpnia 1920 roku modlił się o zwycięstwo gen. Józef Haller,  
a chwilę później otrzymał od proboszcza Jana Sobolewskiego stalowy ryn-
graf. Ten sam, który teraz wisi przy wizerunku Niepokalanej. Po zwycięstwie 
w Bitwie Warszawskiej gen. Haller powrócił do naszego miasta i na mińskim 
rynku klęczał wraz z Achillesem Ratti (późniejszym papieżem Piusem XI) oraz 
przyszłym prezydentem Francji gen. Charles’em de Gaulle’em, dziękując za 
chwałę wojsk polskich. W 1999 roku Ojciec Święty Jan Paweł II poświęcił  
w katedrze warszawskiej koronę, którą w 80-rocznicę Cudu  nad Wisłą Pry-
mas Polski Józef Glemp ukoronował cudowny obraz. 
  Nasza świątynia przez wieki zachowała wiele bezcennych skarbów, 
jak wspaniałe boczne ołtarze, przepiękny drewniany krucyfiks z XVII w. przy 
ołtarzu głównym, kropielnica   z XVIII w., czy zabytkowa ambona, które dzię-
ki ofiarności wiernych mogą zachwycać nasze oczy i przypominać o bogatej 
historii miasta i parafii.

Księże Proboszczu, Drodzy mińszczanie,
 W ubiegłym roku władze miasta wsparły wspaniałą inicjatywę stwo-
rzenia albumu „Sacrum Ziemi Mińskiej” jako uczczenie Beatyfikacji Honoro-
wego Obywatela Miasta Błogosławionego Jana Pawła II oraz upamiętnienie 
590. rocznicy powstania Parafii. Tym bardziej cieszy, że w tym roku możemy 
współuczestniczyć w renowacji zabytków sanktuarium poprzez sfinansowanie 
odnowienia ambony. Jan Paweł II powiedział: „Chociaż nie jestem wśród was na 
co dzień, jak bywało przez tyle lat dawniej - to przecież noszę w sercu wielką 
troskę. Wielką, ogromną troskę. Jest to, moi drodzy, troska o was. Właśnie 
dlatego, że od was zależy jutrzejszy dzień.” 
 I niech troska ówczesnego Ojca Świętego przeradza się w Jego wsta-
wiennictwo za nami, mieszkańcami tego miasta, aby dzisiejsza uroczystość 
była natchnieniem do ulepszania naszego życia dla siebie samych i dla innych.

Mińsk Mazowiecki, 8.09.2012r.

	 List	 Burmistrza	 Miasta	 z	 okazji	 jubile-
uszu	590-lecia	erygowania	w	Mińsku	Mazowieckim		
Parafii	p.w.	Narodzenia	Najświętszej	Maryi	Panny.
	
                            Ksiądz Dziekan Dariusz Walicki  

Parafia Narodzenia Najświętszej Maryi Panny 
w Mińsku Mazowieckim

Burmistrz	Miasta	Mińsk	Mazowiecki
Marcin	Jakubowski
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15 sierpnia w Miejskim Domu Kultury od-
był się nadzwyczajny koncert symfoniczny 
„Gloria Polonica” uświetniający obchody 
Dnia Wojska Polskiego i upamiętniający 
rocznicę Bitwy Warszawskiej, potocznie 
zwanej „Cudem nad Wisłą”. 

Organizatorem koncertu był oddział spe-
cjalny i centrum szkolenia Żandarmerii 
Wojskowej. Przed zgromadzoną w pała-
cowym amfiteatrze publicznością wystą-
piła Warszawska Orkiestra Symfoniczna 
„Sonata” im. Bogumiła Łepeckiego. W jej 
wykonaniu usłyszeliśmy Hymn Narodowy 
oraz Symfonię E-moll op. 7 Mieczysława 
Karłowicza opowiadającą o odrodzeniu 
duszy i społeczeństwa. 

(red. fot z arch. UM)

92. Rocznica Bitwy Warszawskiej
W piątek, 17 sierpnia odbyły się obchody 
92. Rocznicy Bitwy Warszawskiej.

Uroczystości rozpoczęły się o godz. 15.00 
uroczystą Mszą Świętą  w intencji Ojczy-
zny pod przewodnictwem Biskupa Marka 
Solarczyka . Po jej zakończeniu obcho-
dy przeniosły się pod Pomnik Niepodle-
głości. Tam nastąpiło uroczyste złożenie 
kwiatów, przemówienia, apel poległych, 
a wszystko przy akompaniamencie Orkie-
stry Dętej Miasta Mińsk Mazowiecki.

Wśród zaproszonych gości poja-
wili się  i przemawiali m.in. poseł  
Bartłomiej Bodio i posłanka Krystyna Paw-
łowicz. Nie zawiedli również Mińszczanie 
licznie uczestnicząc w uroczystościach. 

„Spotykamy się po to, aby oddać hołd 
żołnierzom poległym za naszą niepodle-
głość” - powiedział w swoim przemówie-
niu wiceburmistrz Krzysztof Michalik.

O godz. 17.00 w amfiteatrze MDK,  
publiczność wysłuchała koncertu pt.  
„Z tryptyków wspomnień” w wykonaniu 
Niny Nowak – solistki Teatru Wielkiego  
i Filharmonii Narodowej. (red. fot z arch. UM)

Koncert „SONATY” upamiętniający „CUD NAD WISŁĄ”
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Plac zabaw w parku otwarty
W poniedziałek 20 sierpnia br. kilka minut 
po godz. 10.00 w parku miejskim rozległa 
się muzyka. Największe dziecięce prze-
boje wypełniały poranek zapowiadając 
ważne wydarzenie.

Park z minuty na minutę wypełniał się pu-
blicznością wśród, której oczywiście do-
minowały mińskie dzieciaczki z, niemniej 
podekscytowanymi opiekunami. Wszystko 
za sprawą uroczystego otwarcia rozbudo-
wanego placu zabaw, który nosi nazwę 
Ogrodu im. Jana Huberta.

Punktualnie o godz. 12.00 przy mikro-
fonie pojawił się gospodarz Miasta wraz  
z radnymi. Burmistrz w kilku słowach 
przypomniał ideę powstawania placu 
zabaw, przedstawił szczegóły inwestycji  
i z nieukrywaną radością otworzył plac 
zabaw.

- Dwa lata temu przychodziliśmy do par-
ku i patrzyliśmy na brzydkie i zniszczone 
urządzenia do zabawy. Mieliśmy marze-
nie, aby to wszystko odbudować i stwo-
rzyć wspaniałe miejsce dla dzieci. Dzisiaj 
to marzenie stało się rzeczywistością. 
Jest to pierwszy, ale na pewno nie ostatni 
plac zabaw dla dzieci, jaki powstał w Miń-
sku Mazowieckim – powiedział burmistrz 
Marcin Jakubowski.

Po części oficjalnej Burmistrz rozdawał 
dzieciom kolorwe baloniki i wiatraczki 
oraz słodkości. Niezawodni okazali się 
również Radni, którzy z usmiechem na 
ustach częstowali maluchy cukierkami. 
Nie zabrakło też konkursów i atrakcji 
przygotowanych przez Miejski Dom  
Kultury.

Plac zabaw, odkąd dwa lata temu został 
wybudowany cieszy się ogromną popu-
larnością, dlatego została podjęta decy-
zja o jego dalszej rozbudowie. Cała in-

westycja trwała 2 lata i podzielona była 
na dwa etapy. Rok temu pojawiły się za-
bawki dla najmłodszych dzieci (2-5 lat),  
a w tym roku dla dzieci starszych (5-12 
lat). W ramach inwestycji poza zamonto-
waniem nowych urządzeń do zabawy uło-
żono bezpieczną nawierzchnię , zakupiono  
i zamontowano nowe ławki parkowe, ko-
sze na odpady i stojaki na rowery, doko-
nano nasadzeń krzewów ozdobnych oraz 
obsiano nowe trawniki. Objekt objęty 
jest także całodobowym monitoringiem.

(red. fot z arch. UM)

20-lecie Straży Miejskiej w Mińsku Mazo-
wieckim
 
Na dzień 29 sierpnia przypada Dzień Straż-
nika Miejskiego. Nasi mińscy funkcjona-
riusze obchodzą zatem podwójne święto. 
20 lat temu została powołana do życia 
Straż Miejska w Mińsku Mazowieckim.  
Z tej okazji Burmistrz Marcin Jakubow-
ski złożył życzenia wszystkim Strażnikom  
i pogratulował wzorowej służby.

„Z okazji 20-lecia powołania w naszym 
mieście Straży Miejskiej pragnę serdecz-
nie pogratulować wszystkim Strażnikom 
Miejskim wzorowej służby i sumienności 
w wykonywaniu obowiązków oraz kon-
sekwencji podczas realizacji czynności 
służbowych. Wasza misja dla społeczno-
ści naszego Miasta zasługuje na uznanie 
i tym bardziej cieszy fakt, iż porządkiem 
publicznym zajmują się osoby o doskona-

łych kwalifikacjach i najlepszym przygo-
towaniu”.

Burmistrz wyraził także swoje oczekiwa-
nia wobec strażników. Chciał, aby mińska 
Straż Miejska stawała się bardziej otwarta 
na potrzeby mieszkańców i była pomocna  
w rozwiązywaniu  ich problemów. 

(red. fot z arch. UM)

Święto Straży Miejskiej
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W ciągu ostatnich dni można było za-
uważyć krążące po mieście auto Go-
ogle Maps Street View. Już niebawem 
będziemy mogli przechadzać się po 
mińskich ulicach za pomocą ludzika – 
Pegmana na witrynie Google Mapy.  

Dzięki Street View na Mapach Google 
można wirtualnie zwiedzać świat na 
zdjęciach panoramicznych. Google 
fotografuje tylko miejsca dostępne 
publicznie. Na zdjęciach zamazane są 
twarze i numery rejestracyjne pojaz-
dów.

Samochód Street View ma 15 obiektywów 
wykonujących zdjęcia w zakresie 360 
stopni. Wyposażony jest również w czuj-
niki ruchu do rejestrowania własnej pozy-
cji, dysk twardy do zapisywania danych, 
niewielki komputer obsługujący cały sys-

Monitoring w mieście
Miasto Mińsk Mazowiecki podjęło inicjaty-
wę zmierzającą do poprawy bezpieczeń-
stwa publicznego polegającą na rozbu-
dowie o 4 kamery systemu monitoringu 
wizyjnego obejmującego ulice: Błonie, 
Rodziny Nalazków, Stary Rynek i Dąbrów-
ki. Uznano, że monitoring wizyjny stano-
wi m.in. narzędzie zwiększające szansę 
na wykrycie przestępstw i wykroczeń już 
w momencie ich popełniania oraz narzę-
dzie prewencyjne.

Nowe kosze na śmieci na ulicach miasta
W ostatnim czasie Miasto Mińsk Mazo-
wiecki postawiło na ulicach 50 nowych 
betonowych koszy na śmieci. Zwiększono 
ich liczbę, aby uzupełnić potrzeby jakie 
zaistniały na terenie miasta. Inwestycja 
pozwoli w większym stopniu utrzymać na-
leżyty porządek.

(red.)

Nowe kosze 
na ulicach

Od 30 sierpnia kierowcy mogą korzystać  
z ponad 20-kilometrowej obwodnicy Mińska 
Mazowieckiego, która skróci czas podróży  
o ponad pół godziny. To pierwszy odcinek 
autostrady A2 na wschód od Warszawy. 
Trasa w przyszłości stanie się częścią ciągu 
projektowanej autostrady A2 aż do granicy 
w Kukurykach.

Wydzielenie budowy obwodnicy Mińska 
Mazowieckiego z całości przedsięwzięcia 
miało na celu jak najszybszą budowę tej 
drogi, by poprawić bezpieczeństwo w ru-
chu drogowym na tym odcinku i przenieść 
ruch tranzytowy (w tym przede wszystkim 
ruch pojazdów ciężkich) poza centrum Miń-
ska Mazowieckiego. Każdego dnia przez to 
miasto przejeżdża 26 tys. pojazdów, w tym 
7 tys. pojazdów ciężkich. 
 
Kierowcy podróżujący drogą krajową nr 2 
od zachodu Mińska Mazowieckiego wjadą 
na nową trasę w okolicy wsi Choszczów-
ka, natomiast od wschodu w okolicach wsi 
Ryczołek. Po oddaniu do ruchu trasy będą 
trwały prace wykończeniowe na drogach 
dojazdowych. Roboty te nie będą utrudnia-
ły ruchu na ciągu głównym trasy. Obwod-
nica Mińska Mazowieckiego to nowoczesny 
obiekt infrastruktury drogowej spełniający 
wszelkie normy bezpieczeństwa jak rów-
nież ochrony środowiska naturalnego.

Droga została wybudowana zgodnie z za-
twierdzoną przez odpowiednie służby 
decyzją o środowiskowych uwarunkowa-
niach zgody na realizację przedsięwzięcia 
uwzględniającą takie rozwiązania technicz-
ne, które maksymalnie chronią środowisko 
naturalne.

 Podczas realizacji inwestycji GDDKiA, jak 
na każdym innym kontrakcie, kontrolowa-
ła jakość robót. Stwierdzone nieprawidło-
wości usuwane były przez wykonawcę na 
bieżąco, na podstawie zatwierdzonych pro-
gramów naprawczych. Ostateczny odbiór 
inwestycji odbędzie się po zakończeniu ro-
bót wykończeniowych.

Realizację kontraktu zawartego z konsor-
cjum: Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mo-
stów Sp. z o.o. Mińsk Mazowiecki / ASTALDI 
S.p.A. Włochy / Przedsiębiorstwo Robót 
Drogowych „Regionalne Drogi Podlaskie” Sp.  
z o.o. Siedlce / Przedsiębiorstwo Budownic-
twa Lądowego „MAZOWIECKIE MOSTY” Sp. 
z o.o. / Warszawskie Przedsiębiorstwo Mo-
stowe „MOSTY” S.A., o wartości umownej 
567,4 mln zł, rozpoczęto w sierpniu 2009 
r. Inwestycja zaprojektowana została przez 
konsorcjum firm: Tebodin SAP-Projekt Sp. z 
o.o. oraz Dopravoprojekt a.s.

W ramach budowy obwodnicy Mińska Mazo-
wieckiego wykonane zostały:
3 węzły drogowe (Mińsk Mazowiecki, Jaku-
bów, Kałuszyn)
- 4 wiadukty w ciągu A-2
- 10 wiaduktów w ciągu dróg poprzecznych 
i serwisowych
- 1 obiekt mostowy
- 1 kładka dla pieszych
- 13 przepustów
- 2 miejsca obsługi podróżnych
- 3 place pod stacje poboru opłat (na łącz-
nicach węzłów) oraz budowa 35 km dróg 
dojazdowych.
 
Projekt jest współfinansowany przez Unię 
Europejską ze środków Funduszu Spójności 
w ramach Programu Infrastruktura i Środo-
wisko.

źródło: http://www.gddkia.gov.pl
fot. z arch UM

Obwodnica Mińska już otwarta

tem, a także lasery zbierające dane 3D 
w celu określania odległości na zdjęciach 
Street View.                                   (red.)

http://maps.google.pl/intl/pl/help/maps/
streetview/index.html

Samochód z Google 
maps w Mińsku
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31 sierpnia b.r. w MBP w Mińsku Mazo-
wieckim odbyła się konferencja prasowa, 
na której burmistrz Marcin Jakubowski 
gościł wiceministra transportu Tadeusza 
Jarmuziewicza, posła na Sejm i wicemini-
stra obrony narodowej Czesława Mroczka 
oraz dyrektor oddziału mazowieckiego 
GDDKiA  Elżbietę Brendę. Tematem kon-
ferencji była oddana do użytku dwa dni 
wcześniej obwodnica Mińska Mazowiec-
kiego – pierwszy odcinek autostrady A2 na 
wschód od Warszawy.

Na różnicę w natężeniu ruchu w naszym 
mieście pierwszy zwrócił uwagę mini-
ster Czesław Mroczek mówiąc, że przed 
otwarciem obwodnicy przez Mińsk prze-
jeżdżało ok. 7 tysięcy ciężarówek i ok. 30 
tysięcy samochodów osobowych na dobę. 
Jednocześnie zaznaczył, że prawdopo-
dobnie w 2014 roku może zapaść decyzja 
o budowie odcinka między Świeckiem, 
a Mińskiem Mazowieckim. Minister Jar-
muziewicz podkreślił, że budowa miń-
skiej obwodnicy zakończyła się na czas, 
a wybudowanie 1 km było najtańsze od 
lat. Docenił rolę ministra Mroczka, który 
jako poseł ziemi mińskiej zaangażował się 
mocno w to przedsięwzięcie i przeprowa-
dzając przez ostatnie lata wiele trudnych 
rozmów, zadbał o oddanie do użytku ob-
wodnicy zgodnie z planem. Z informacji 
przekazanych przez panią dyrektor Elż-
bietę Brendę wynika, że całkowity koszt 
inwestycji wyniósł ok. 567 mln zł, przy 
czym 85 % pochodziło z budżetu Unii Eu-

ropejskiej. Pani dyrektor przypomniała 
kalendarium, zaczynając od 9 lipca 2009 
roku, kiedy to podpisano umowę na bu-
dowę, a rozpoczęcie robót nastąpiło 29 
lipca 2009 roku. Zakończenie przypadło 
na blisko miesiąc przed oddaniem obwod-
nicy do użytku, czyli 28 lipca 2009 roku. 
Minister Jarmuziewicz zaznaczył, że dal-
sze plany związane z budową A2 uzależ-
nione są od decyzji Eurostatu. Aktualnie 
GDDKiA wraz z Ministerstwem Finansów 
opracowują nową formułę realizacji tej 
inwestycji, dążąc do otrzymania akcepta-
cji Eurostatu. Na zakończenie konferencji 
burmistrz Marcin Jakubowski ponownie 
podkreślił korzyści, jakie niesie ze sobą 
obwodnica i podziękował szczególnie go-

rąco ministrom za przybycie do Mińska 
Mazowieckiego.

Nastąpił głęboki oddech dla mińszczan, 
którzy mogą poczuć się swobodniej na 
miejskich drogach. Głównymi ulicami nie 
pędzą już tysiące ciężarówek, nie trze-
ba stać wiele minut w licznych korkach. 
Można odczuć zmniejszone natężenie ha-
łasu. A minęło zaledwie kilka dni od od-
dania do użytku obwodnicy Mińska Mazo-
wieckiego. W tym miejscu można życzyć 
mińszczanom satysfakcji z udogodnień, 
jakie przyniosła ze sobą ta inwestycja,  
a podróżującym nowym odcinkiem lekkiej 
i bezpiecznej drogi.

(red. fot z arch. UM)

Mamy obwodnicę! A co z autostradą?

miana Marata, Sebastiana Smędry (trąb-
ki), Jakuba Mastalerza (puzon), Lubomira 
Mulika (tuba) Jacka Juszczaka (waltor-
nia), Marcina Piszczorowicza (perkusja) 
oraz Doroty Szczepańskiej (sopran) i Pio-
tra Rafałko (tenor).  

http://www.powiatminski.pl
fot. Dorata Ozimek

Kombatanci z terenu powiatu mińskiego, 
młodzież, przedstawiciele samorządów, 
wojska i duchowieństwa spotkali się 3 
września 2012 r. przy kwaterach poległych 
żołnierzy Wojska Polskiego, aby oddać 
hołd tym, którzy ponad siedemdziesiąt 
lat temu  zginęli  w nierównej  i hero-
icznej walce z niemieckim i sowieckim 
okupantem.  Obchody 73. rocznicy wybu-
chu II wojny światowej uświetnił koncert 
Varsovia Brass Quintet. 

