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Strefa ograniczonego
postoju dla użytkowników
pojazdów
samochodowych
 Informujemy, że od dnia 1 listopada 2014r. na kilku ulicach miasta 
wprowadzona zostanie strefa ograniczonego postoju dla użytkowników pojaz-
dów samochodowych. Oznacza to, że na wybranych odcinkach: ul. T. Kościuszki,  
ul. 1 Maja i Placu Dworcowego w rejonie Poczty Polskiej, ul. Z. Kazikowskiego na odcinku 
od ronda  gen.  J.  Hallera do skrzyżowania z ul. Warszawską po stronie wschodniej oraz  
ul. Konstytucji 3 Maja w rejonie Przedszkola Miejskiego nr 5 postój będzie ogra-
niczony do 1 godziny zegarowej. Obowiązywać będzie od poniedziałku do piątku  
w godzinach 7.00 – 17.00. 
 Rozliczenie czasu parkowania odbywało się będzie za pomocą kart ze-
garowych, które można będzie otrzymać bezpłatnie w Biurze Obsługi Interesanta 
Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 oraz w siedzibie 
Straży Miejskiej przy ul. Konstytucji 3 Maja 1a. 
 Zegar na karcie należy ustawić na czas przyjazdu i umieścić w widocznym 
miejscu za przednią szybą pojazdu. Dopuszcza się ewentualnie możliwość pozosta-
wienia informacji z zapisaną godziną przyjazdu na kartce papieru.
 Straż Miejska będzie miała za zadanie dopilnowanie dopuszczalnego czasu 
parkowania poszczególnych pojazdów i egzekwowanie ewentualnych wykroczeń  
z tego tytułu.
 Mamy nadzieję, że zwiększenie rotacji parkujących pojazdów wpłynie ko-
rzystnie na sprawniejsze załatwianie spraw w urzędach i przyczyni się do poprawy 
dostępu do usług i handlu zlokalizowanego w rejonach wyznaczonych stref.

Burmistrz Miasta Marcin Jakubowski

Wzór karty zegarowej
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Szanowni Państwo.

 Nadeszła jesień, a wraz z nią przygotowania do zimy. 
W całym mieście trwają prace porządkowe. Ekipy sprząta-
jące PGK Sp.z o.o. zamiatają chodniki oraz usuwają nie-
czystości z ulic i placów.  Właśnie zakończyliśmy remont 
chodnika przy ul. Budowlanej, a zaczynamy roboty zwią-
zane z chodnikiem i parkingiem przy ul. Toruńskiej oraz 
przy skwerze Prezydenta R. Kaczorowskiego.
 Z początkiem listopada mieszkańców czekają  pozy-
tywne zmiany. Wprowadzamy nowe zasady parkowania 
w centrum miasta oraz przy stacji PKP. Powstaną strefy 
ograniczonego postoju, które pozwolą na większą rota-

cję pojazdów samochodowych. Mam nadzieję, że tym nowatorskim pomysłem 
rozwiążemy problem braku miejsc dla kierowców przy miejskich przedszkolach, 
przychodniach, ale też przy sklepach czy poczcie. Będzie można zatrzymać się na 
godzinę bez żadnych opłat i załatwić sprawę w urzędzie, odprowadzić dziecko 
do przedszkola lub podwieźć członka rodziny do lekarza. Porządku we właściwym 
korzystaniu ze strefy pilnować będą strażnicy miejscy pod kierownictwem nowe-
go komendanta – Pana Janusza Wiaterka.
 Dobrą wiadomością dla wszystkich jest obniżenie od 1 stycznia 2015 roku  
opłaty za odpady komunalne segregowane z 9 na 7 zł. Od nowego roku, przez 
kolejne trzy lata, odpady z komunalne z miasta odbierze i zagospodaruje firma 
MPK Sp. z o.o. z Ostrołęki.  Firma ta posiada własną regionalną instalację przetwa-
rzania odpadów komunalnych i jest gwarantem rzetelnego wykonania podpisanej  
z miastem umowy. 
 Dzięki zmianom w budżecie miasta dokonanym na ostatniej sesji oraz 
spłacie niektórych wcześniejszych zobowiązań znacznemu obniżeniu uległo miej-
skie zadłużenie, które wynosi obecnie 26,64 %. To bardzo bezpieczny poziom 
pozwalający w następnych latach zaciągać zobowiązania na inwestycje realizo-
wane przy wykorzystaniu nowych środków unijnych. 
 Niedawno zyskaliśmy nową wizytówkę, jaką są estetyczne tablice  
z planem miasta. Zostały one postawione w miejsce starych i zniszczonych przez 
czynniki atmosferyczne tablic. W trzech miejscach w Mińsku Mazowieckim można 
zapoznać się nie tylko z topografią miasta, ale i krótkimi informacjami na temat 
ważniejszych zabytków.
 Październik obfitować będzie w szkolne uroczystości związane z przy-
padającym na 14 października Świętem Edukacji Narodowej. Młode pokolenia 
potrzebują wzorców, oczekują drogowskazów, które dopełni wychowanie wynie-
sione z rodzinnych domów. I to właśnie Nauczyciele są na tej drodze ich przyja-
ciółmi, powiernikami i sprzymierzeńcami w starciu z codziennymi problemami.  
Ta profesja jest misją, za którą należą się szacunek i wdzięczność. 

 Dlatego niech mi będzie wolno już teraz złożyć Nauczycielom  
i Pedagogom, Dyrektorom i Pracownikom placówek oświatowych,  
najserdeczniejsze życzenia realizacji zawodowych planów, satysfakcji  
z pracy i wielu sukcesów w przyszłości. 
 Niech życzliwość otaczających Państwa wychowanków i ich  
rodziców będzie najlepszym dowodem na słuszność wyboru tej ścieżki 
zawodowej. 
 Niech radość życia wypełnia Wasz każdy dzień.
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Już w 2015 roku prawdopodobnie  
ruszy budowa czternastokilometrowego 
odcinka drogi ekspresowej S-2 łączącej 
obwodnicę Mińska Mazowieckiego z po-
łudniową obwodnicą Warszawy. Inwe-
stycja ma być sfinansowana ze środków 
Unii Europejskiej w ramach programu 
wspierania budowy dróg ekspresowych. 
Przyjęcie takiego rozwiązania oznacza, 
że w perspektywie 3-4 lat mieszkań-
cy Mińska Mazowieckiego będą mogli  
w 20 minut dojechać do stolicy. Przyję-
ta formuła realizacji inwestycji wyklu-
cza możliwość naliczania jakichkolwiek 
opłat dla użytkowników samochodów 
osobowych korzystających z tego od-
cinka drogi ekspresowej.

Kolejną świetną informacją dla mieszkań-
ców powiatu mińskiego jest zapowiedź 
możliwości finansowania ze środków unij-
nych bezkolizyjnych skrzyżowań z trasą 
kolejową Warszawa – Terespol w ramach 
instrumentu realizowanego przez Komisję 
Europejską „Łącząc Europę”. Powstałyby 
one w Sulejówku, Mińsku Mazowieckim 
oraz Mrozach. Beneficjentem środków są 
jednostki samorządu terytorialnego, któ-
re powinny w trybie pilnym przystąpić do 
opracowywania koncepcji i projektów ta-
kich rozwiązań infrastrukturalnych.

31 sierpnia br. odbył się w naszym mieście 6. Letni Fe-
stiwal Orkiestr Dętych. Po przemarszach paradnych 
ulicami miasta na dziedzińcu MDK wystąpili: Orkiestra 
Dęta Ochotniczych Straży Pożarnych w Konopiskach - ka-
pelmistrz Tomasz Hadrian, Młodzieżowa Orkiestra Dęta 
Ochotniczych Straży Pożarnych w Mykanowie, - kapel-
mistrz Krzysztof Witczak, Helicopters Brass Orchestra ze 
Świdnika - kapelmistrz Henryk Maruszak oraz Orkiestra 
Dęta Miasta Mińsk Mazowiecki pod wodzą kapelmistrza 
Marcina Ślązaka. 

Na zakończenie wszystkie orkiestry (około 200 muzyków) 
wystąpiły wspólnie w trzech utworach z towarzyszeniem 

Budowa od podstaw mińskiego dwor-
ca kolejowego powiązanego z centrum 
handlowo-usługowym oraz pojemnym 
parkingiem, jako jednego z siedmiu  
w całej Polsce w ramach programu ma-
łych projektów developerskich, to trzecia 
z dobrych wiadomości, jakie przywiozła 
na spotkanie do Mińska Mazowieckiego 
wiceminister infrastruktury i rozwoju 
Iwona Wendel. Wszystkie informacje po-
twierdził poseł ziemi mińskiej Czesław 
Mroczek, a licznie zebrani samorządow-
cy, lokalni przedsiębiorcy i przedstawi-

ciele organizacji pozarządowych przyjęli 
te deklaracje z dużym entuzjazmem.  
W środowym spotkaniu udział wzięli 
również Elżbieta Lanc Członek Zarządu  
Województwa Mazowieckiego, która wraz 
z panią minister odpowiadała na pytania  
o finansowanie inwestycji komercyjnych 
w nowej perspektywie finansowej Unii Eu-
ropejskiej oraz burmistrz Mrozów  Dariusz 
Jaszczuk dzielący się swoimi doświadcze-
niami ze skutecznego pozyskiwania środ-
ków zewnętrznych dla swojej gminy.

red., fot.  z arch. UM

Niedługo ekspresówką do Warszawy?