Organizatorami uroczystości byli: Starosta 
Miński Antoni Jan Tarczyński, Komendant 
Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojsko-
wej płk Wiesław Chrzanowski, Dyrektor 
Zespołu Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wiel-
kiego w Mińsku Mazowieckim Małgorzata 
Beczek oraz Przewodniczący Powiatowej 
Rady ds. Kombatantów Tomasz Górny. Mo-
dlitwę za poległych poprowadził kapelan 
mińskich jednostek wojskowych ks. płk 
Andrzej Molendowski, natomiast apel po-
ległych mjr Wojciech Maj. 

Po salwie honorowej, oddanej przez żoł-
nierzy 23. Bazy Lotniczej w Mińsku Ma-
zowieckim, a mogiłach poległych złożono 

kwiaty i zapalono znicze.  W uroczystości 
uczestniczyły poczty sztandarowe szkół 
oraz związków kombatanckich z terenu 
powiatu mińskiego. 

Druga część uroczystości odbyła się  
w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza Wiel-
kiego, gdzie zebrani wysłuchali koncertu 
Varsovia Brass Quintet, w wykonaniu: Da-

73. rocznica wybuchu II wojny światowej
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Nie zapomnieli o sierpniowej 
Zagładzie

Siedemdziesiąta rocznica likwidacji mińsko-
mazowieckiego getta żydowskiego stała się po-
wodem do organizacji okolicznościowych uro-
czystości, które zostały przygotowane przez 
Towarzystwo Przyjaciół Mińska Mazowieckiego 
i Gminę Wyznaniową Żydowską w Warszawie. 
Przedsięwzięcie, upamiętniające tragiczny los 
mieszkańców Mińska Mazowieckiego narodo-
wości żydowskiej objął honorowym patrona-
tem burmistrz miasta Marcin Jakubowski. 

 Tegoroczne obchody jednego z naj-
tragiczniejszych wydarzeń w dziejach miasta 
nad Srebrną zostały zrealizowane w trzech 
częściach. Pierwszą z nich stanowił wykład Ali-
cji Gontarek dotyczący losów mińskich Żydów 
w latach 1939 – 1945. Prelekcji mającej miej-
sce w poniedziałkowe popołudnie 13 sierpnia 
w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego 
w Mińsku Mazowieckim wysłuchało grono pra-
wie pięćdziesięciu osób. Poza wygłoszonym 
referatem półtoragodzinne spotkanie z histo-
rią przyniosło ze sobą sesję pytań kierowanych 
pod adresem prelegentki. Warto podkreślić, 
że wystąpienie Alicji Gontarek stanowiło bar-
dzo dobre wprowadzenie do kolejnych etapów 
uroczystości. Tydzień później przedstawiciele 
TPMM zaprosili wszystkie zainteresowane oso-
by do obejrzenia filmu dokumentalnego „Po-
lin. Okruchy pamięci”, który został wyświe-
tlony w amfiteatrze Miejskiego Domu Kultury  
w Mińsku Mazowieckim. Chronologicznie druga 
dziejach miasta projekcja tego obrazu wyre-
żyserowanego przez Jolantę Dylewską spotkała 
się z dość dużym odzewem ze strony mińsz-
czan. W seansie odbywającym się na świeżym 
powietrzu wzięło udział około trzydziestu 
osób. Uhonorowany licznymi nagrodami film 
przybliżył widzom realia życia codziennego 
polskich Żydów w okresie międzywojennym. 

 Kulminacyjna część obchodów sie-
demdziesiątej rocznicy likwidacji getta ży-
dowskiego w Mińsku Mazowieckim nastąpiła  
w upalny wtorek 21 sierpnia 2012 roku. Zainau-
gurowało ją odsłonięcie po renowacji pomnika 
nagrobnego pierwszego powojennego starosty 
powiatu mińskiego Juliana Grobelnego. W tym 
podniosłym wydarzeniu uczestniczyli m.in. 
wicestarosta powiatu mińskiego Krzysztof Pło-
chocki, radny rady powiatu mińskiego Janusz 
Wróblewski, radny rady miasta Mińsk Mazo-
wiecki Kazimierz Markowski, dyrektor Miej-
skiej Biblioteki Publicznej w Mińsku Mazowiec-
kim Teresa Sęktas Chanke, przewodnicząca 
Klubu Gazety Polskiej w Mińsku Mazowieckim 
Teresa Wargocka oraz pani Jadwiga Mizikow-
ska – Barbulant, która w znakomitej mierze 
przyczyniła się do ufundowania pomnika. Od-
nowienie obiektu było możliwe, dzięki zaan-
gażowaniu środków finansowych przyznanych 
TPMM przez Powiat Miński w ramach konkursu 
ogłoszonego dla organizacji pozarządowych 
i środków własnych Towarzystwa. Ważną rolę 
w przedsięwzięciu odegrali również mińscy 
harcerze zaciągając honorową wartę przy po-
mniku jednego z twórców Rady Pomocy Żydom 
„Żegoty”. Po odsłonięciu odrestaurowanego 
obiektu większość świadków tego wydarzenia 
przeniosła się w pobliże pomnika znajdującego 

się przy ulicy Nadrzecznej, który upamiętnia li-
kwidację mińskomazowieckich Żydów. To wła-
śnie w tym miejscu nastąpiła kulminacja wtor-
kowych uroczystości. W jej trakcie nie zabrakło 
okolicznościowego referatu przygotowanego  
i wygłoszonego przez Alicję Gontarek, wystą-
pienia burmistrza miasta Marcina Jakubow-
skiego, ekumenicznej modlitwy i składania 
wiązanek kwiatów. W upamiętnieniu zamordo-
wanych w bestialski sposób Żydów wzięli udział 
reprezentant posła na sejm RP Czesława Mrocz-
ka, przedstawiciele władz samorządowych, dy-
rektorzy powiatowych i miejskich samorządo-
wych jednostek organizacyjnych, członkowie 
organizacji pozarządowych i niezawodni har-
cerze. W licznym gronie osób uczestniczących 
w tej części obchodów nie zabrakło też przy-
byłych z różnych miast świata, Europy i Pol-
ski członków społeczności żydowskiej. Wśród 
nich była m.in. pani Dina, naoczny świadek 
zagłady mińskich Żydów. Po zakończeniu tego 
etapu obchodów biorące w nich udział osoby 
wspólnie przeszły na ulicę Kolejową tworząc  
w ten sposób pierwszy w historii „Marsz Pamięci 
Mińskich Żydów”. W przemarszu uczestniczyło 
około stu osób w skupieniu przemierzających 
trasę wytyczoną ulicami Nadrzeczną, Mirec-
kiego, Marszałka Józefa Piłsudskiego, Placem 
Dworcowym i Kolejową. Po jego zakończeniu, 
tuż przy peronie dworcowym numer jeden, po-
zostawiono zapalone lampki przypominające  
o smutnym wydźwięku tego miejsca. To wła-
śnie z niego wyruszył transport z mińskimi Ży-
dami, którego stację docelową stanowił obóz 
zagłady w Treblince. Dodajmy na zakończenie, 
że w ramach tegorocznych obchodów TPMM 
pokusiło się również o wydanie okolicznościo-
wej jednodniówki uświadamiającej czytelni-
kom dramat mińskich Żydów w latach okupa-
cji niemieckiej. Wydawnictwo przygotowane 
przez Alicję Gontarek i Joannę Wilczak spotka-
ło się z pozytywną reakcją odbiorców. Można 
je otrzymać w czasie dyżurów pełnionych we 
wtorki przez członków zarządu TPMM.        

Tomasz Adamczak
fot. z arch. UM

Drodzy	Mieszkańcy	
Mińska	Mazowieckiego,
Szanowni	Goście,

 Głęboko poruszony stoję  
w miejscu, w którym 21 sierpnia 1942 
roku lokalna społeczność żydowska po raz 
ostatni spoglądała na Mińsk Mazowiec-
ki. Tego dnia okupanci hitlerowcy przy-
stąpili do likwidacji żydowskiego getta, 
mordując ponad tysiąc osób na miejscu, 
a prawie pięć tysięcy wysyłając do obo-
zu zagłady w Treblince. W ciągu kilku dni 
tętniące wcześniej życiem ulice tej części 
miasta opustoszały. Zapadła na długi czas 
przeszywająca cisza. Kilka wieków współ-
tworzenia historii miasta przez Polaków  
i Żydów odeszło w niepamięć.
 Dziś, w 70. rocznicę likwidacji 
getta w Mińsku Mazowieckim, oddajemy 
hołd Tym, których upokarzano, torturo-
wano i mordowano w imię niezrozumia-
łej, bestialskiej ideologii. Pochylamy się 
nad tragizmem tamtych dni, kiedy cząst-
ka naszego miasta przestała bezpowrot-
nie istnieć. Symboliczne uroczystości, jak 
dzisiejsza, dają nam szansę przekazania 
młodszym pokoleniom ważnej lekcji to-
lerancji oraz poszanowania dla innych 
narodowości i religii. Pokazują, że należy 
żyć w duchu wzajemnego porozumienia  
i szacunku. 

Szanowni Państwo,
Za chwilę w Marszu Pamięci, idąc ulicami 
dawnego getta, mijając ocalałe drewnia-
ne domostwa, zatrzymamy się na sta-
cji kolejowej, gdzie 70 lat temu ruszali 
w swoją ostatnią podróż mińscy Żydzi. 
Podróż w jedną stronę, po śmierć. Tam 
zakończyła się Nasza wspólna historia. 
Historia, której zapomnieć nie możemy  
i nie zapomnimy.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki
Marcin Jakubowski

70. ROCZNICA ZAGŁADY GETTA 
w MIŃSKU MAZOWIECKIM
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31 sierpnia odbyło się uroczyste przeka-
zanie obowiązków komendanta Oddzia-
łu Specjalnego Żandarmerii Wojskowej  
w Mińsku Mazowieckim.

Płk Dariusz Bogacki po pięciu latach do-
wodzenia mińskim Oddziałem Specjalnym 
ŻW przekazał obowiązki dotychczasowe-
mu zastępcy komendanta Oddziału Spe-
cjalnego ŻW w Warszawie ppłk. Toma-
szowi Połuchowi, który z dniem objęcia 
obowiązków został awansowany do stop-
nia pułkownika.

W uroczystości uczestniczyli m.in.: Se-
kretarz Stanu w Ministerstwie Obrony 
Narodowej Czesław Mroczek, komendant 
główny Żandarmerii Wojskowej gen. dyw. 
dr Mirosław Rozmus, przedstawiciele 
władz samorządowych, dowódcy jedno-
stek i instytucji wojskowych oraz służb 
współpracujących na co dzień z Oddzia-
łem Specjalnym, a także kadra kierow-
nicza Żandarmerii Wojskowej, żołnierze  
i pracownicy mińskich jednostek ŻW oraz 
byli żołnie formacji.

„To, że Żandarmeria Wojskowa jest po-
strzegana jako formacja sprawna i sku-
teczna, cieszy się szacunkiem i respek-
tem, zależy właśnie od takich ludzi jak 
płk Dariusz Bogacki” – zwrócił się do 
zgromadzonych na uroczystości Sekretarz 
Stanu w MON Czesław Mroczek. Odnosząc 
się do osoby obejmującego obowiązki ko-
mendanta oddziału płk Tomasza Połucha 
wiceminister stwierdził, że jest on gwa-

rancją tego, że jednostka 
będzie nadal funkcjono-
wać na dotychczasowym 
wysokim poziomie i z 
pełnym profesjonalizmem 
realizować zadania służ-
bowe.

Podczas uroczystości Se-
kretarz Stanu w MON Cze-
sław Mroczek wręczył płk. 
Bogackiemu nadany przez 
Prezydenta RP Wojskowy 
Krzyż Zasługi. Wręczył mu 
również Szablę Honorową 
Wojska Polskiego. Ppłk 
Tomasz Połuch odebrał  
z rąk wiceministra Mrocz-
ka decyzję Ministra Obrony 
Narodowej o wyznaczeniu 
na stanowisko komendan-
ta Oddziału Specjalnego 
Żandarmerii Wojskowej  
w Mińsku Mazowieckim 
oraz akt mianowania na 
stopień pułkownika.

W swoim wystąpieniu 
komendant główny Żan-
darmerii Wojskowej gen. 
dyw. dr Mirosław Rozmus 

przypomniał drogi służbowe płk. Bogac-
kiego i płk. Połucha. Podkreślił, że Od-
dział Specjalny Żandarmerii Wojskowej 
w Mińsku Mazowieckim po dowództwem 
płk. Bogackiego sprostał wielu bardzo 
ciężkim zadaniom. „Żandarmeria Woj-
skowa i całe Siły Zbrojne mogły cieszyć 
się, że miały w swoim gronie takiego 
oficera” – mówił komendant główny że-
gnając płk Bogackiego. Generał Rozmus 
podziękował płk. Bogackiemu za wszyst-
kie osiągnięcia podczas całego okresu 
służby wojskowej oraz za szczególną at-
mosferę, którą wprowadził w oddziale. 

POD NOWĄ KOMENDĄ W ŻANDARMERII

Płk. Połuchowi, wszystkim żołnierzom  
i pracownikom jednostki komendant 
główny ŻW złożył najlepsze życzenia. 
„Wiem, że wspólnie poprowadzicie ten 
oddział do dalszych sukcesów” – mówił 
gen. Rozmus.

Pułkownik Bogacki podziękował żołnie-
rzom i pracownikom wojska za pracę i trud 
włożony w codzienne obowiązki służbowe 
oraz życzył wszystkim wielu sukcesów  
w dalszej służbie i pracy. Podziękował 
również wszystkim udzielającym wspar-
cia i współdziałających z Oddziałem. 
Swojemu następcy płk Bogacki przekazał 
życzenia wszelkiej pomyślności i żołnier-
skiego szczęścia. „Jestem dumny z tego, 
że najlepsze lata mojego życia mogłem 
poświęcić służbie dla Ojczyzny” – mówił 
płk Bogacki żegnając się z mundurem po 
32 latach służby wojskowej.

Z kolei obejmujący obowiązki komendan-
ta oddziału płk Tomasz Połuch podzięko-
wał za zaufanie i zapewnił, że jednostka 
pod jego dowództwem nie zboczy z wyty-
czonego przez płk. Bogackiego kierunku. 
„To dla mnie zaszczyt, że mogłem z rąk 
Pana Pułkownika przejąć sztandar naszej 
jednostki” – zwrócił się płk Połuch do 
swojego poprzednika. Zadeklarował jed-
nocześnie, że dołoży wszelkich starań, 
aby kontynuować dzieło budowane przez 
poprzednich komendantów jednostki  
i sprostać wszelkim stojącym przed Od-
działem wyzwaniom.

Uroczystość zakończyła defilada podod-
działów.

Magdalena Rochnowska

źródło: 
http://www.zw.wp.mil.pl/pl/index.html

fot. z arch. UM 
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9 września w Mińsku Mazowieckim i Mro-
zach odbył się II Miński Zlot Pojazdów 
Zabytkowych WARKOT 2012. Zlot dedy-
kowany do posiadaczy pojazdów (moto-
cykli, samochodów, ciągników itp.) mi-
nimum 25-letnich, posiadających ważne 
badanie techniczne i polisę OC. 

Pojazdy zlotowe zaczęły przybywać tuż 
po godzinie 9:00 na miejsce zbiórki przed 
Urzędem Miasta. Organizatorzy zlotu - 
Klub Dawnych Motocykli MAGNET i Mu-
zeum Ziemi Mińskiej - spodziewali się ok. 
80 zabytkowych samochodów i motocykli, 
dlatego bardzo miłą niespodzianką było 
przybycie 138 zabytkowych pojazdów (77 
samochodów i 59 motocykli) oraz około 
30 motocykli wyprodukowanych po 1987 
roku. Citroeny, mustangi, wartburg, fiaty 
126, warszawy, mercedesy czy francuskie 
renault- m.in. takie pojazdy można oglą-
dać na ulicy Konstytucji 3 Maja. Ich wła-
ściciele nie ograniczyli się do samej pre-
zentacji pięknych aut - własnym strojem 
i rekwizytami podkreślili klimat epoki, z 
której samochody pochodzą. W Mińsku od-
był się widowiskowy konkurs wolnej jazdy 
motocyklem oraz przyznano nagrody za 
najstarszy samochód i motocykl zlotu. 
Został rozstrzygnięty Konkurs Elegancji. 
W ramach zlotu odbył się I Bieg Białych 
Kołnierzyków, przygotowany przez Miński 
Klub Biegacza „Dreptak”. Po spotkaniu w 
niedzielne przedpołudnie  przed mińskim 

magistratem, o godz. 13:30 wyruszyliśmy 
długą kolumną pojazdów do gościnnej 
gminy Mrozy, gdzie zostaliśmy przyjęci 
przez władze gminy na czele z Wójtem 
Gminy Dariuszem Jaszczukiem. W Mro-
zach rozstrzygnięto pozostałe konkursy  
z nagrodami i ok. godz. 17:30, po rozda-
niu nagród zakończyliśmy II Miński Zlot 
Pojazdów Zabytkowych WARKOT 2012.
Zlot odbywał się pod Honorowym Patro-
natem Burmistrza Miasta Mińsk Mazo-
wiecki Marcina Jakubowskiego i Wójta 
Gminy Mrozy Dariusza Jaszczuka. 
 
Klasyfikacja II Mińskiego Zlotu Pojazdów Zabyt-
kowych „WARKOT 2012”:
 Puchar Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
za I miejsce w Konkursie Elegancji - Marzena 
Oklesińska, Mercedes 300 SE
Puchar Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
za II miejsce w Konkursie Elegancji - Grzegorz 
Skup, Citroen
Puchar Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
za III miejsce w Konkursie Elegancji - Konrad 
Góra, Wartburg Tourist
Puchar Dyrektora Muzeum Ziemi Mińskiej za 
najstarszy samochód zlotu - Krzysztof Rede-
siuk, Ford A - 1928 rok
Puchar Prezesa Towarzystwa Przyjaciół Mińska 
Mazowieckiego za najstarszy motocykl zlotu - 
Adam Król, BMW R35 - 1948 rok
Puchar Wójta Gminy Mrozy za najładniejszy 
samochód zlotu - Beata Zalewska, Opel Rekord 
Olimpia
Puchar Wójta Gminy Mrozy za najładniejszy 
motocykl zlotu - Jarosław Zalewski, Junak M10

Poza tym przyznano puchary za:
– Najbrudniejszy pojazd zlotu - Bogdan Różycki, 
Wartburg 353
– Najciekawszy amerykański samochód zlotu - 
Antoni Kotomski, Chevrolet Impala
– Najciekawszy brytyjski samochód zlotu - 
firma Retro-Limo, Rolls-Royce
– Najciekawszy niemiecki samochód zlotu - 
 Andrzej Talarek, DKW F7
– Najciekawszy francuski samochód zlotu -  
Ryszard Wieczorek, Renault
– Najładniejszy samochód ciężarowy zlotu - 
Zbigniew Nowosielski, Chevrolet 158
– Najlepiej warkoczący samochód zlotu -  
Michał Szymani, Ford Mustang
– Najlepiej warkoczący motocykl zlotu - Jerzy 
Lachowicz, IFA MZ BK 350
– Najszybsza załoga zlotu w klasie pre 45 - 
Krzysztof Redesiuk, Ford A 
– Najszybsza załoga zlotu w klasie pre 65 - Cze-
sław Trzebski, Kołodziej Mariusz, FSO WARSZA-
WA 224 
– Najszybsza załoga zlotu w klasie post 65 - 
Wojciech Urban, Ford Capri
 
Zlot Organizował Klub Dawnych Motocykli 
MAGNET i Muzeum Ziemi Mińskiej, w Mro-
zach współorganizatorem było Gminne 
Centrum Kultury.

 Piotr Wojdyga
Komandor Zlotu

Wiceprezes K.D.M „Magnet”
fot. z arch. UM

Z ŻYCIA MIASTA

MIŃSKI ZLOT POJAZDÓW ZABYTKOWYCH - WARKOT 2012
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Himilsbach zasiadł obok biblioteki
- Jestem wzruszona, że mogę popatrzeć 
na Jasia, posiedzieć obok niego - mówiła 
Barbara Himilsbach podczas odsłonięcia 
ławeczki Jana Himilsbacha. A wydarzenie 
to rozpoczęło IV Festiwal im. Jana Himils-
bacha 9 września 2012 r. 
 Organizowany przez Miejski Dom 
Kultury wspólnie z Miejską Biblioteka Pu-
bliczną, Muzeum Ziemi Mińskiej i war-
szawskim oddziałem TVP Festiwal z roku 
na rok przyciąga coraz liczniejszą pu-
bliczność. Nie inaczej było i teraz. Ulica 
Piłsudskiego i plac przed biblioteką były 
wypełnione. Już od wczesnych godzin po-
południowych  mińszczanie gromadzili się 
na jarmarku twórczości wszelakiej. 
Punktualnie o godz. 17 gości po-
witali Miłka Skalska z TVP Warsza-
wa oraz aktor Piotr Siwkiewicz.  
A uroczyście otworzyła Festiwal  
z ławeczki swojego męża Barbara 
Himilsbach. Chwilę później na sce-
nie zagościła Kapela Praska. W jej 
wykonaniu usłyszeliśmy szlagiery 
dawnej Warszawy. Pomiędzy wy-
stępami Kapeli anegdoty, również  
o Janie Himilsbachu, przytaczał 
Stanisław Tym. Jego wspomnienia 
co chwila przerywała salwa śmie-
chu. Trzeba przyznać, iż niezapo-
mniany Ryszard Ochódzki nie stracił 
nic ze swojej komediowej formy. 
 Tradycją Festiwalu im. 
Jana Himilsbacha są występy lokal-
nych artystów. Tym razem na sce-
nie zaprezentowały się dwa mińskie 
zespoły – Tamarysze i Kwiaty Rocka.
Pomiędzy występami ogłoszone zo-
stały wyniki konkursów związanych 
z Festiwalem. 
 Niełatwe zadanie w tym 
roku mieli jurorzy Konkursu Abso-
lutnie Frywolnych Etiud Literackich 
KAFEL 2012. Komisja konkursowa 
- Anna Dmowska, Eugeniusz Kasja-
nowicz i Dariusz Mieczysław Mól po 
wnikliwym przeczytaniu ponad 200 
nadesłanych prac i burzliwej dys-
kusji postanowiła przyznać w kategorii 
poezja: I miejsce Jerzemu Fryckowskie-
mu z Dębnicy Kaszubskiej, II miejsce Ja-
nuszowi Solarzowi z Nowego Jorku, USA, 
III miejsce Bogdanowi Nowickiemu ze 
Świętochłowic. Mimo że regulamin Kon-
kursu nie przewidywał wyróżnień, jury 
postanowiło ufundować w tej kategorii 
jeszcze trzy wyróżnienia dla Piotra Piąt-
ka z Kołobrzegu, Marioli Kruszewskiej  
z Mińska Mazowieckiego i Mirosława Ko-
walskiego z Mysłowic. W kategorii proza 
I miejsce przypadło Magdalenie Kępna  
z Czechowic-Dziedzic, II miejsce Agniesz-
ce Ślaskiej z Krakowa, III miejsce Pauli-

nie Wierzbińskiej z Wrocławia. I w tym 
przypadku również przyznano wyróżnie-
nia - dla Teresy Piatczyc-Jachimowskiej 
z Warszawy, Przemysława Rydzewskiego  
z Gdyni, Marty Zucker z Torunia i Przemy-
sława Kota z Kaszyc Milickich. - Ogromna 
większość nadesłanych na konkurs prac 
prezentowała wysoki poziom pod wzglę-
dem warsztatowym. Świadczyła także  
o wrażliwości autorów i ich wnikliwości  
w postrzeganiu nie tylko otaczającego 
nas świata - uzasadniła werdykt Anna 
Dmowska. 
 Do tegorocznej edycji Festiwalu 
im. Jana Himilsbacha dołączył Filmowy 
Ogólnopolski Przegląd Amatorski FOPA 

OFF. Jury w składzie Michał Zabłocki - 
przewodniczący, Miłka Skalska, Marek 
Maldis po obejrzeniu 18 zgłoszonych fil-
mów, stwierdziło na podstawie otrzy-
manej dokumentacji, że duża ich część 
nie spełnia wymogów regulaminowych,  
w tym warunku nie uczestniczenia w in-
nych festiwalach i przeglądach. Tym sa-
mym oceniono pozostałe filmy, kwalifiku-
jąc tzw. premiery do ścisłego konkursu. Po 
dyskusji jury postanowiło nie przyznawać 
I nagrody, natomiast przyznać II nagrodę 
filmowi „Dust Love” w reżyserii Wojcie-
cha Wiśniewskiego, dostrzegając w nim 
interesujący pomysł, bardzo dobrze zre-

alizowany, sprawną 
animację z niespo-
dziewaną pointą. 
Ponadto przyznano 
dwie III nagrody ex aequo - filmowi „Syl-
wester” w reżyserii Barbary Medajskiej 
– za anegdotę w iście himilsbachowskim 
stylu, wartą rozwinięcia w dłuższą formę 
oraz filmowi „Kilka scen z życia” w re-
żyserii Pawła Przewoźnego – za pogodne  
i dowcipne pokazanie schyłku życia wiej-
skiej rodziny. Jury postanowiło nagrodzić 
dwa filmy spoza puli konkursowej wyróż-
nieniami. Dotyczy to filmu „Polska za 20 
lat” w reżyserii Adriana Łapczyńskiego, 
z uwagi na inteligentny, groteskowy żart 

oraz filmu animowanego „Darz Bór” 
w reżyserii Jakuba Kucia – za dow-
cip i doskonała realizację. 
  Prowadzący festiwa-
lową galę zaprezentowali nomino-
wanych do nagrody MONIDŁO, którą 
otrzymała Joanna Bartel. Niestety 
nie mogła odebrać jej osobiście, 
jednak reporterzy TVP odnaleźli 
aktorkę na wyspie Wolin. - Bardzo 
ucieszyło mnie to wyróżnienie, tym 
bardziej, że osobiście znałam Jana 
Himilsbacha. Uważam że sam festi-
wal jest wspaniała inicjatywą - po-
wiedziała aktorka w czasie transmi-
sji na telebimie. 
  Nagrody w konkursach 
wręczyli burmistrz Mińska Mazo-
wieckiego Marcin Jakubowski oraz 
dyrektor MDK Zofia Hanna Markow-
ska. Ponadto nasi wolontariusze 
rozdali ok. 800 torebek z pamiątka-
mi Festiwalu. 
  Tuż przed godziną 20 
tłum przed scena znacznie zgęst-
niał, a to niewątpliwie oznacza-
ło zbliżający się koncert gwiazdy, 
czyli zespołu T.LOVE. Muniek Stasz-
czyk nie zawiódł. Podczas prawie 
dwugodzinnego koncertu zespół 
zagrał swoje największe przebo-
je porywając do wspólnej zabawy 
publiczność. A sam lider grupy nie 

omieszkał przypomnieć, że on również 
miał możliwość spotkać Pana Jana, uwa-
ża go za postać popkulturową i pamięta 
doskonale jego kultowe filmy. 
- Jest wokół ławeczki wiele kontrowersji, 
ale w tym miejscu mińszczanie udowad-
niają, że można zerwać ze stereotypami 
i podkreślić pozytywne strony - stwierdził 
Marcin Jakubowski, burmistrz miasta.  
I w tym miejscu, wokół tej ławeczki 
spotkamy się za rok. Przynajmniej taką 
mamy nadzieję. 

Agnieszka Boruta
MDK

Relacja foto z imprezy na okładce gazety.

IV FESTIWAL IM. JANA HIMILSBACHA
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SPRAWY SPOŁECZNE

DZIECI CZEKAJĄ NA POMOC ŻYCZLIWYCH LUDZI
Miłość z wyboru
 Dzieci, które nie mogą się z różnych względów wychowywać w swoich rodzi-
nach biologicznych, nie muszą wcale trafiać do domów dziecka. Jedną z form pomocy 
dzieciom  jest rodzicielstwo zastępcze. 
 W powiecie mińskim od kilku lat udaje się rozwijać rodzicielstwo zastępcze. Po-
wiatowe Centrum Pomocy w Mińsku Mazowieckim w miesiącu wrześniu bieżącego roku 
planuje rozpocząć kolejne szkolenie dla kandydatów na rodziców zastępczych. PCPR szkoli 
programem PRIDE i kwalifikuje kandydatów na opiekunów zastępczych. Szkolenie PRIDE, 
podobnie jak wychowywanie, wymaga poświęcenia, czasu. 
 Zajęcia odbywają się w formie warsztatów, w programie są też rozmo-
wy indywidualne i wizyty w domach kandydatów. Wspólnie  spędzony czas po-
zwala przyszłym rodzicom zastępczym, nie tylko zapoznać się z problematy-
ką opieki zastępczej, ale również poznać swoje mocne strony i potrzeby w tym 
zakresie. Jest to bardzo ważne, gdyż pomaga ludziom podjąć odpowiedzialną decyzję, często na całe życie. Program 
oparto na założeniu, że życie rodzinne ma dla dzieci ogromną niezaprzeczalną wartość. Dlatego opiekunowie zastępczy  
o rozległej wiedzy i wysokich umiejętnościach są niezbędni dla zapewnienia efektywności systemu opieki nad dzieckiem. PRIDE 
pomaga odkryć w sobie i rozwinąć pięć podstawowych kompetencji czyli kategorii umiejętności:
• umiejętności opiekuńcze,
• umiejętność zaspokajania potrzeb rozwojowych dzieci i kompensowania ich opóźnień rozwojowych,
• umiejętność wspierania więzi uczuciowych pomiędzy dziećmi i ich rodzinami naturalnymi,
• umiejętność zapewnienia dzieciom bezpiecznych, pozytywnych wychowawczo i trwałych związków,
• umiejętność pracy w profesjonalnym zespole.

 Umiejętności te są podstawą procesu wzajemnej oceny i kwalifikacji, co pozwala na optymalny dobór kandydatów na 
opiekunów zastępczych.

 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Mińsku Mazowieckim, ul. Konstytucji 3 Maja 16, piętro pierwsze, pokój 104 
zaprasza wszystkich zainteresowanych tematyką opieki zastępczej do kontaktu. (Tel. 25 756-40-24; 25 756-40-26).

INFORMACJE Z POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE

Kolejna edycja Projektu 

„CZAS NA AKTYWNOŚĆ W MIŃSKU MAZOWIECKIM”
 
 Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki realizuje 
kolejną edycję projektu „Czas na aktywność w Mińsku Mazowieckim” współfinansowanego z Unii 
Europejskiej w ramach  Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Główny cel Projektu to rozwój i podniesienie aktywności społecznej i mobilności środowiskowej 
oraz zwiększenie szans przygotowania do życia społecznego i zawodowego osób korzystających ze świad-
czeń pomocy społecznej na terenie miasta Mińsk Mazowiecki w latach 2012-2014.

 Konkretne działania dotyczą w szczególności zapoczątkowania procesu zmiany stylu ży-
cia, funkcjonowania w społeczności lokalnej i rodzinie poprzez nabycie umiejętności radzenia sobie   
w sytuacjach trudnych.

 Projekt przyczynia się do realizacji Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki dotyczącego objęcia osób z grupy zagrożonej wyklu-
czeniem społecznym  kompleksowym wsparciem i stworzeniem niezbędnych warunków integracji ze społeczeństwem poprzez skuteczne   
i nowoczesne usługi świadczone przez instytucje pomocy społecznej.

  Projekt będzie realizowany od 1 maja 2012 do 30 czerwca 2014, a jego planowany koszt wynosi 392 700,00 zł. Projekt skiero-
wany jest do zamieszkujących na terenie Mińska Mazowieckiego osób w wieku aktywności zawodowej, korzystających ze świadczeń pomocy 
społecznej, zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach Projektu uczestnicy będą mogli skorzystać z kursów zawodowych, warszta-
tów z psychologiem, poradnictwa prawnego oraz doradztwa zawodowego. Uczestnicy Projektu zostaną objęci pomocą w formie zasiłków 
celowych. Podczas szkoleń zapewnione będzie wyżywienie oraz opieka nad dziećmi. Udział w Projekcie jest bezpłatny.
 Osoby zainteresowane udziałem w Projekcie mogą zgłaszać się do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mińsku 
Mazowieckim.

Serdecznie zapraszamy!

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mińsku Mazowieckim, 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kościuszki 25A
tel. 25 758 00 46, 25 752 05 08, tel/fax 25 758 22 24, adresy e-mail: mopsmm@op.pl, dyrektor_mopsmm@op.pl
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Rewolucyjne zmiany w gospodarce 
odpadami komunalnymi.

            Uchwalona przez Sejm ustawa 
z dnia 1 lipca 2011r. o zmianie usta-
wy o utrzymaniu czystości i porząd-
ku w gminie oraz niektórych innych 
ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897), któ-
ra weszła w życie z dniem 1 stycz-
nia 2012r., wprowadza rewolucyjne 
zmiany w zasadach gospodarowania 
odpadami komunalnymi poprzez na-
łożenie na gminy obowiązku gospo-
darowania powyższymi odpadami.

System musi wejść w życie od 1 lip-
ca 2013 roku.

            Prowadzona dotychczas 
w Polsce gospodarka odpadami była 
mało skuteczna. Brakuje systemu 
recyklingu, rośnie masa odpadów 
składowanych na składowiskach. To 
problem bliski życia codziennego 
nas wszystkich, bo każdy przyczynia 
się w jakiś sposób do powstawania 
odpadów. Zbliżający się termin re-
alizacji zobowiązań wspólnotowych 
uświadamia, że sprawa jest poważna 
i wymaga szybkiego rozwiązania.

Jak nowy system będzie działać od 
strony mieszkańca?

            Wszystkie odpady od miesz-
kańców będzie odbierać Miasto,  
a wszyscy właściciele nieruchomo-
ści będą płacili odpowiednią opłatę. 
Taniej będzie jeśli śmieci posegregu-
jemy niż jeśli wrzucimy do jednego 
worka. Urząd Miasta jest w trakcie 
prowadzenia analizy metod oblicza-
nia stawki za odbiór odpadów. Staw-
kę na wniosek Burmistrza uchwali 
Rada Miasta. By wprowadzić system, 
Radni muszą przyjąć szereg obliga-
toryjnych uchwał, między innymi 
dotyczące: wyboru metody ustalania 
opłaty za gospodarowanie odpadami 
komunalnymi, projektu regulaminu 
utrzymania czystości i porządku na 
terenie Miasta Mińsk Mazowiecki,  
w sprawie szczegółowego sposobu  
i zakresu świadczenia usług w za-
kresie odbierania odpadów komu-
nalnych, w sprawie terminu, często-

tliwości i trybu uiszczania opłaty za 
gospodarowanie odpadami komunal-
nymi, w sprawie wzoru deklaracji,  
w sprawie określenia stawek opłat 
za gospodarowanie odpadami komu-
nalnymi.

            Właściciele nieruchomości, na 
której zamieszkują mieszkańcy zo-
bowiązani będą do uiszczania opła-
ty. Opłata za gospodarowanie odpa-
dami komunalnymi będzie stanowić 
iloczyn ustalonej przez gminę stawki 
opłaty oraz:

1) liczby mieszkańców zamieszkują-
cych daną nieruchomość, albo
2) ilości zużytej wody z danej nieru-
chomości, albo
3) powierzchni lokalu mieszkalnego.

Rada Miasta może uchwalić tylko 
jedną stawkę opłaty za gospodaro-
wanie odpadami komunalnymi od 
gospodarstwa domowego. Decyzja w 
sprawie wyboru jednej z ww. metod 
należy do kompetencji Rady Miasta 
oraz musi być niezwłocznie podana 
do publicznej wiadomości.

            Po wprowadzeniu nowego 
systemu mieszkańcy nie będą musie-
li podpisywać umów bezpośrednio  
z przedsiębiorcą, Miasto zrobi to za 
mieszkańców. Mieszkańcy powinni 
tuż przed terminem 1 lipca 2013r. 

rozwiązać obowiązujące umowy na 
odbiór odpadów celem uniknięcia 
konieczności ponoszenia podwój-
nych opłat.

            Po wprowadzeniu przez 
Miasto nowego systemu zbierania 
odpadów opłata nie będzie wpływa-
ła od mieszkańca do przedsiębiorcy, 
a zamiast tego opłata uiszczana bę-
dzie do budżetu Miasta. Z opłat po-
chodzących od mieszkańców Miasto 
pokryje koszty odbioru i zagospo-
darowania odpadów, jednocześnie 
kontrolując utrzymanie standar-
dów oraz właściwego wykonywanie 
obowiązków przez przedsiębiorców 
względem mieszkańców zgodnie  
z zawartą umową. Tym samym wła-
ściciele nieruchomości, najpóźniej 
z dniem 1 lipca 2013 roku zostają 
zwolnieni z obowiązku podpisywania 
bezpośrednio umów na odbieranie 
odpadów komunalnych z podmiota-
mi prowadzącymi działalność w tym 
zakresie. Mieszkańcy będą zobowią-
zani do złożenia deklaracji o odpa-
dach według przyjętego przez Radę 
Miasta wzoru.  

            Informacje o postępach  
i decyzjach w sprawie „rewolucji”  
w systemie gospodarowania odpa-
dami komunalnymi będą na bieżąco 
podawane do wiadomości mieszkań-
com Miasta Mińsk Mazowiecki.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

ZMIANY W GOSPODARCE 
ODPADAMI KOMUNALNYMI
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INFORMACJA
W związku z wejściem w życie w dniu 1 kwietnia 2012 r. ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środ-
kach komunikowania się (Dz. U Nr 209, poz. 1243) Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że zgłoszenie chęci skorzystania 
z określonej metody komunikowania się w celu załatwienia spraw administracyjnych należących do właściwości samorządu 
Miasta Mińska Mazowieckiego powinno nastąpić, co najmniej na 3 dni robocze przed tym zdarzeniem za pomocą następujących 
środków wspierających komunikowanie:
poczta elektroniczna – boi@umminskmaz.pl
przesyłanie wiadomości tekstowych sms w godz. pracy Urzędu – 608-373-393

I N F O R M A C J A

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki uprzejmie informuje, że Wydział Spraw 
Społecznych został przeniesiony do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, 
ul. Kościuszki 25A, 05-300 Mińsk Mazowiecki.
 Wydział Spraw Społecznych rozpatruje i rozstrzyga w sprawach:
- zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, świadczeń z funduszu  
alimentacyjnego, dodatków z tytułu urodzenia dziecka, dodatków mieszkanio-
wych.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ

Informujemy, że usterki dotyczące oświetlenia drogowego na terenie Miasta Mińsk Mazowiecki 
można zgłaszać do Urzędu Miasta pod nr tel. 25 759 53 54

Szanowni Państwo !!!
 Miasto Mińsk Mazowiecki działając zgodnie z UCHWAŁĄ NR XVII/145/12 RADY MIASTA MIŃSK MAZOWIECKI z dnia 19 marca 
2012 roku podejmie współpracę z osobami wyrażającymi chęć opiekowania się wolno żyjącymi kotami na terenie miasta Mińsk 
Mazowiecki. 
 Proszę więc osoby zainteresowane podjęciem współpracy o zgłaszanie się do  Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu 
Miasta Mińsk Mazowiecki pokój 217 w godzinach pracy urzędu.
        Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI ODDANIA PRZETERMINOWANYCH LEKÓW

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje, że istnieje moż-
liwość nieodpłatnego oddania wysegregowanych ze strumienia odpa-
dów komunalnych niepotrzebnych, przeterminowanych leków w ap-
tekach przy ulicy Siennickiej 1 i Kościuszki 9 w Mińsku Mazowieckim 
oraz w budynku biurowym Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej  
Sp. z o.o. przy ulicy Tuwima 1 w Mińsku Mazowieckim.

Dofinansowanie na unieszkodliwienie azbestu

 Dbając o ekologię, zapewniając właściwy stan środowiska w 2012 roku przewidujemy zdjęcie, zabranie i unieszkodliwienie  
1 702 m2 wyrobów zawierających azbest, którymi pokryte są dachy budynków na nieruchomościach położonych w Mińsku Ma-
zowieckim stanowiących własność osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej.
 Zgodnie z wymogami umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podaję  
informację:
„Dofinansowanie zadania polegającego na unieszkodliwieniu azbestu, wyrobów zawierających azbest dofinansowane przez 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 13 326,66 zł”.

 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

ul. Konstytucji 3-go Maja 1
05-300 Mińsk Mazowiecki

tel. (25) 759 53 00, 11 - centrala, 
fax: (25) 758 40 25

boi@umminskmaz.pl, 
sekretariat@umminskmaz.pl

www.minskmaz.bip-gov.info.pl 
www.minsk-maz.pl

Godziny pracy Urzędu Miasta: 
w poniedziałki, wtorki i czwartki 

w godz. od 8.00 do 16.00, 
w środy w godz. od 8.00 do 17.00 
w piątki w godz. od 8.00 do 15.00 

Kasa Urzędu Miasta czynna jest:
w poniedziałki, wtorki i czwartki 

w godz. od 8.00 do 15.15 
w środy w godz. od 8.00 do 16.15 
w piątki w godz. od 8.00 do 14.15

Burmistrz Miasta 
lub Zastępca Burmistrza 
przyjmują interesantów

w każdą środę w godz. 12.00-17.00. 

W każdą pierwszą środę miesiąca 
przyjmowani są interesanci  

w sprawach związanych z gospodarką 
mieszkaniową.

URZĄD MIASTA  MIŃSK MAZOWIECKI
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URZĄD MIASTA INFORMUJE

WYDZIAŁ ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA 

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Urząd Miasta Mińsk Mazowiecki Wydział Rozwoju Gospodarczego Miasta informuje, że od dnia 1 stycznia 2012 roku  
w pełnym zakresie funkcjonuje już Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG) – czyli spis przed-
siębiorców - osób fizycznych działających na terenie Polski. Spis ten prowadzony jest w systemie teleinformatycznym przez 
Ministra Gospodarki na podstawie przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej przeniesione zostały dane 
wszystkich przedsiębiorców wykonujących działalność gospodarczą, zgromadzone dotychczas w ewidencji działalności gospo-
darczej prowadzonej przez Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki.

Z dniem 1 stycznia 2012 roku zniesiona została również właściwość miejscowa urzędów w zakresie rejestracji przedsię-
biorców. Oznacza to, że wniosek o zarejestrowanie działalności gospodarczej, wniosek o zmianę danych, zawieszenie, wzno-
wienie działalności lub jej wykreślenie przedsiębiorca można złożyć w dowolnym, wybranym przez siebie urzędzie gminy lub 
elektronicznie za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej CEIDG.

Dane i informacje dotyczące przedsiębiorców udostępniane przez CEIDG są jawne. 
Zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej zaświadczenia o wpisie do CEIDG 

mają obecnie formę dokumentu elektronicznego lub wydruku ze strony internetowej CEIDG. 
Więcej informacji na stronie CEIDG – www.ceidg.gov.pl

 

I N F O R M A C J A

W piątek 31 sierpnia b.r. Burmistrz Mar-
cin Jakubowski w obecności przedstawi-
cieli lokalnej prasy oraz radnych Rady 
Miasta dokonał oficjalnego wprowadzenia 
i przekazania wykonawcy panu Mirosła-
wowi Krysiukowi terenu na prace zwią-
zane z budową ulicy Berlinga. W ramach 
tej inwestycji wybudowana zostanie sieć 
kanalizacji deszczowej wraz z wpustami 
oraz powstaną obustronne chodniki, przy 
czym nie przewiduje się wycinki drzew  
i krzewów. Długość „nowej” ul. Berlinga 
wyniesie ok. 540 m i składać się będzie  
z 3 odcinków: 2 ciągów pieszo – jezdnych 
z kostki i jezdni z mieszanek mineralno – 
bitumicznych. Całkowity koszt budowy to 
ok. 1 215 000 zł, a planowany termin za-
kończenia prac przypada na 30.11.2012r.

Również w tym dniu Burmistrz dokonał 
oficjalnego wprowadzenia wykonawcy, 
jakim jest Przedsiębiorstwo Budowy Dróg 
i Mostów na roboty budowlane dotyczą-
ce ul. Konopnickiej. Będzie to jezdnia  
z nawierzchni mineralno – bitumicznej  
o długości ok. 280 m. Mieszkańcy zyskają 
też sieć kanalizacji deszczowej, a wodo-
ciągowa poddana zostanie przebudowie. 
Na ul. Konopnickiej znajdzie się też wy-
niesione przejście dla pieszych. Jak pod-
kreślił Burmistrz planowane zakończenie 
prac nastąpić ma w tym samym terminie, 
jak w przypadku ul. Berlinga, natomiast 
koszt inwestycji to ok. 890 000 zł.

(red. fot z arch. UM)

Berlinga i Konopnickiej w budowie!

WYDZIAŁ INWESTYCJI

INWESTYCJE  2012 cz. VII



16 MIM  wrzesień 2012www.minsk-maz.pl

 

Z PRAC RADY MIASTA
ST

RE
SZ

CZ
EN

IE
 U

CH
W

A
Ł 

Z 
SE

SJ
I R

A
D

Y 
M

IA
ST

A 
PO

D
JĘ

TY
CH

 D
N

IA
 2

9 
si

er
pn

ia
 2

01
2 

ro
ku

Uchwała Nr XXII/179/12 w sprawie zmian 
w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na 
rok 2012

Zmiany do uchwały Nr XIV/121/11 Rady 
Miasta z dnia 19 grudnia 2011 roku  
w sprawie uchwalenia budżetu Miasta na 
rok 2012 dotyczą: 
zwiększenia planu wydatków bieżących 
o kwotę 1.615.000 zł oraz zmniejsze-
nia wydatków majątkowych o kwotę 
1.615.000 zł. 

Korekta planu wydatków dotyczy nastę-
pujących podziałek klasyfikacji budżeto-
wej:
1. działu 600 - Transport i łączność. Plan 
wydatków ulega ogółem zwiększeniu  
o kwotę 1.565.000 zł. Zmiany kwot zapi-
sanych w budżecie na realizację zadań  
w tej pozycji budżetowej obejmują:
a) zmieszenie planu wydatków o kwotę 
10.000 zł na pomoc finansową dla po-
wiatu mińskiego na dofinansowanie do 
zadania inwestycyjnego pn. „Wykonanie 
dokumentacji projektowej budowy chod-
nika przy ul. Budowlanej po stronie par-
ku na odcinku od Gimnazjum nr 2 do ul. 
Kościelnej”.  Z informacji pisemnej prze-
kazanej przez Starostę Mińskiego w dniu 
21 sierpnia wynika, że zadanie nie będzie 
realizowane w roku bieżącym. 
b) zwiększenie planu wydatków o kwo-
tę 1.575.000 zł na bieżące utrzymanie 
dróg gminnych. Środki zabezpieczone  
w budżecie w tej klasyfikacji budżetowej 
są niewystarczające na realizację plano-
wanych robót remontowych na drogach 
gminnych.
2. działu 710 – Działalność usługowa. 
Zwiększeniu o kwotę 15.000 zł ulega plan 
wydatków w rozdziale 71035 – Cmenta-
rze z przeznaczeniem na opracowanie 
dokumentacji dla poszerzenia obszaru 
Cmentarza Komunalnego w Mińsku Ma-
zowieckim. Planowane jest w przyszło-
ści poszerzenie Cmentarza Komunalnego  
o teren o powierzchni 700 m2 przylega-
jący po stronie wschodniej do istnieją-
cego cmentarza. Przedsięwzięcie to jest 
zasadne z uwagi na kończący się wolny 
teren na nowe miejsce grzebalne na ist-
niejącym cmentarzu. 
3. działu 801 – Oświata i wychowanie

Zmniejsza się o kwotę 1.600.000 zł plan 
wydatków na zadanie inwestycyjne pn. 
„Przebudowa MSA wraz z budową Sali 
koncertowej”. Z uwagi na braki w do-
kumentacji technicznej ujawnione po 
wszczęciu procedury przetargowej, 
dokonano unieważnienia przetargu  
i przystąpiono do uzupełnienia w/w do-
kumentacji, w wyniku czego rozpocznie 
się ponowny proces wyboru Wykonawcy 
robót budowlanych. Podpisanie umowy  
z Wykonawcą planowane jest w IV kwar-
tale br. Termin zakończenia powyższego 
zadania zostanie przesunięty na rok 2014.
4. działu 900 – Gospodarka komunalna  
i ochrona środowiska

Dokonuje się zwiększenia planu wydatków 
o kwotę 20.000 zł na opracowanie wnio-
sku o dofinansowanie realizacji zadania  
„Budowa elektrowni słonecznej” w ra-
mach programu – Inteligentne sieci Ener-
getyczne. Zadanie realizowane byłoby 
wspólnie przez miasto Mińsk Mazowiecki  
i spółki miejskie: PEC Sp. z o.o. i PWiK 
Sp. z o.o.
5. działu 921 – Kultura i ochrona dziedzic-
twa narodowego

Dokonuje się przeniesienia zaplanowanej 
dotacji celowej dla Parafii Rzymskoka-
tolickiej Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Mińsku Mazowieckim z przezna-
czeniem na dofinansowanie prac remon-
towych i konserwatorskich obiektów za-
bytkowych z paragrafu 6570 do paragrafu 
2720.

W wyniku wprowadzonych zmian w pla-
nie wydatków majątkowych, tabela nr 4 
– Plan wydatków na zadania inwestycyj-
ne w roku 2012 otrzymuje nowe brzmie-
nie, zgodnie z tabelą nr 2 do niniejszej 
uchwały.
Zmianie ulega również  treść załącznika 
- Zestawienie planowanych kwot dotacji  
z budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki  
w roku 2012, zgodnie z załącznikiem nr 1 
do niniejszej uchwały. 

W załączniku Nr 1 zaktualizowano pozycje 
prognozy na rok 2012 w celu doprowadze-
nie do zgodności z budżetem Miasta Mińsk 
Mazowiecki na rok 2012. 
Zmieniono  wysokość kwot w następują-
cych pozycjach:
1. dochody ogółem  –  zwiększenie  planu 
dochodów  do kwoty 
103.926.156 zł,
1.1. dochody bieżące – zwiększenie  
planu dochodów bieżących do kwoty 
99.827.817 zł,
2. wydatki ogółem  – zwiększenie planu 
wydatków  do  kwoty 127.633.552 zł,
2.1. wydatki bieżące razem – zwiększenie  
planu wydatków  do kwoty 96.658.423 zł,
2.1.1. wydatki bieżące ( bez odsetek  
i prowizji od kredytów i pożyczek oraz 
wyemitowanych papierów wartościo-
wych) – zwiększenie  planu wydatków do 
kwoty 95.240.700 zł,
2.2. wydatki majątkowe – zmniejszenie 
planu wydatków majątkowych do kwoty 
30.975.129 zł,
15.3. wydatki bieżące objęte limitem art. 
226 ust. 4 ufp – dokonano zwiększenia li-
mitu wydatków bieżących w latach 2012-
2015 o łączną kwotę 606.824 zł, zgodnie 
z załącznikiem nr 2 do uchwały.
15.4.wydatki majątkowe objęte limitem  
art. 226 ust. 4 ufp - dokonano zwięk-
szenia limitów wydatków majątkowych  
w latach: 2012 – 2014 o łączna kwotę 
2.065.000 zł , zgodnie z załącznikiem nr 
2 do uchwały.

W załączniku  Nr 2, limit wydatków bie-
żących uległ zwiększeniu o projekty 
związane z programami realizowanymi  
z udziałem środków, o których mowa  
w art. 5 ust.1 ufp na realizację:

- projektu w ramach POKL „ Dziecięca aka-
demia przyszłości- wyrównywanie szans 
edukacyjnych uczniów poprzez dodatko-
we zajęcia rozwijające kompetencje klu-
czowe w szkołach podstawowych” ; 
-projektu „Uczyć się, ale jak? realizowa-
nego w partnerstwie ze Stowarzyszeniem  
na Rzecz Rozwoju i Pomocy  Ku Zmia-
nom;
-na zabezpieczenie środków jako wkład 
własny na realizację projektu pn.„Prze-
ciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – 

Uchwała Nr XXII/180/12 w sprawie 
zmian Wieloletniej Prognozy Finanso-
wej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 
2012 - 2022
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Biuro	Rady	Miasta	
uprzejmie	informuje,	
że	korespondencję

do	Radnych	Rady	Miasta		
Mińsk	Mazowiecki

można	kierować	na	adres	
e-mail:

radamiasta@umminskmaz.pl
lub	

Rada	Miasta	Mińsk	Mazowiecki	
ul.	Konstytucji	3-go	Maja	1
05-300	Mińsk	Mazowiecki

W	sprawach	dotyczących	
Rady	Miasta

OFERTA MIŃSKIEGO PUNKTU 
INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO NA 2012 ROK 

MIEJSKA KOMISJA 
ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

UL. KONSTYTUCJI 3 MAJA 1, 05-300 MIŃSK MAZOWIECKI, 
TEL. 25 759-53-33 

Wszystkie osoby zainteresowane świadczeniami Mińskie-
go Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego z siedzibą przy  
ul. Wyszyńskiego 30A w Mińsku Mazowieckim zapraszamy na dyżury spe-
cjalistów, którzy udzielają bezpłatnych porad codziennie w godzinach  
16.00-19.00:

PONIEDZIAŁEK – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy 
WTOREK – psycholog (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 
ŚRODA – psycholog (przeciwdziałanie uzależnieniom)  
CZWARTEK – kurator sądowy 
                 – psycholog (przeciwdziałanie alkoholizmowi)
PIĄTEK – prawnik 

Ponadto w Mińskim Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym kontynuowane 
będą w 2012 roku zajęcia w następujących
grupach terapeutycznych:

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
- Grupa zapobiegania nawrotom choroby alkoholowej oraz
- Grupa dla członków rodzin z problemem alkoholowym
Terminy  spotkań: 01-02.IX, 06-07.X, 03-04.XI, 01-02.XII

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
- Grupa pogłębionej psychoterapii „Mój problem” – dla osób uzależnionych  
i współuzależnionych
- Cykl warsztatów uzupełniających program zapobiegania nawrotom
Terminy  spotkań:  22-23.IX, 20-21.X, 17-18.XI, 15-16.XII 

SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
- Grupa dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (papie-
rosy, alkohol, narkotyki)
Terminy  spotkań: 29-30.IX, 27-28.X

Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień 
i instruktor terapii uzależnień z Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień od 
Alkoholu w Łukowie. 

można	kontaktować	
się	również	pod	nr.	tel.:	

(25)	758	33	35,	759	53	39.

Przewodniczący	Rady	Miasta	
oraz	Wiceprzewodniczący
pełnią	dyżury	w		Urzędzie	

Miasta	w	pok.	nr	116
w	każdy	poniedziałek	
w	godz.	13.00-14.00,

Radni	miejscy	pełnią	dyżury,
w	każdą	środę

w	godz.	15.00-17.00,
tel.	(25)	759	53	72	

MKRPA

Internet dla mieszkańców Mińska Mazo-
wieckiego”. 
Ponadto na wniosek dyrektorów jedno-
stek oświatowych: GM nr 2, GM Nr 3 oraz 
SP Nr 2 uległy zmianie wysokości limitów 
na wydatki związane z utrzymaniem cią-
głości działania jednostek i których płat-
ności przypadają w okresie dłuższym niż 
rok. Dokonano również zwiększenia limi-
tu wydatków na  zawarcie planowanych 
umów na:
1. prowadzenie zastępczej obsługi kaso-
wej z tytuły wypłaty przez MOPS    świad-
czeń rodzinnych oraz pozostałych świad-
czeń z pomocy społecznej;
2. obsługę bankową budżetu miasta Mińsk 
Mazowiecki;
3. serwis oprogramowania programów 
informatycznych, głównie finansowo-    
księgowych .

W ramach limitu wydatków na zadania 
majątkowe dokonano zmian limitu wy-
datków na :
1. na przebudowę MSA wraz z budową 
sali koncertowej. Termin zakończenia za-
dania ustala się na rok 2014 i określa się  
w  tym roku limit wydatków w kwocie 
1.600.000 zł.
2. na przebudowę placu przy MDK wraz 
z budową oświetlenia i fontanny. Określa 
się zakończenie zadania w roku 2013. Li-
mit wydatków zostaje zwiększony o kwo-
tę 500.000 zł.
Dopisuje się  w pkt. 8  nowe zadanie na  
wydatki majątkowe z przeznaczeniem na 
zakup oprogramowania komputerowego 
do obsługi gospodarki śmieciowej. Na po-
wyższe zadanie  ustala się  limit wydat-
ków  w wysokości 65.000 zł.

Uchwała Nr XXII/181/12 w sprawie 
upoważnienia do dokonania czynności 
udzielenia odpowiedzi na skargę Pana 
Tomasza Fusika oraz upoważnienia do 
reprezentowania Rady Miasta Mińsk 
Mazowiecki w postępowaniu przed Wo-
jewódzkim Sądem Administracyjnym  
w Warszawie
Rada Miasta Mińsk Mazowiecki upoważ-
nia Przewodniczącego Rady Miasta Dariu-
sza Kulmę do:
1) dokonania czynności udzielenia od-
powiedzi na skargę Pana Tomasza Fusika  
z dnia 20 sierpnia 2012 r. skierowaną do 
Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego 
w Warszawie w trybie art. 101 ustawy  
o samorządzie gminnym - na uchwałę Nr 
XIX/159/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiec-
ki z dnia 29 maja 2012 r. w sprawie nada-
nia tytułu „Zasłużony dla Miasta Mińsk 
Mazowiecki”,
2) ustanowienia pełnomocnika do repre-
zentowania Rady Miasta Mińsk Mazowiec-
ki w postępowaniu przed Wojewódzkim 
Sądem Administracyjnym w Warszawie  
w sprawie skargi wniesionej przez Pana 
TomaszaFusika na uchwałę Nr XIX/159/12 
Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 29 
maja 2012 r.
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KULTURA

4. Letni Festiwal Orkiestr Dętych  
w dniu 26 sierpnia zgromadził licznych 
miłośników muzyki i barwnego widowi-
ska. Miejskimi ulicami przemaszerowały  
i paradnie wkroczyły na dziedziniec MDK 
cztery kilkudziesięcioosobowe zespoły: 
Orkiestra Dęta Muzyków Bydgoskich, 
Orkiestra Dęta OSP Nadarzyn, Orkiestra 
Dęta „Katowice-Kleofas” oraz Orkiestra 
Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki –gospoda-
rze i inicjatorzy Festiwalu. Kapelmistrz 
Marcin Ślązak po raz kolejny opracował 
artystyczną wizję imprezy i zaprosił 
znakomite zespoły, grające różnorodny 
repertuar – utwory tradycyjne, ludowe, 
poprzez klasykę, rock, pop, jazz, po 
muzykę filmową. Przed wielce liczną pu-
blicznością zagrali kilkudziesięciominu-
towe koncerty doskonali muzycy: 

Orkiestra OSP Nadarzyn powstała w 1998 r. 
i odgrywa ważną rolę w propagowaniu kultu-
ry muzycznej wśród społeczności lokalnej, ale 
także w Warszawie i okolicach. Koncerty zespo-
łu cieszą się niezwykłą popularnością i przycią-
gają wielu słuchaczy. Orkiestra jest uważana za 
jedną   z najlepszych orkiestr dętych w Polsce, 
co potwierdzają liczne nagrody i wyróżnienia 
przyznawane podczas festiwali i konkursów,  
w których brała udział. Muzycy występują 
zarówno w salach koncertowych, jak i w dy-
namicznych, bardzo efektownych pokazach 
musztry paradnej. Zespół koncertował nie tylko  
w kraju, ale również za granicą m.in. we Wło-
szech, Bułgarii, Czechach i na Ukrainie gdzie 
spotkał się z dużym entuzjazmem publiczności 
i uznaniem jurorów. W maju 2009 r. Orkiestra 
koncertowała w Chinach podczas 9. Artystycz-
nego Festiwalu w Pekinie (m.in. na scenach Te-
atru Tianqiao oraz Akademii Muzycznej), a jej 
występy zostały przyjęte bardzo gorąco przez 
pekińską publiczność. W październiku 2009 r. 
muzycy wzięli udział w 72. Paradzie Pułaskie-
go w Nowym Jorku, natomiast w grudniu tego 
roku Orkiestra koncertowała w Singapurze  
i Malezji. Podczas tego wyjazdu braliśmy udział 
m.in. w Festiwalu Orkiestr Dętych w Singapu-
rze (koncert galowy odbył się w jednej naj-
większych i najnowocześniejszych sal koncer-
towych na świecie - Esplanade Concert Hall). 
Podczas wielu koncertów muzycy towarzyszyli 
również uznanym gwiazdom polskiej estrady: 
Krystynie Prońko, Zbigniewowi Wodeckiemu, 
Agnieszce Fatydze. Brali też udział w projek-

cie promującym płytę Justyny Steczkowskiej. 
Najważniejsze osiągnięcia Orkiestry w jej za-
ledwie trzynastoletniej historii to: pierwsze 
miejsce w obowiązkowym programie konkur-
sowymi przemarszu podczas XX Ogólnopol-
skiego Festiwalu Orkiestr Ochotniczych Straży 
Pożarnych w Krynicy Zdroju (czerwiec 2009); 
pierwsze miejsce na Regionalnym Festiwalu 
Orkiestr Dętych w Warszawie-Ursusie w 2008 
roku; pierwsze miejsce na Międzywojewódz-
kim Festiwalu Orkietr Dętych w Suwałkach  
w 2008 roku: srebrny medal w kategorii 
„Marsz” i złoty medal w kategorii „Koncert”  
w Międzynarodowym Festiwalu Orkiestr Dętych 
w Rastede w Niemczech w 2008 roku; pierwsze 
miejsce na Wojewódzkim Festiwalu Orkiestr 
Dętych w Józefowie w 2007 roku; pierwsze 
miejsce na Wojewódzkim Festiwalu Orkiestr 
Dętych w Siedlcach w 2006 roku.  W 2008 roku 
Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego 
wyróżnił Orkiestrę przyznając odznaczenie 
„Zasłużony dla Kultury Polskiej”. W Orkie-
strze realizuje swoje muzyczne pasje ponad 
pięćdziesiąt osób w różnym wieku, zarówno 
dorośli, wykonujący na co dzień zawody nie-
związane z muzyką, jak i studenci oraz ucznio-
wie szkół podstawowych i średnich. Orkiestra 
występowała w popularnym programie „Jaka 
to melodia” a także brała udział w nagraniach 
popularnej reklamy telewizyjnej. W dorobku 
ma trzy płyty CD.
Założycielem i dyrygentem orkiestry jest Miro-
sław Chilmanowicz. 

Orkiestra Muzyków Bydgoskich EMBAND przy 
I Liceum Ogólnokształcącym w Bydgoszczy 
powstała 1 czerwca 1995 roku. W 1996 roku 
zaproszona na 2 dni do Gniezna na uroczystości 
św. Wojciecha. W roku 1997, 1998 i 2001 bra-
li udział w Ogólnopolskich Festiwalach Muzyki 
Religijnej w Rumii, na których osiągnęli niema-
łe sukcesy. W roku 1999 na bydgoskim lotnisku 
uczestniczyli we Mszy Świętej odprawianej 
przez papieża Jana Pawła II, wykonując pie-
śni religijne i utwory przygotowane specjalnie 
na tę okazję. Od 2001 roku zaczęli wyjeżdżać 
na konkursy orkiestr dętych. Pierwszym były 
Międzynarodowe Mistrzostwa Polski Orkiestr 
Dętych o Puchar Burmistrza Miasta Szamocin, 
gdzie zdobyli Grand Prix, pierwsze miejsce  
w swojej kategorii oraz Złoty Medal dla kapel-
mistrza. W maju 2002 roku uświetniali Dni Kul-
tury Polskiej na Łotwie i Litwie, a w listopadzie 
2002 roku Święto Niepodległości R.P. w Wilnie. 
Uczestnictwo w konkursach orkiestr dętych  
o Puchar Marszałka Województwa Kujawsko-
Pomorskiego zaowocowało pierwszymi miej-
scami w 2003 roku w Kowalu, gdzie również 
otrzymali nagrodę za najlepsze wykonanie 
poloneza, oraz w 2005 roku w Lipnie. W roku 
2004 ponownie brali udział w konkursie w Sza-
mocinie, na którym zdobyli I miejsce i Złoty 
Medal dla kapelmistrza. W 2007 roku uczest-
niczyli w Międzynarodowym Konkursie Orkiestr 
Dętych w Angermünde, w Niemczech. Na 17 
orkiestr biorących udział w konkursie zajęli III 
miejsce.
Od 2009 r. działają przy I Liceum Ogólnokształ-
cącym w Bydgoszczy. Pod patronatem tej szko-

ły wyjechali na I Ogólnopolski Konkurs Orkiestr 
Dętych w Rowach, gdzie zajęli zaszczytne  
I miejsce (równoznaczne z Grand Prix) oraz dy-
plom dla najlepszego dyrygenta. W 2010 roku 
na II Ogólnopolskim Konkursie Orkiestr Dętych 
w Rowach również zdobyli I miejsce, a dyry-
gent i tubista zostali uhonorowani specjalnymi 
dyplomami. W roku 2010 brali również udział  
w Europaradzie Orkiestr Dętych w Suchowo-
li oraz w Konkursie Orkiestr Dętych o Puchar 
Marszałka Województwa Kujawsko-Pomorskie-
go w Mroczy, gdzie zajęli pierwsze miejsce.
Koncerty w roku 2011 rozpoczęli od Międzyna-
rodowego Festiwalu i Konkursu Orkiestr Dętych 
w Pradze, w którym brało udział 19 orkiestr  
z całej Europy. Orkiestra EMBAND jako jedyna 
reprezentowała Polskę. Rywalami były orkie-
stry z Niemiec, z Estonii, z Holandii i Włoch. 
Wywalczyli Srebro. W Konkursie Orkiestr Dę-
tych w Rowach zajęli II miejsce, zaś za naj-
lepsze wykonanie utworu obowiązkowego - Po-
loneza z filmu pt. „Pan Tadeusz” – otrzymali 
jedyny puchar. We wrześniu odwiedzili Puławy 
by wziąć udział w odbywającym się tam Ogól-
nopolskim Festiwalu Orkiestr Dętych. W roku 
2012 uczestniczyli w Festiwalu Orkiestr Dętych 
w Kcyni, w Chełmnie i Ostromecku. Koncertują 
niezależnie od okazji, wykonując wielce uroz-
maicony repertuar. 
Dyrygentem zespołu jest Pani Ewa Makula.

Orkiestra Dęta „Katowice-Kleofas”- W czerw-
cu 1934 roku z inicjatywy ówczesnego dyrekto-
ra kopalni Mariana Zajączkowskiego powstała 
Zakładowa Orkiestra Dęta KWK „Katowice” 
w Katowicach. W roku założenia liczyła 26 
członków zamiłowanych w muzyce a zarazem 
pracowników kopalni. W kilka miesięcy po 
założeniu orkiestry we wrześniu 1934 roku 
odbył się pierwszy występ zespołu na uroczy-
stościach dożynkowych w Parku Kościuszki  
w Katowicach.     Od roku 1976 do chwili obec-
nej Orkiestra Dęta Katowice prowadzona jest 
przez kapelmistrza Stefana Łebka. Pod jego 
kierownictwem zespół uświetnia uroczystości 
państwowe, kościelne jak również występuje 
na wielu różnorodnych festynach koncertując 
dla zebranej widowni. W 1989 r. zespół został  
zaproszony  na koncerty do Francji w ramach 
obchodów 200 rocznicy Rewolucji Francuskiej. 
Bezsprzecznie najważniejszym wydarzeniem  
w 78 letniej historii orkiestry był koncert  
w Watykanie dla Ojca Świętego Jana Pawła 
II, kiedy to papież podziękował orkiestrze za 

4. Letni Festiwal 
Orkiestr Dętych
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aktywny udział w życiu religijnym archidiece-
zji katowickiej. Orkiestra gościła w Watykanie 
dwukrotnie:    w 1990 roku i 1996 roku i dwa 
razy miała zaszczyt uczestniczyć w audiencji u 
Ojca Świętego.
W roku 1995 orkiestra przebywała w Koloni, 
gdzie uczestniczyła w słynnym, barwnym, ko-
lorowym korowodzie „różanego poniedziałku” 
na zakończenie karnawału. W roku 2000 orkie-
stra przebywała na EXPO 2000 w Hanowerze 
gdzie rozsławiała polski, śląski i górniczy folk-
lor koncertując w polskim pawilonie. W roku 
2004 koncertowała w Essen podczas obchodów 
„Dni Polskich”. W 2007 roku orkiestra uczest-
niczyła w Dziękczynnej Pielgrzymce Metropo-
lii Katowickiej do Rzymu z okazji 750- lecia 
śmierci świętego Jacka, brała udział  w uro-
czystościach w Bazylice św. Sabiny na Aventy-
nie. W roku 2008 uczestniczyła w pielgrzymce 
polonijnej do Rzymu i uroczystościach w Bazy-
lice św. Sabiny na Aventynie. Od 1990 roku or-
kiestra uczestniczy w Pielgrzymkach Mężczyzn 
i Kobiet do Piekar zajmując się oprawa mu-
zyczną mszy świętych. Od wielu lat orkiestra 
gra hymny narodowe na wszystkich meczach 
piłkarskich reprezentacji Polski na Stadionie 
Śląskim w Chorzowie. W swoim repertuarze or-
kiestra obok muzyki ludowej i marszowej po-
siada utwory klasyczne oraz przeboje muzyki 
rozrywkowej. Orkiestra liczy aktualnie ponad 
50 członków, głównie ludzi młodych. 
W roku 2012 orkiestra obchodzi swoje 78 uro-
dziny. Podczas koncertu w Mińsku orkiestrą dy-
rygował Damian Łebek.

Orkiestra Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki po-
wstała w 1991 roku z inicjatywy Burmistrza 
Pana Zbigniewa Grzesiaka, pierwszego kapel-
mistrza orkiestry Adama Kwaśnika oraz Dyrek-
tora Miejskiej Szkoły Artystycznej Wenantego 
Domagały. Jej stałą siedzibą, w której orkie-
stra na co dzień ćwiczy jest sala koncerto-
wa Miejskiej Szkoły Artystycznej. W związku  
z przejęciem przez samorząd Miejskiej Szkoły 
Artystycznej, w 1998 roku Orkiestrę Dętą wpi-
sano do zadań Miejskiej Szkoły Artystycznej. 
Skład osobowy od 1991 r. zmieniał się kilka-
krotnie a poszczególne sekcje instrumentalne 
stawały się coraz liczniejsze. Dziś liczy sobie 
około 40 muzyków z Mińska i okolic. Bliskość 
Miejskiej Szkoły Artystycznej sprawiła, że  
w składzie osobowym jest coraz więcej mło-
dych osób, absolwentów szkoły, którzy coraz 
częściej wraz ze swoimi nauczycielami zasia-
dają do wspólnego muzykowania. Przełomo-
wym okresem zmieniającym radykalnie poziom 
artystyczny, wygląd zewnętrzny oraz wyposa-
żenie był rok 2000, kiedy podjęta została przez 
Zarząd Miasta decyzja o współpracy z holen-
derską orkiestrą z miasta  ‚s-Hertogenbosh. 
Budżet orkiestry na rok 2000 został zwiększony 
w stosunku do lat poprzednich,  co pozwoliło 
na dokonanie wielu zakupów. Podczas świę-
ta Konstytucji 3-go Maja, orkiestra pokazała 
się mińszczanom i goszczącej w tym czasie 
holenderskiej orkiestrze w nowych strojach  
i częściowo zakupionymi nowymi instrumenta-
mi. Wymiana instrumentów na nowe sprawiła, 
że orkiestra zyskała specyficzne brzmienie. 
Nastąpiła poprawa intonacji oraz wzrosła mo-
bilizacja poszczególnych członków orkiestry 
do intensywniejszego ćwiczenia. Skład instru-
mentalny przedstawia się następująco: 3 flety 
poprzeczne, 6 klarnetów, 3 saksofony altowe, 
3 saksofony tenorowe, 1 saksofon barytono-
wy, 7 trąbek, 2 waltornie, 3 puzony, 2 tuby, 3 
sakshorny tenorowe, zestaw perkusyjny wraz 
z różnymi instrumentami perkusyjnymi. Or-
kiestra rozszerzyła swój repertuar o utwory 
wokalne zapraszając do współpracy zarówno 
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Koncerty pieśni sakralnych a cappella 
19.08.2012

 Publiczność zgromadzona na 
dwóch koncertach (w kościele w Cegłowie 
i w kościele garnizonowym w Mińsku) w 
niedzielę dziewiętnastego sierpnia miała 
okazję posłuchać występu nowej formacji 
muzycznej która pojawiła się na mińskiej 
scenie chóralnej. Jest to oktet wokalny 
Manufaktura Dźwięku. Założony został 
przez grupę młodych ludzi, który kochają 
muzykę chóralną i co ważniejsze, chcą się 
dzielić tą miłością z innymi. Frontmanem 
jest członek Mińskiego Towarzystwa Mu-
zycznego, student Uniwersytetu Muzycz-
nego im. Fryderyka Chopina Emil Ławecki. 
Razem z kilkoma aktualnymi lub byłymi 
chórzystami Chóru Kameralnego Mińskie-
go Towarzystwa Muzycznego w czerwcu 
bieżącego roku zaczął spotykać się na 
regularnych próbach zespołu. W między-
czasie doszło do małych zmian personal-

nych i od tej pory ustalona już ósemka 
intensywnie ćwiczyła nad utworami, któ-
re wykonali w minioną niedzielę. W okte-
cie tworzą: Magdalena Przybińska, Marta 
Gołębiewska, Beata Kuśmierczyk, Marta 
Jakubowska, Damian Ławecki, Piotr No-
wicki, Rafał Ostrowski oraz Emil Ławecki.
 Manufaktura Dźwięku występ 
zaczęła od dwóch utworów z epoki re-
nesansu. Na początku „Modlitwa gdy 
dziadki spać idą” Wacława z Szamotuł, 
a następnie Psalm 130 „Z głębokości 
grzechów moich” Cypriana Bazylika.  
Następnie zespół zabrał słuchaczy  
w   obręb muzyki rosyjskiej, gdzie jak mó-
wił prowadzący: „słychać rosyjski rozmach  
i pasję”. Faktycznie w „Bogoroditse 
Devo radujsja” Siergieja Rachmaninowa  
i w „Malitvu proliju” Aleksandra Archan-
gielskiego oktet zaprezen-
tował to co zapowiadał: 
różnice w  dynamice, tem-
pie i wreszcie w emocji. 
Po tych utworach przy-
szedł czas utwory poświę-
cone Matce Bożej. Wpierw 
spokojny i melancholijny 
utwór Anglika Johna  Tave-
nera „Mother of God”, któ-
ry jest modlitwą do Maryi 
za duszę zmarłej ukocha-
nej. Następnie estońskie 

KULTURA

opracowanie Pozdrowienia Anielskiego, 
czyli „Helisebt Valjadel” Urmasa Sisaska  
w którym przepiękne solo zaśpiewała 
Marta Gołębiewska. Na koniec dwa pol-
skie utwory – fragment „Hymnu o miło-
ści” św. Pawła z Tarsu opracowany przez  
Jerzego Derfela oraz wiersz Krzysztofa 
Kamila Baczyńskiego „Modlitwa do Boga-
rodzicy”, gdzie niesamowitą muzykę na-
pisał Józef Świder. 
 Publiczność na obu koncertach 
dopisała i co chyba ważniejsze bardzo 
ciepło przyjęła dwa pierwsze koncerty 
zespołu, który produkcje swojego dźwię-
ku wykonuje całkowicie ręcznie i z po-
działem na głosy, jak przystoi prawdziwej 
Manufakturze...

Rafał Ostrowski
fot. z arch. MTM 

wokalistki jak i klasyczne solistów operowych. 
Od 2008 roku Orkiestrę Dętą Miasta Mińsk Ma-
zowiecki prowadzi Marcin Ślązak, absolwent 
Akademii Muzycznej w Poznaniu  i Gdańsku na 
wydziałach dyrygentury Orkiestr Dętych i Dy-
rygentury Chóralnej. Na co dzień dyrygent Or-
kiestry Reprezentacyjnej Wojska Polskiego im. 
Gen. Józefa Wybickiego w Warszawie. W tym 
roku orkiestra miała zaszczyć uczestnictwa  
w meczu narodów POLSKA-UKRAINA na stadio-
nie narodowym gdzie oprócz wielu utworów 
jako pierwsza wykonała hymny narodowe obu 
państw. Impreza ta odbiła się szerokim echem 
w kraju głównie dzięki telewizji polskiej, któ-
ra transmitowała relację na żywo. Na stadio-
nie zasiadało wtedy 20 tys. osób. W niedzielę,  
w dwóch utworach z muzykami zaśpiewała wo-
kalistka Izabela Furdal.
       Każdy z koncertów czterech orkiestr 
zaprezentował najwyższych lotów umie-

jętności muzyków, co doceniła publicz-
ność i nagradzała wykonawców rzęsistymi 
oklaskami. W przerwach na zmianę ze-
społów  - „Duo Creative” (Michał Nowo-
sadko & Zbigniew Sobierajski)  - mistrzo-
wie gimnastyki artystycznej. Ich pełne 
wdzięku, siły, koncentracji akrobacje 
sportowe do żywiołowej muzyki podbiły 
serca wielu mińszczanek. O zmierzchu, 
przy nastrojowym oświetleniu nastąpiło 
zwieńczenie Festiwalu – wspólne wykona-
nia na 170 instrumentów: „Amazing Gra-
ce” oraz „Time To Say Goodbye” w którym 
muzykom towarzyszyła znakomita mińska 
mezzosopranistka Justyna Kowynia-Ry-
manowska. Zachwyceni patroni - włoda-
rze powiatu i miasta w osobach starosty 
mińskiego Antoniego Jana Tarczyńskiego 

oraz burmistrza Marcina Jakubowskiego 
wręczyli dyrygentom oraz gimnastykom 
promocyjne upominki. W imieniu orga-
nizatorów: Mińskiego Towarzystwa Mu-
zycznego okolicznościowymi pucharami 
nagrodził członek zarządu Emil Ławecki 
i wszystkich doceniła kwiatami dyrektor 
Miejskiego Domu Kultury Zofia Hanna 
Markowska. Szczególnie ciepłe podzięko-
wania otrzymał konferansjer Pan Andrzej 
Krusiewicz, którego charakterystyczny 
głos jest też nieodłącznie związany z miń-
skim festiwalem orkiestr dętych. W rytm 
marszu „Szlakiem Brdy” cztery orkiestry 
pożegnały mińską publiczność nagrodzo-
ne owacjami. Do zobaczenia za rok.

Tekst B.S.D.
fot. Piotr Gronek 
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

Elżbieta Sieradzińska
fot. z arch. MBP

 Nikt do końca nie wie, skąd 
wzięło się to określenie. Podobno według 
jednej z  legend Ameryki Północnej  tak 
właśnie nazywano upalny okres końca 
sierpnia i początku września,  który India-
nie upodobali sobie  do ataków na osad-
ników. Francuski piosenkarz Joe Dassin 
w swej słynnej, romantycznej  piosence  
o takim właśnie tytule  twierdził, że taka 
pora roku istnieje tak naprawdę  tylko 
w Północnej Ameryce.  Może dlatego ję-
zykowi puryści upierają się, że w Polsce   
nie ma „indiańskiego lata”, tylko babie. 
  
 Zdecydowanie po stronie Indian 
stanęli  jednak  bywalcy wakacyjnych 
zajęć w Oddziale dla Dzieci  przy Pił-
sudskiego 1a. W przedostatni sierpniowy 
wtorek stanął tam indiański wigwam,  
z siedzącymi przed nim squaw. Nie zabra-
kło też kowbojów, ale wojennego topora 
nikt nie wykopywał. Wszystko odbyło się 
pokojowo, zgodnie ze scenariuszem, na-
kreślonym przez  Willa Osborne’a i Mary 
Osborne Pope  w serii książek „W magicz-
nym domku na drzewie”.  
 W ostatnim tygodniu wakacji 
dzielni Apacze i mądre squaw zmyły far-
bę z twarzy  i z pomocą wyobraźni, Ma-
gicznego Domku i opowieści Willa i Mary 
znalazły się na pokładzie transatlantyku 
Titanica. W odkrywaniu sekretów  słynne-

go statku i  jego historii  pomogły z pew-
nością fragmenty dokumentalnego filmu 
„Tajemnice Titanica”, które odtworzyli-
śmy dzięki uprzejmości redakcji National 
Geographic  Magazine.  
 Mocnym, ekologicznym akcen-
tem skończył się również cykl waka-
cyjnych projekcji filmowych dla dzieci  
w „Miejskiej Kinotece Publicznej”. Zain-
teresowanie było tak duże, że w sierp-
niowe czwartki  odbywały się już dwie 
projekcje. Bajecznie kolorowy, żywy,  
a jednocześnie mądry i pouczający „Lo-
rax” był chyba  dobrym przyczynkiem 
do rozbudzania wrażliwości ekologicznej 
dzieci, w domu, a już niedługo w przed-
szkolu  i w szkole. 
 W podobnym duchu odbywały się 
przedstawienia   teatralne  sponsorowa-
ne przez Miejską Komisję Rozwiązywania 
Problemów Alkoholowych w Mińsku Mazo-
wieckim.  Spektakl „Historia zaginionego 
papierka” w wykonaniu Teatru „Pozytyw-
ka”  był kolejną próbą uświadomienia 
dzieciom, że świat wokół nas będzie lep-
szy, piękniejszy i zdrowszy, jeśli człowiek 
w porę zacznie o niego dbać. 
 Jednak prawdziwym zakończe-
niem „Wakacji z Biblioteką” ma być Bal 
Postaci Bajkowych. Mile widziane będą 
przebrania, kostiumy, maseczki, a  na 
koniec balu, na osłodę pożegnania z wa-
kacjami i z latem przewidziano słodki po-
częstunek! 
 Wraz z  jesienią na Piłsudskiego 
1a powrócą  cykliczne „spotkania z…” 
-  „Muzowe” i nie tylko.   We wrześniu 
odwiedzi nas prof. Jerzy Pomianowski, 
wybitna postać  w dziedzinie prozy, ese-
istyki czy  krytyki teatralnej. W materii 
translatorskiej zasłynął między innymi 
przekładami Izaaka Babla i Sołżenicyna. 
Magdaleny Zawadzkiej przestawiać nie 
trzeba. Nawet nie wypada. Chociaż…
czy ktoś pamięta, że wystąpiła także  

Indiańskie lato
w jednym z odcinków kultowego pol-
skiego serialu z lat 60. „Wojna domo-
wa”? W jakiej roli? O to będzie można ją 
zapytać na wrześniowym spotkaniu przy 
Piłsudskiego 1a.
 Październikową słotę  osłodzą 
dwa szczególne spotkania: zawita do nas 
Marek Krajewski –gwiazda polskiej po-
wieści kryminalnej, autor m.in. „Śmierci  
w Breslau”, „Dżumy w Breslau”, „Alei sa-
mobójców” czy „Rzeki Hadesu”.  
 I kolejna postać  polskiej sceny 
teatralnej i filmowej.  Stanisława Celiń-
ska. Lista jej ról, kreacji, nagród i odzna-
czeń za działalność artystyczną zajęłaby 
kolejne dwie strony, może więc zajrzymy 
raczej do książki?  Dobrze, że ktoś, a do-
kładniej Karolina Prewęcka,  pokusiła się 
o  jej napisanie. Zatem hit na październik 
– Stanisława Celińska i promocja książki 
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MIEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA

Miejska Szkoła Artystyczna przywitała 
rok szkolny w sobotę 1 września 2012  
w niecodziennym dla tej placówki miej-
scu. Rozpoczęcie bowiem odbyło się w 
budynku nowo utworzonego Zespołu Szkół 
Miejskich nr 1 przy ulicy Kopernika. Nowa, 
tymczasowa siedziba szkoły związana jest 
z rozbudową budynku przy Armii Ludowej 
23. Uczniowie Miejskiej Szkoły Artystycz-
nej przez najbliższe dwa lata będą zdo-
bywać swoje muzyczne umiejętności wła-
śnie przy ulicy Kopernika oraz w budynku 
mieszczącym  się na ulicy Pięknej. 

Podczas uroczystego rozpoczęcia roku po-
czątkujący adepci sztuki muzycznej zo-
stali dokładnie poinformowani jak w tych 
nieco odmiennych organizacyjnie warun-
kach przebiegać będzie ich edukacja. Dy-
rektor szkoły Maciej Wenanty Domagała 

po przywitaniu wszystkich obecnych na 
uroczystości,  nakreślił szczegółowo ja-
kie wyzwania niesie przed pedagogami  
i uczniami nowy rok szkolny. 

Dyrektor przedstawił również wszystkich 
nauczycieli przedmiotów teoretycznych 
takich jak kształcenie słuchu, rytmika, 
audycje muzyczne, chór oraz pedagogów 
odpowiedzialnych za postępy czynione 
przez uczniów na instrumentach. Serdecz-
nie przywitano również wykładowców, 
którzy od nowego roku będą pracować  
z uczniami nad ich muzyczną edukacją.

Istotne zmiany nastąpiły również w or-
ganizacji pracy Rady Rodziców Miejskiej 
Szkoły Artystycznej , gdyż pożegnała ona 
uroczyście wieloletniego współpracow-
nika Grzegorza Romaszuka i wybrała no-

wych jej członków. Rada Rodziców MSA  
w roku szkolnym 2012/2013 pracować bę-
dzie w następującym składzie: Iwona Łu-
kaszewska, Małgorzata Tarczyńska, Iwona 
Kielak- Percyma, Renata Dołkowska, Pa-
weł Mielnik,  Elżbieta Kalinowska.

Rozpoczęcie roku przebiegło wyjątkowo 
bez muzycznych akcentów, gdyż wzglę-
dy logistyczne uniemożliwiły takowe, 
ale młodzi muzycy  MSA z niecierpliwo-
ścią wyczekują już pierwszych audycji 
oraz koncertów, które cieszą się zarówno 
wśród uczniów, rodziców oraz mieszkań-
ców naszego miasta ogromnym  zaintere-
sowaniem. 

Jagoda Jabłonowska
fot. z arch.

POCZĄTEK ROKU SZKOLNEGO W MSA

 Muzeum Ziemi Mińskiej w Mińsku 
Mazowieckim powstało na mocy Uchwa-
ły Rady Miasta Nr XXVI/277/05 z dnia 7 
marca 2005 roku. Od początku swego ist-
nienia jednym z elementów merytorycz-
nej działalności jest proces wydawniczy 
skupiający się wokół historycznej identy-
fikacji Mińska Mazowieckiego i ziemi miń-
skiej. Do najważniejszych publikacji zali-
czają się takie pozycje jak: Sacrum Ziemi 
Mińskiej, Prezydent Ryszard Kaczorowski 
Honorowy Obywatel Ziem i Miast Rzeczy-
pospolitej, Księga Miejsc Pamięci Narodo-
wej Powiatu Mińskiego, Mińskie impresje 
architektoniczne Marka Chabrowskiego.   
To odkrywanie lokalnych dziejów łączy się 
jednoznacznie z uzyskiwaniem nie tylko 
większej wiedzy o przeszłości, ale rów-
nież z umacnianiem emocjonalnej więzi 
mieszkańców z miejscem zamieszkania. 
Jest to tym ważniejsze i wartościowsze, 
im więcej pojawia się w przestrzeni pu-
blicznej informacji bazujących na do-
mniemaniach i kwestionujących potrzebę 
przeprowadzania rzetelnych badań źró-
dłowych.

 Zważając na powyższe Muzeum 
Ziemi Mińskiej przystępuje do realizacji 
nowego projektu wydawniczego pod na-
zwą „Mińskie Zeszyty Muzealne” pod na-
ukowym patronatem profesorów Wiesła-
wa Jana Wysockiego, Tomasza Kośmidra  
i Janusza Odziemkowskiego.
 Zeszyty będą ukazywały się  
w cyklu rocznym, a ich charakterystycz-
nym wyznacznikiem, począwszy od pierw-
szego numeru, będzie ukierunkowanie 
na prezentację życiorysów mieszkańców 
Ziemi Mińskiej. Ta personifikacja historii 
idzie w parze z dotychczasową działalno-
ścią Muzeum, w której przypominane są 
losy wielu osób poprzez wystawy, fundo-
wanie tablic informacyjno-historycznych, 
budowanie instalacji przestrzennych  
i pomników. Drugim spoiwem Zeszytów 
będzie prezentacja mińskiej bibliografii, 
tak bardzo przydatnej dla poszukiwań  
i badań historycznych.
 Przekazując w ręce czytelników 
pierwszy zeszyt „Mińskich Zeszytów Mu-
zealnych” pragnę wyrazić nadzieję, że 
przyczyni się on do pogłębiania wiedzy  

o dziejach naszej Mińskiej Ojczyzny i sta-
nie się kolejnym istotnym wydawnictwem 
wykorzystywanym w procesie edukacyj-
nym przez nauczycieli i uczniów szkół 
mińskich.

Dyrektor Muzeum Ziemi Mińskiej
Leszek Celej

Mińskie Zeszyty Muzealne MZM
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Gimnazjum Miejskie nr 1 im. Gen. Wła-
dysława Andersa w Mińsku Mazowieckim 
zostało zakwalifikowane do Siatkarskich 
Ośrodków Szkolnych organizowanych 
przez Polski Związek Piłki Siatkowej w ra-
mach „Programu upowszechniania sportu 
wśród dzieci i młodzieży w zakresie piłki 
siatkowej” Ministerstwa Sportu i Turysty-
ki (lista szkół:  www.pzps.pl ). Projekt 
SOS skierowany jest nie tylko do uczniów  
z wybranych z całej Polski 128 szkół gim-
nazjalnych i ponadgimnazjalnych, ale słu-
żyć będzie również edukacji nauczycieli 
pracujących z młodzieżą.

W roku szkolnym 2012/2013 programem 
zostanie objętych 35 Siatkarskich Ośrod-
ków Szkolnych. SOS tworzą szkoły posia-
dające klasy sportowe o profilu piłka siat-
kowa, realizujące program opracowany 
na podstawie szkolenia Akademii Polskiej 
Siatkówki. Jeden SOS tworzą trzy gimna-
zja oraz jedno liceum, które współpra-
cują ze sobą na warunkach określonych  
w umowie zawartej przez każdą ze szkół 
z PZPS. SOS funkcjonują oddzielnie dla 
chłopców i dziewczynek.

Podstawowymi warunkami ubiegania się o 
udział w programie jest posiadanie: od-
działu sportowego o profilu siatkarskim, 
odpowiedniego zaplecza sportowego oraz 
przygotowanej kadry nauczycielskiej po-
siadającej kwalifikacje trenerskie lub in-
struktorskie do prowadzenia zajęć spor-
towych.

Gimnazjum Miejskie nr 1 przy wsparciu 
organu prowadzącego  przystąpiło do 
programu SOS, ponieważ utworzyło klasę 
sportową ze specjalnością piłka siatkowa 
dziewcząt, którą od 1 września 2012 roku 
poprowadzi znany i ceniony przez mińsz-
czan trener Adam Cichoń. W celu zapew-
nienia dziewczętom z klasy sportowej 
m.in. udziału w rozgrywkach ligowych 
szkoła współpracuje z Międzyszkolnym 
Klubem Sportowym „Olimp”, którego pre-
zesem jest Sławomir Gromek. Gimnazjum 
gwarantuje odpowiednie warunki tech-
niczne i bytowe do uprawiania siatkówki, 
a organ prowadzący kontynuację szkole-
nia przez minimum kolejne trzy lata.

Założenia Programu SOS opierają się na 
szkoleniu młodych pokoleń siatkarskich 
zaczynających od podstaw na poziomie 
gimnazjalnym. Udział naszych gimnazja-
listek w Siatkarskim Ośrodku Szkolnym 

Siatkarski Ośrodek Szkolny w GM 1
stwarza szansę 
kontynuowa-
nia edukacji 
s i a t k a r s k i e j 
w Szkołach 
M i s t r z o s t w a 
Sportowego. Ideą programu jest  również 
wsparcie sprzętowe. PZPS w ramach pro-
gramu przekaże szkole sprzęt sportowy 
o wartości ok. 40.000 zł przeznaczony 
na prowadzenie zajęć siatkarskich oraz 
sprawnościowych oraz dla każdego SOS 
zatrudni lekarza i fizjoterapeutę, którzy 
będą sprawować opiekę medyczną nad 
uczniami objętymi programem.

 

Sukcesy polskiej siatkówki pokazują, że 
nasza młodzież ma coraz lepsze wzorce 
do naśladowania, co przekłada się na 
znaczący wzrost zainteresowania upra-
wianiem tej dyscypliny sportu. Siatkarski 
Ośrodek Szkolny w GM1 to niewątpliwie 
właściwy  krok w kierunku popularyzacji 
piłki siatkowej nie tylko w Mińsku Mazo-
wieckim, ale  i w rejonie. 

Iwona Dróżdż
GM NR 1

3 września 2012r.  Burmistrz Marcin Ja-
kubowski wraz z radnymi uczestniczył  
w uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego 
w nowopowstałej Szkole Podstawowej Nr 
4, która od dnia dzisiejszego funkcjonuje 
w siedzibie Gimnazjum Miejskiego Nr 3  
w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Siennic-
kiej 17. 

Po godzinie 12.00 wszystkie pierwsza-
ki w strojach galowych po części arty-
stycznej złożyły ślubowanie. Następnie 
Burmistrz zgodnie z tradycją pasował ich 
na uczniów. Po tylu wrażeniach i aby by 
ten niezwykły dzień w szkole był dla nich 
radością, Gospodarz Miasta przygotował 
niespodziankę. 75 świeżo upieczonych 
pierwszoklasistów otrzymało od niego po 
upominku. 

Dyrektorem placówki jest Pani Agniesz-
ka Sado. Do szkoły będzie uczęszczać 
75 uczniów do trzech oddziałów klas 
pierwszych. Dzieci będą się uczyć w od-
niowionych i od podstaw wyposażonych 
trzech izbach lekcyjnych. Każda z sal jest 
przestronna i wyposażona w nowe stoliki  
i krzesełka, dywan oraz indywidualne 
szafki dla uczniów. Na ich potrzeby za-
kupiono również niezbędne pomoce dy-
daktyczne. Każdy z nauczycieli ma do 

dyspozycji laptop w celu prowadzenia 
dziennika elektronicznego.

Ponadto wszyscy uczniowie Szkoły Pod-
stawowej mają możliwość zapisania się 
na obiady, korzystania ze świetlicy szkol-
nej, biblioteki, pracowni komputerowej, 
hali sportowej z zapleczem oraz auli.  
Na potrzeby przygotowania i funkcjono-

wania szkoły Miasto wydatkowało kwotę 
88 000 zł. 

Przed uroczystym rozpoczęciem roku 
w SP Nr 4 Burmistrz zawitał również do 
Gimnazjum Miejskiego Nr 3, aby powitać 
świeżo upieczonych 123 gimnazjalistów  
i życzyć im dobrego startu na nowej gim-
nazjalnej drodze. (red.  fot. z arch. UM)

Otwarcie Szkoły Podstawowej Nr 4
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IV Kolarskie Kryterium Uliczne - Memoriał 
Feliksa Rawskiego przechodzi do historii. 
Ta wspaniała kolarska impreza rozgrywa-
na corocznie w centrum Mińska Mazo-
wieckiego, tym razem wyglądała nieco 
inaczej. 

Mija bowiem sto lat, kiedy to Fe-
liks Rawski - patron mińskich ko-
larzy ustanowił na 100-kilometro-
wym odcinku trasy lubelskiej swój 
słynny rekord. Znany jest jeszcze 
jeden wyczyn sławnego mińszcza-
nina. Ponoć „Mistrz Feliks” wygrał 
słynny zakład o to, że przejedzie 
rowerem szosowym po dziesięcio-
metrowym odcinku szyny kolejo-
wej. Te ciekawe historie zainspiro-
wały organizatorów sierpniowego 
mińskiego spektaklu kolarskiego. 
Postanowiono więc w tym roku 
nadać wydarzeniu również akcent 
historyczny. Tak więc zanim do walki ru-
szyli sami zawodnicy, wszyscy chętni go-
ście mieli szansę powtórzyć wyczyn Raw-
skiego mierząc się z dziesięciometrową 
szyną ułożoną na środku ulicy dokładnie 
przed magistratem miasta. Niestety w 
tym roku sztuka ta nikomu się nie udała. 
Jak zapowiada Dyrektor Muzeum Ziemi 
Mińskiej - Leszek Celej, tę konkurencję 
musimy koniecznie powtórzyć za rok. 
Warto więc trenować bowiem nagroda 
będzie bardzo cenna.

Tymczasem kilka metrów dalej tuż przy 
budynku Starostwa Powiatowego trwała 
rekordowo długa ceremonia odsłonięcia 
tablicy pamiątkowej poświęconej Raw-
skiemu. Faktycznie - celebracje trwały 
łącznie ponad trzy godziny ! Dlaczego tak 
długo ? Otóż w tym czasie wszyscy chęt-
ni mińszczanie tworząc wieloosobową 

„sztafetę”, dosiadali 
kolejno rower stacjo-
narny ustawiony przy 
postumencie. W jakim 
celu ? Wspólnymi siłami 
w wieloosobowym skła-
dzie postanowili „wy-
kręcić wynik” Feliksa 
Rawskiego !!! Chyba 
się udało a rower też 
tę próbę wytrzymał.                                                                                                             
Dobrą tradycją miń-
skiego święta kolarskie-
go jest coroczna „run-
da honorowa”. Wzorem 
lat poprzednich miesz-
kańcy miasta wraz  
z naszymi włodarzami 
i vipami utworzyli po-

kaźny peleton do którego dołączyły całe 
rodziny z dziećmi. Bardzo sprawnie do 
zabawy „dojechali” też sami zawodnicy  
w kolorowych strojach klubowych. Wyglą-
dało to interesująco, a najważniejsze że 
obudził się w tym peletonie duch rywali-
zacji. To byłoby niebezpieczne.

Tego roku w imprezie wzięła udział naj-
większa jak dotąd liczba dzieci. Trudno 
się dziwić - kolarstwo w Powiecie Mińskim 
od kilku lat staje się coraz popularniej-
sze. Wśród elity natomiast, jak zawsze 
nie zabrakło znanych kolarzy szosowych 
którzy corocznie przyjeżdżają na „miń-
skie wyścigi”. Ogólnie wystartowało 90 
zawodników. Szkoda że tak regularnie 
w te wakacje straszy nas wszystkich 
kapryśna pogoda, Zapewne wielu znie-
chęciła do wyjścia z domu i oglądania 
kolarskiej rywalizacji.

Obsada sportowa podobnie jak rok temu 
była silna. Tym bardziej ucieszył wszyst-
kich fakt że niemal w każdej kategorii 
wiekowej swój akcent zaznaczyli ulu-
bieńcy mińskiej publiczności czyli Klub 
Kolarski V MAX działający przy Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji.

Młodzi kolarze znad Srebrnej  tego dnia 
aż ośmiokrotnie wchodzili na podium.

Dawid Rosochacki - I miejsce w kat. 6-10 lat
Małgosia Tomaszycka - I miejsce w kat. 11-14 
lat
Julia Minasiewicz - II miejsce w kat. 11-14 lat
Dominik Jastrzębski - I miejsce w kat. 15-18 lat
Adam Borkowski - II miejsce w kat. 15-18 lat
Dominik Jarosz - III miejsce w kat. 15-18 lat
Adam Borkowski - III miejsce w kat ELITA
Jacek Tomkiewicz - I miejsce w kat. MASTERS

Fundatorami cennych nagród rzeczowych oraz 
pucharów dla zwycięzców kategorii był Urząd 
Miasta oraz Starostwo Powiatowe jak też spn-
sorzy V MAXu z Bankie BGŻ na czele.

J.Tomkiewicz - trener i prezes V MAX 
Mińsk Mazowiecki:  ..”cieszę się że mo-
głem współpracować w świetnym zespo-
le organizatorskim z Miejskim Ośrodkiem 
Sportu i Rekreacji oraz z Muzeum Ziemi 
Mińskiej które wniosło do tego przedsię-
wzięcia wiele dobrej energii. W Klubie V 
MAX jest kilku „Panów Mastersów” którzy 
też wykonali świetną robotę organizator-

ską. Dzięki takiej pracowitej drużynie 
potrafimy dać ludziom kawał dobrej 
zabawy, przybliżać ciekawe postacie 
z historii miasta oraz pielęgnować 
wspaniały sport kolarski”...

Dla mińskich kolarzy sezon 2012 po-
trwa aż do połowy października. Przed 
nimi kolejne występy na trasach MTB 
jak i na szosie. Najbliższy start już 
19.08. w pobliskim Okuniewie. Będzie 
to prawdziwy kąsek dla fanów Cross 
Country.

Szczegóły o mińskim kolarstwie,  
zdjęcia i filmy na: 

www.vmaxkolarze.pl

Jacek Tomkiewicz
fot. DM (minskmaz.com) i VMAX

KRYTERIUM ULICZNE 
„RAWSKIEGO”
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W ramach Akcji Wakacyjnej, Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazo-
wieckim zorganizował wiele atrakcji dla 
dzieci i młodzieży.
 Pierwszą, cieszącą się najwięk-
szym powodzeniem była Bezpłatna Szkół-
ka Pływacka dla dzieci, w której uczestni-
czyły dwie 15 osobowe grupy podzielone 
według umiejętności na godz. 10.00 oraz 
11.00. Dzieci brały udział w zajęciach od 
poniedziałku do soboty przez dwa tyg. 
lipca oraz sierpnia. Łącznie z bezpłatnych 
zajęć na mińskiej pływalni skorzystało 60 
dzieci.
 Kolejną atrakcją była Bezpłatna 
Szkółka Samoobrony dla 15 dziewcząt, 
które pod okiem instruktora uczyły się  
i doskonaliły techniki samoobrony od 
20.08 do 31.08.2012. 1,5 godzinne zaję-
cia odbywały się na obiekcie MOSiR przy 
ul. Sportowej 1.

Grand Prix
W tym roku przygotowaliśmy również 
szeroką gamę atrakcji dla młodzieży - 
między innymi Grand Prix w Koszykówce 
Ulicznej, w którym udział wzięło ponad 
50 zawodników, rywalizujących podczas 5 
spotkań z podziałem na kat. Gimnazjum 
oraz Open.
 Kategorię gimnazjum bezkon-
kurencyjnie wygrała drużyna „Bad Ass”, 
natomiast kategoria OPEN „należała” do 
zespołu „Gramy Dla Eweliny”. Podczas fi-
nału 29 sierpnia 2012, odbył się również 
konkurs BIGSHOT (rzut do kosza z poło-
wy boiska), który w drugiej próbie wygrał 
Piotr Curyło.
 Tego dnia wszyscy zawodnicy 
zostali nagrodzeni pamiątkowymi ko-
szulkami, medalami a drużyny z podium 
statuetkami oraz cennymi nagrodami rze-
czowymi.
 Kolejnym, cieszącym się nie-
słabnącym zainteresowaniem, przedsię-
wzięciem MOSiR jest Grand Prix w Siat-
kówce Plażowej. Tegoroczne rozgrywki 
przyciągnęły 26 drużyn, które grały  
w następujących kategoriach: Gimna-

zjum, Kobiety oraz OPEN. Kategorię gim-
nazjum wygrał zespół  „Parówy” , druży-
na „Nie wiem” w kat. Kobiet natomiast 
„Obrońcy tytułu”  „rozgromili” po raz 
drugi z rzędu kat. OPEN. Wszyscy zawod-
nicy zostali nagrodzeni pamiątkowymi 
medalami, koszulkami najlepsi statuetka-
mi oraz nagrodami rzeczowymi. Siatków-
ka Mińska charakteryzuje się wysokim po-
ziomem gry oraz zaciętą rywalizacją, co z 
pewnością jest bardzo atrakcyjnym i traf-
nym punktem Akcji Wakacyjnej MOSiR.
 W okresie wakacji Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji  był również orga-
nizatorem Letniego Gran Prix piłki nożnej 
szkół podstawowych i gimnazjalnych. 
Począwszy od 31 lipca na obiekcie  przy 
ul. Sportowej 1 gościliśmy, co wtorek 
młodych adeptów sztuki piłkarskiej ze 
szkół podstawowych, a w czwartki  ze 
szkół gimnazjalnych. Szkoły podstawowe 
reprezentowane był przez trzy drużyny, 
a  szkoły gimnazjalne liczyły od 8 do 12 
drużyn. Wszyscy uczestnicy turnieju pił-
karskiego otrzymywali posiłki  regene-
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racyjne w postaci napojów i kiełbaski  
z grilla.  W finale, który odbył się przed 
rozpoczęciem  
 VI Pikniku Sportowo-Rekreacyj-
nego  uczestniczyło 5 najlepszych drużyn 
gimnazjalnych i 3 podstawowe. Najlepsza 
drużyną w kat. Szkoły Podstawowe była 
drużyna „OKS” natomiast w kat. Gim-
nazjum „AC Bożym” w składzie: Wasze-
lewski Patryk, Gałązka Łukasz, Czajka 
Dominik, Jurek Karol, Kowalczyk Damian, 
Boguta Michał oraz Kostyra Arkadiusz. 
Statuetki najlepszych bramkarzy zostały 
przyznane: Patrykowi Pysce oraz Karolo-
wi Jeżakowi, tytuł najlepszego strzelca 
trafił do Pawła Ostrowskiego i Damiana 
Kowalczyka natomiast najlepszymi i naj-
skuteczniejszymi zawodnikami turnieju 
okazali się być: Karol Tkacz oraz Patryk 
Waszelewski. 
 Wszyscy zawodnicy dostali pa-
miątkowe medale, koszulki a najlepsi 
statuetki, puchary i nagrody rzeczowe.
Podczas wakacji, pracownicy MOSiR przy-
gotowali dla najmłodszych również Gry 
i Zabawy Świetlicowe. W każdą środę 
sierpnia, ok. 25 osób regularnie uczęsz-
czało w zajęciach, biorąc czynny udział w 
konkursach z nagrodami. Dzieci spędzały 
czas w miłej atmosferze rysując, grając  
w piłkarzyki, piłkę nożną, tenisa stołowe-
go, konsolę oraz gry planszowe.
 Ostatnią, równie atrakcyjną 
zwłaszcza dla sympatyków sportów rakie-
towych, atrakcją dla dzieci 
i młodzieży były „Wakacje z rakietką” 
tzn. udostępnienie nieodpłatnie sprzę-
tu oraz boisk przy ul. Wyszyńskiego 56  
w każdy poniedziałek i piątek sierpnia. 

Dziękujemy za wspólne chwile, do zoba-
czenia za rok!

Akcja Wakacyjna MOSiR
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Agata Szuba 
fot. z arch. MOSiR
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2 września na stadionie miejskim przy 
ul. Sportowej 1 Miejski Ośrodek Sportu 
i Rekreacji  w Mińsku Mazowieckim zor-
ganizował VI „ Piknik Sportowo- Rekre-
acyjny”   
 Od godziny 13 kolejki zaczę-
ły wić się do ogromnej, dmuchanej 11 
metrowej zjeżdżalni Atlantis, Strefy 51  
(w której śmiałkowie uzbrojeni w lase-
rowe blastery, przemierzali korytarze w 
poszukiwaniu nieznanego), galaktycznych 
wojowników (gdzie uczestnicy zabawy 
ubierali się w specjalne futurystyczne 
stroje, które na sygnał prowadzącego na-
pełniają się powietrzem, nadając ludziom 
kształt mega robotów proces ten wzboga-
cony był dodatkowo kosmicznymi efekta-
mi dźwiękowymi, które stanowiły sygnał 
gotowości do walki), promu kosmicznego, 
tunelu zabaw dla dzieci, symulatorów 
F1, kuli sferycznej, do strzelania z łuku, 
malowania twarzy i wielu innych atrakcji 
udostępnionych nieodpłatnie na obiekcie. 
Pracownicy MOSiR pod czujnym okiem 
prowadzącego imprezę Dyrektora Rober-

ta Smugi rozdali wiele nagród w konku-
rencjach sportowo-rekreacyjnych takich 
jak: wyścigi SEGWAY (dwukołowych po-
jazdach przyszłości), rodzinne skoki w 
workach, slalom na nartach, dmuchanie 
balonów na czas, kręcenie hula-hop oraz 
w konkurencji zręcznościowej „twister”.    
Po godz. 15.00 rozpoczął się długo wy-
czekiwany mecz charytatywny w piłkę 
nożną rozegrany pomiędzy drużynami: 
Samorządu Mińskiego i Mińskich Przedsię-
biorców. Pomysłodawcą spotkania był To-
masz Płochocki, radny oraz dyrektor ZSZ 
nr 2 im. Powstańców Warszawy. Celem 
meczu było zebranie środków pienięż-
nych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego 
dla Mazowieckiego Stowarzyszenia Na 
Rzecz Dzieci i Młodzieży z Mózgowym Po-
rażeniem Dziecięcym „Krok dalej”. Mecz 
swoim patronatem objął Burmistrz Marcin 
Jakubowski.
 Przed meczem Poseł Ziemi Miń-
skiej Czesław Mroczek, Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski, Wicestarosta Powiatu 
Mińskiego Krzysztof Płochocki oraz Dy-

rektor MOSiR Robert Smuga podziękowali 
Panu Kazimierzowi Płochockiemu za 42 
letnią pracę trenerską z zespołami piłkar-
skimi juniorów MOSiR oraz seniorów „Ma-
zovia”.
 Samorząd Miński reprezento-
wali: Czesław Mroczek poseł i sekretarz 
stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej, 
Marcin Jakubowski burmistrz Mińska, 
Krzysztof Płochocki wicestarosta miński, 
Dariusz Kulma przewodniczący Rady Mia-
sta, Janusz Piechoski wójt gminy Mińsk 
Mazowiecki, Andrzej Kuć, Jerzy Gryz, 
Tomasz Płochocki, Robert Gałązka, Łu-
kasz Lipiński, Grzegorz Cyran, Zygmunt 
Tkaczyk- radni miasta, Marek Czyżewski 
Prezes Stowarzyszenia Mechanik, Piotr 
Matzanka Dyrektor ZS w Hucie Mińskiej, 
Piotr Wojda Naczelnik Wydziału Rychu 
Drogowego KP, Lukasz Mucha KPP   czy 
Robert Kokoszka Komendant Powiatowy 
Policji, Kazimierz Płochocki-trener.
 Kadra Mińskich Przedsiębiorców: 
firma Partner- Adam Wiącek, Jacek Struk, 
Konrad Jarzębski, Jarosław Wilk, Robert 
Wiącek, firma Luccini Poland Mińsk Mazo-
wiecki – Artur Łataś, Michał Konopka, To-
masz Kiełczykowski, Marcin Kroszczyński, 
firma FUD -Paweł Molenda, Marcin Mucha, 
Rafał Dąbrowski, Mariusz Włodarczyk, fir-
ma ZNTK- Grzegorz Brodzik, Paweł Zda-
nowicz, Marek Lamparski, firma Impet- 
Adam Dróżdż, Robert Witkowski, firma 
Rotrans- Robert Patoka.
 Każda połowa trwała 30 min. 
Pierwszą bramkę strzelił w 20 minucie dla 
drużyny przedsiębiorców Rafał Dąbrowski 
w 28 minucie wynik na dwa zero podwyż-
szył Jacek Struk. W 35 minucie Grzegorz 
Brodzik zdobył trzeciego gola. W 40 mi-
nucie Tomasz Płochocki zdobył bramkę  
a trzy minuty później burmistrz Marcin 
Jakubowski z rzutu karnego ustalił wynik 
na 3:2. W 46 minucie trzeciego gola strze-
lił Krzysztof Płochocki doprowadzając do 

PIKNIK MOSiR-u
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Na grząskiej trasie Mistowa najskuteczniej je-
chali m.inn. Michał Zawłocki z Wiśniewa, Mo-
nika Szczepanik i Dawid Rosochacki z Mińska 
Mazowieckiego, Maryla Domańska z Dębego 
Wielkiego, Małgosia Tomaszycka z Jędrzejowa 
Nowego, Izabela Wiercioch z Cyganki oraz Piotr 
Kowalczyk z Rządzy. Zmagania w starszej gru-
pie wiekowej zdominowali zawodnicy mińskie-
go V Max-u: Adam Borkowski, Kamil Borucki  
i Dominik Jarosz. Tego wieczoru oglądaliśmy 
też fascynującą walkę wśród starszych zawod-
ników kategorii „Masters” którzy nie mieli za-
miaru ustepować pola znacznie młodszym ko-
legom. Tutaj największe brawa zebrali Robert 
Serwatka z Mrozów, Rafał Górak z Józefowa  
i Robert Rosochacki z Mińska Mazowieckiego.

Zwycięzcy poszczególnych kategorii wiekowych 
otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez 
Przedszkole Funy Kids z Mińska Mazowieckie-
go a przy podium zawodników udekorowała 
p.Wójt Gminy Jakubów - Hanna Wocial oraz 
p.Dyrektor Szkoły Podstawowej w Mistowie - 
Lidia Domańska. W imprezie wzięło udział bli-
sko 40 zawodników gdzie najmłodszy z nich to 
5-letni Julek Oleszkiewicz z odległej Wrześni. 
To już siódmy wyścig kolarski na terenie miasta 
i powiatu mińskiego w sezonie 2012.

Współpraca lokalnych samorządów z Klubem 
Kolarskim V Max działającym przy Miejskim 
Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mińsku Mazo-

W minioną niedzielę 26.08.2012 r. kolejna gmi-
na w powiecie mińskim pełniła rolę gospodarza 
dla imprez kolarskich organizowanych przez 
Klub Kolarski V MAX - MOSiR z Mińska Mazo-
wieckiego. W ślady Mrozów, Mińska, Dębego 
Wielkiego i Okuniewa z dużym rozmachem po-
szła teraz gmina Jakubów.

Festyn rodzinny „Mazowieckie Lato 2012” 
odbywający się na teranie Mistowa (gm.Jaku-
bów), był wyśmienitą okazją dla promocji ko-
larstwa jak i wskazania ciekawych, zdrowych 
form aktywnego spędzania czasu na świeżym 
powietrzu. Przed licznie zgromadzonymi gość-
mi festynu zaprezentowali się m.inn. młodzi 
„lokalni kolarze” reprezentujący okoliczne 
miejscowości jak Wiśniew, Rządzę, Jędrzejów 
Nowy i Jakubów. Mając atut w postaci własnej 
publiczności, młodzież ta musiała jednak sta-
wić czoła pozostałym zawodnikom z Mazowsza 
którzy tego dnia stanęli na starcie wyścigu 
Cross Country w Mistowie. Z dość nietypową 
trasą przypominającą fragmentami tor prze-
szkód zmagali sie tego dnia również starsi  
i bardziej doświadczeni reprezentanci takich 
klubów kolarskich jak: BSA PRO-TOUR, War-
szawski Klub Kolarski, BDC Huragan Wołomin 
czy V MAX Mińsk Mazowiecki. Przy tak silnej 
obsadzie młodzi przedstawiciele licznych szkó-
łek kolarskich prowadzonych w powiecie miń-
skim, spisali się całkiem nieźle...

wieckim owocuje coraz ciekawszymi dużymi 
wydarzeniami sportowymi. ..” To jeszcze nie 
koniec kolarskich pokazów w tym roku. Sezon 
potrwa aż do połowy października. Kolejna 
batalia na szosach Chmielewa i Barczącej już 
30.09.2012...” - Jacek Tomkiewicz (V MAX)
Szczegółowe wyniki oraz galerie zdjęć: www.
vmaxkolarze.pl

Jacek Tomkiewicz

Potyczki kolarskie V MAXU
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remisu. Mecz rozstrzygnęły rzuty karne. 
Ostatecznie spotkanie zakończyło się wy-
nikiem 7: 6 dla przedsiębiorców. Mecz 
sędziowali: sędzia główny- Adam Skrzy-
dlewski oraz sędziowie asystenci Krzysz-
tof i Kamil Przedlaccy.
 Podczas Pikniku wszyscy chętni 
mogli skorzystać z bezpłatnych badań le-
karskich takich jak badanie cukru oraz ci-
śnienia. Dla najmłodszych MOSiR przygo-
tował wiele atrakcji. W godz. 13.00-19.00 
milusińscy mogli wziąć udział w specjal-
nie przygotowanym  placu zabaw, na 
którym  odbywały się  konkurencje z na-
grodami (w konkurencjach wzięło udział 
290 dzieci). W trakcie trwania Pikniku od-
bywały się również warsztaty dla dzieci:  
w dmuchaniu ogromnych baniek mydla-
nych, w modelowaniu balonów, animacje 
z chustą i wiele innych. Specjalną atrak-
cją byli również futurystyczni szczudla-
rze, żuczki, malowanie twarzy oraz „Ko-
smokwaki”. Zespół wystąpił o godz. 14.00 
i swym śpiewem zwabił najmłodszą część 
publiczności. Po występie, dzieci mogły 
wziąć udział w zabawach specjalnie dla 
nich przygotowanych. 
 O godz. 17.00 odbył się koncert 
sobowtóra Freddiego Mercury z zespołem 
Queenmania, który przypomniał nam syl-
wetkę oraz utwory wspaniałego artysty.
Na Pikniku zgodnie z tradycją podsumo-
wano rozgrywki wakacyjne w Piłce Noż-
nej i Siatkówce Plażowej. Najlepszą dru-
żyną piłkarską w kat. Szkoły Podstawowe 
w wakacje 2012 okazała się drużyna  OKS, 

drugie miejsce zajęła drużyna Cyganka  
a trzecie FC NIC natomiast kat. Szkoły 
Gimnazjalne wygrała drużyna AC Bożym 
pokonując Piłkarzyki i FC Amarena.
 Plażówka to dominacja drużyny 
„Obrońcy tytułu”, czyli Kamila Ptaszyń-
skiego i Szymona Wróbla oraz „Nie wiem” 
w składzie Martyna Chromińska oraz Aneta 
Jaroń. Drużyny zostały nagrodzone pucha-
rami, medalami oraz cennymi nagrodami 
rzeczowymi ufundowanymi przez MOSiR. 
MOSiR dziękuje Komendzie Hufca „Ma-
zowsze” oraz sponsorom, którzy wsparli 

VI „Piknik Sportowo-Rekreacyjny”, a byli 
wśród nich Kasa Stefczyka, Bank Spół-
dzielczy, KONSTANS, P.H. Akcydens, Hur-
townia AS, Hurtownia Napojów Zagłoba, 
Piekarnia i  Cukiernia Sławomir Gromulski 
oraz AVON –Renata Wesołowska .
 Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku sprostamy oczekiwaniom mieszkań-
ców i przygotujemy równie bogatą ofertę 
spędzenia wolnego czasu na sportowo.

Agata Szuba 
fot. z arch. MOSiR
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W dniach 10-19 sierpnia we francuskim 
Lille w ramach II Olimpiady Gier Umysło-
wych rywalizowano w warcaby 100 - polo-
we. Wielki sukces osiągnęła w tym turnie-
ju zawodniczka klubu MKS Mazovia Mińsk 
Mazowiecki Natalia Sadowska zdobywając 
brązowy medal. W Olimpiadzie startowa-
ło 39 zawodniczek z 11 krajów całego 
świata. Sukces jest tym większy, iż dzięki 
temu wynikowi Natalia zapewniła sobie 

SUKCES 
W WARCABACH 
100-POLOWYCH

 Klub Akademia Sztuk Walki Ta-
ekwon-do ITF z Mińska Mazowieckiego  
i Dębego Wielkiego wraz z trenerem Da-
widem Matwiejem V dan prężnie działa 
również w wakacje. Tak jak w poprzed-
nich latach również w tym udało się zor-
ganizować dla 126 osób aż dwa obozy 
sportowo-rekreacyjne dla dzieci i mło-
dzieży  7 w Gdyni i już 8 w historii klubu 
w Międzywodziu na Wyspie Wolin.
 Pierwszy w lipcu 05-18 w Gdy-
ni nad morzem, 14 dniowy obóz prze-
znaczony był dla osób, które nie boją 
się ciężkich i wyczerpujących treningów 
poprawiających kondycję i technikę, 
zwłaszcza przed zbliżającymi się Mistrzo-
stwami Europy w których nasi klubowicze 
wezmą udział. Nie zabrakło również za-
baw, wyjazdów do Gdańska, rejsu na Hel, 
wycieczki po Gdyni, kąpieli słonecznych 
i morskich, dyskotek, pogodnych wieczo-
rów, wspólnej rywalizacji i uśmiechu na 
twarzy. Program był bardzo napięty dzię-
ki temu wróciliśmy z Gdyni pełni wspo-
mnień.
 Drugi obóz zorganizowany został 
w sierpniu 01-12 w Międzywodziu. Celem 
tego wyjazdu była przede wszystkim za-
bawa, wypoczynek oraz rozwój fizyczny 
przez sport. Każdy z uczestników mógł 

znaleźć w nim coś dla siebie. Możliwość 
treningów Taekwon-do z mistrzami Pol-
ski i Europy, zabaw, gier zespołowych, 
wspólnej rywalizacji oraz odpoczynku 
na plaży dała wiele radości, uśmiechu na 
twarzy i poprawienia kondycji u każdego 
z uczestników. Dla lubiących podróże była 
wycieczka do bunkra V3 jedynej w Pol-
sce ekspozycji tajniej broni niemieckiej 
V-3 z okresu II wojny światowej, a także 
Aleja Gwiazd, molo 395m w Międzyzdro-
jach czy pokazowy rezerwat żubrów, Na 
każdym z naszych obozów mamy specjal-
nych uczestników z zagranicy. W tym roku 
mieliśmy wyjątkowego uczestnika obozu 
z Nigerii, który przybliżył nam życie i kul-
turę ludzi mieszkających w Afryce. Wśród 
obozowiczów były również nasza kole-
żanka z Białorusi, która opowiadała o ży-
ciu za wschodnią granicą, a także dwoje 
przesympatycznych dzieci z Austrii. Pod 
okiem wykwalifikowanej kadry instruktor-
skiej, pielęgniarskiej i ratowniczej ćwi-
czyli przyszli i aktualni mistrzowie Polski, 
Europy i Świata. Dla chętnych był przewi-
dziany egzamin na stopnie uczniowskie. 
Egzamin na obozie jest dość wymagający 
i ciężki, ale byli i tacy którzy  się zmobi-
lizowali i podwyższyli swoje stopnie. Zo-
stały również rozdane honorowe certyfi-

katy „Rang-do” dla osób, które już po raz 
4 były na obozie. Po raz pierwszy rozdano 
certyfikaty „Hwa-Rang” dla osób, które 
były 8 obozach czyli na wszystkich organi-
zowanych przez ASW. Gratulujemy.
 Wykwalifikowana kadra instruk-
torska czuwała nad wszystkim, wspierana 
przez pomoc lekarską gotową do udziele-
nia w razie czego pomocy.
 Obóz został uznany za bardzo 
udany, a przede wszystkim za bezpieczny. 
Najlepszym dowodem jest fakt, że wie-
lu uczestników zapisało się już na obóz  
w przyszłym roku i na zimowisko w ferie. 
 Instruktor Dawid Matwiej dzię-
kuje wszystkim uczestnikom, darczyń-
com, sponsorom a przede wszystkim Panu 
Wójtowi Gminie Dębe Wielkie-Krzyszto-
fowi Kalinowskiemu za dofinansowanie 45 
uczestników z terenu gminy.
  Akademia Sztuk Walki zaprasza 
również na treningi Taekwon-do i samo-
obrony w nowym sezonie od września 3 
grupy wiekowe dzieci od 4 lat w Mińsku 
Mazowieckim w Gimnazjum Miejskim nr 
2, w Dębem Wielkim, Cegłowie, Brzezi-
nach, Cygance i Stojadłach. 

Taekwon!!!
Instruktor Dawid Matwiej

fot. z arch. ASW

OBOZY SPORTOWE ASW Taekwon-do

udział w prestiżowym tur-
nieju SportAccord World 
Mind Games, który odbę-
dzie się w grudniu w Peki-
nie, gdzie zagra najlepsza 
14-stka kobiet świata. Nie 
jest to pierwszy sukces 
Natalii, która jak dotąd 
zdobyła wiele medali Mi-
strzostw Świata i Europy, 
jednak jest to jej pierw-
szy olimpijski, a zarazem 
najważniejszy medal. 
W turnieju mężczyzn dru-
gi z reprezentantów Mazo-
vii w olimpiadzie Łukasz 
Kosobudzki zajął 27 miejsce wśród 82 za-
wodników z 19 krajów.

 
 Łukasz Kosobudzki

(fot. Jacek Pawlicki)



29MIM wrzesień 2012 www.minsk-maz.pl

w
w

w
.facebook.com

/M
iastoM

inskM
azow

iecki

W połowie sierpnia, w uroczej mazurskiej 
miejscowości – Bęsi odbyło się zgrupowa-
nie dzieci i młodzieży z trzech krajów: 
Litwy, Białorusi i Polski. Było to zakoń-
czenie trwającej od roku akcji Szachiści 
grają dla Polonii, w której to brali udział 
zawodnicy z całej Polski. Dzięki tej ini-
cjatywie do krainy jezior mogła przy-
jechać Polonia z sąsiednich krajów. Dla 
młodych szachistów zorganizowano dwa 
równoległe turnieje szachów klasycznych 
po 90 minut na zawodnika. W turnieju A, 
przeznaczonym dla zawodników z II ka-
tegorią szachową złoty krążek wywalczył 
Damian Koseski – reprezentant Mińskiego 
Towarzystwa Szachowego. 

W turnieju B, w którym starowali za-
wodnicy do II kategorii szachowej srebr-
ny krążek zdobył Jakub Dróżdż również 
z Mińskiego Towarzystwa Szachowego. 
Wśród licznego grona szachistów, gród 
nad Srebrną reprezentowali także: Mate-
usz Nowicki, Kamila Koseska, Jakub Woło-
siewicz, Olaf Kamiński i Amadeusz Chom-

 Już dziewiąty raz z rzędu człon-
kowie Uczniowskiego Klubu Sportowego 
Judo Kontra zorganizowali obóz sporto-
wo-rekreacyjny.
 Tym razem młodzi judocy do-
skonalili swoje umiejętności pod okiem 
trenerów: Zdzisława Wiącka, Piotra Za-
krzewskiego oraz Sebastiana Wiącka, 
w Lidzbarskim ośrodku Pod Lipami nad 
jeziorem Welskim (woj. warmińsko-ma-
zurskie). Pieczę nad młodzieżą trzymali 
wychowawcy: Natalia Kowalska i Michał 
Wiącek.
 Dziewięć dziewczynek oraz 
czterdziestu chłopców z Siedlec, Mińska 
Mazowieckiego, Halinowa i Warszaw-
skiego Targówka zmagało się z trudami 
zajęć technicznych judo, specjalistycz-

nych ćwiczeń w terenie oraz treningu 
siłowego ukierunkowanego specjalnie dla 
naszej dyscypliny. Obozy są także oka-
zją do sprawdzenia i polepszania swoich 
umiejętności w walkach sparingowych 
(po japońsku: Randori). Na każdej takiej 
sesji Randori odbywa się około 5 walk  
w parterze (ne-waza) oraz 6 do 8 starć  
w stójce (tachi-waza). To prawdziwy 
sprawdzian wytrzymałości, ponieważ 
każda z nich trwa 5 minut co daje ponad 
godzinę nieustannej walki. Oczywiście  
w międzyczasie ćwiczą młodsi zawodnicy, 
którzy walczą maksymalnie 3 minuty.
 Czas na relaks wypełniło plażo-
wanie, konkursy talentów, wycieczki kra-
joznawcze, przejażdżka quadem, a naj-
bardziej wytrwali wieczorami odwiedzali 

boiska do siatkówki, koszykówki czy piłki 
kopanej. Prawdziwym ukoronowaniem 
ciężkiej pracy okazały się być egzaminy 
na stopnie KYU. Każdy egzamin wymaga 
doświadczenia w walce (zdobytego na za-
wodach, liczonego w punktach za wygrane 
walki) oraz przygotowania technicznego.
 Obozowicze z żalem opuszcza-
li Lidzbark i rozstawali się ze sobą, a co 
do jednego zgodni byli na pewno - za rok 
znowu spotkają się w tym samym gronie!
Zapraszamy do obejrzenia fotorelacji  
z obozu na naszym facebooku 
- http://facebook.pl/judokontra 
Pozdrawiamy!

Grażyna Wiącek
fot. z arch. K.S. Judo Kontra

Kolejny wyjazd Judoków - Lidzbark 2012

ko. Przewidziano również wiele innych 
atrakcji takich jak rozgrywki tenisowe, 
siatkówka i piłka nożna oraz pływanie ka-
jakami. Uwiecznieniem tych atrakcji było 

Mazurskie spotkania szachowe
nocne zwiedzane zamku krzyżackiego  
w Malborku

Krzysztof Parol
fot. z arch.  MTSZ

SPORT



30 MIM  wrzesień 2012www.minsk-maz.pl

POZA GRANICAMI

Terminarz rozgrywek
 Klubu MKS Mazovia 
Mińsk Mazowiecki. 

Liga okręgowa 2012/2013,
 grupa: Siedlce

15.09 sobota, godz. 11.00
Mazovia Mińsk Mazowiecki 

– MKS Małkinia( Małkinia Górna)

29.09 sobota, godz.11.00
Mazovia Mińsk Mazowiecki 

– Zryw Sobolew

13.10 Sobota, godz.11.00
Mazovia Mińsk Mazowiecki 

– Jabłonianka Jabłonna Lacka

27.10 Sobota, godz.11.00
Mazovia Mińsk Mazowiecki 

– Wilga Miastków

10.11 Sobota, godz.11.00
Mazovia Mińsk Mazowiecki 

– Tygrys Huta Mińska

http://mksmazoviamm.futbolowo.pl/

 W dniach  7- 8 września b.r. bur-
mistrz Marcin Jakubowski wraz z przedsta-
wicielami Rady Miasta – przewodniczącym 
Dariuszem Kulmą oraz radnym Andrze-
jem Kuciem, gościli z oficjalną wizytą  
w mieście partnerskim Telsze (Telsiai) na 
Litwie. Powodem wizyty była zorganizo-
wana przez telszańskie władze konfe-
rencja naukowa pt „Ostatni obywatele 
Wielkiego Księstwa Litewskiego: drogi 
Stanisława i Gabriela Narutowiczów”. 

 Swoje refe-
raty w trakcie kon-
ferencji wygłosili 
m.in. prof. zw. dr 
hab. Artur Kijas 
(Uniwersytet im. A. 
Mickiewicza w Po-
znaniu), Jan Malicki 
(dyrektor Studium 
Europy Wschod-
niej Uniwersytetu 
Warszawskiego), dr 
Małgorzata Kasner 
(dyrektor Instytutu 
Polskiego w Wilnie), 
prof. zw. dr hab. 
Dariusz Szpoper 
(Uniwersytet Gdań-
ski), prof. Rustis 

Kamuntavicius (dyrektor Instytutu Wiel-
kiego Księstwa Litewskiego). Uroczystego 
otwarcia konferencji dokonali wspólnie 
Pan Vytautas Kleiva burmistrz Telsz oraz 
Pan Marcin Jakubowski burmistrz Mińska 
Mazowieckiego. Takie uroczystości, jak 
dzisiejsza, pozwalają naszym lokalnym 
społecznościom czerpać doświadczenia  
z historii naszych krajów nakreślonej 
dziełami wielu wybitnych postaci – pod-
kreślił w swoim wystąpieniu burmistrz 

Z WIZYTĄ NA LITWIE
Marcin Jakubowski - Ziemia telszańska 
zrodziła dwie wybitne osobistości. Stani-
sław Narutowicz był sygnatariuszem aktu 
niepodległości Litwy, a jego brat Gabriel 
Narutowicz złotymi zgłoskami zapisał się 
w dziejach Polski jako pierwszy prezy-
dent II Rzeczypospolitej Polskiej. Dzisiaj 
pochylamy głowę nad wysiłkiem, jaki 
włożyli w trud starań o wolność naszych 
narodów. Jednocześnie burmistrz Marcin 
Jakubowski zaznaczył, że na przedstawi-
cielach miast partnerskich spoczywa obo-
wiązek pielęgnowania tych najwyższych 
wartości i przekazywania ich młodszym 
pokoleniom.
 Dla uczczenia tego wydarzenia 
władze Telsz wydały okolicznościowy me-
dal z wizerunkami Stanisława i Gabrie-
la Narutowiczów, którym obdarowano 
mińską delegację. W trakcie pobytu na 
Żmudzi nie zabrakło okazji do spotkania 
przedstawicieli władz Mińska Mazowiec-
kiego i Telsz, na którym omawiano kierun-
ki dalszej współpracy pomiędzy naszymi 
miastami, co w przyszłości na pewno za-
owocuje wieloma ciekawymi wspólnymi 
projektami. 

(red. fot. z arch. UM)