Festiwal Orkiestr Dętych

duetu: Justyna Kowynia-Rymanowska - sopran, Patryk Ryma-
nowski - bas. Imprezę poprowadził znany z radia i telewizji 
Pan Andrzej Krusiewicz, zaś opiekę artystyczną sprawował 
jak co roku Pan Marcin Ślązak. 

Organizatorem Festiwalu było Mińskie Towarzystwo Muzycz-
ne we współpracy z Miejskim Domem Kultury. Festiwal zor-
ganizowano ze środków budżetu miasta Mińsk Mazowiecki  
i Powiatu Mińskiego. Honorowy patronat nad wydarzeniem 
objął burmistrz miasta Marcin Jakubowski. 

red., fot. Piotr Gronek
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17. rocznica śmierci Józefa Skrzyneckiego

18 września br. Burmistrz Marcin Jakubowski złożył na 
Starych Powązkach w Warszawie symboliczne wiązanki na 
grobach Honorowych Obywateli Miasta Mińsk Mazowiecki – 
w 11. rocznicę śmierci ppłk. Witolda Szaniawskiego, rotmi-
strza 7. Pułku Ułanów Lubelskich, działacza konspiracyjne-
go, dowódcy dywizjonu 7. Pułku Ułanów AK o kryptonimie 
„Jeleń” oraz w 6. rocznicę śmierci por. Henryka Gąsowskie-
go (pseudonim „Kadet”) żołnierza partyzantki AK, więźnia 
KL Auschwitz, członka honorowego Stowarzyszenia Elektry-
ków Polskich (SEP).                              

 red., fot. z arch. UM

17 września br. minęła 17. rocznica 
śmierci Józefa Skrzyneckiego Honorowe-
go Obywatela Miasta Mińsk Mazowiecki.
Józef Skrzynecki był synem Maria-
na Skrzyneckiego, ostatniego dowód-
cy 7. Pułku Ułanów Lubelskich oraz 
bratem współtwórcy kabaretu Piwni-
ca Pod Baranami – Piotra Skrzyneckie-
go. Podczas II wojny światowej walczył  
w szeregach Armii Krajowej. Uczestnik 
akcji Burza obwodu „Mewa – Kamień”.

W imieniu mieszkańców symboliczną wią-
zankę na grobie Honorowego Obywatela 
Miasta złożył burmistrz Marcin Jakubow-
ski na cmentarzu wojskowym w Łodzi.

 (red.)

Na zdjęciu Piotr i Józef Skrzyneccy w Mińsku 

Witold Szaniawski (źródło fot. www.zs-cycow.pl/news/226/index.html) i Henryk Gąsowski (źródło fot. marie-www.ee.pw.edu.pl/sep-ow/)

W rocznicę śmierci Witolda Szaniawskiego i Henryka Gąsowskiego

23 września br. Samorząd Województwa Mazowiec-
kiego zorganizował w Miejskiej Bibliotece Publicznej  
w Mińsku Mazowieckim spotkanie z  cyklu konferencji pre-
zentujących wykorzystanie środków UE w województwie 
mazowieckim na obszarach wiejskich, podczas której za-
prezentowane zostały:
- informacje dotyczące wykorzystania środków na tere-
nach wiejskich ze środków mechanizmów PROW  2007 – 
2013 i innych;
- dobre praktyki w zakresie prawidłowo realizowanych pro-
jektów.
Samorząd Województwa Mazowieckiego na spotkaniu  re-
prezentowała Pani Janina Ewa Orzełowska członek zarządu 
województwa mazowieckiego.               

 red., fot. z arch. UM

Konferencja prezentująca wykorzystanie środków UE
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W IV Ogólnopolskim Turnieju Tańca  
Towarzyskiego o Puchar Mazowsza  
w Mińsku Mazowieckim 13 września, 
wystartowało 100 par tanecznych  
w różnych kategoriach i stylach.

IV Ogólnopolski Turniej Tańca Towarzyskiego
OTTT o Puchar Mazowsza był pierwszym 
turniejem w Polsce otwierający starty 
par w rywalizacji sportowej po przerwie 
wakacyjnej. Okres wakacji dla wszystkich 
par był wypełniony intensywną pracą na 
obozach szkoleniowo - treningowych.

W trakcie turnieju odbyły się trzy pokazy:
• Pokaz Tańca Nowoczesnego - Natalia La-

skowska - 15 lat. Od około 6 lat trenuje 
styl tańca modern jazz w klubie Art Dan-
ce Complex. Wraz z zespołem zdobyła 
kilkukrotnie tytuły Mistrza Polski oraz 
Mistrza Świata.

• W pokazie tańców latyno amerykań-
skich (rumba i jive) - Przemysław  
Zabrocki i Krystyna Górnicka. Od nie-
spełna roku tancerze posiadają klasę 
taneczną S w tańcach latynoamerykań-
skich. Razem tańczą 7 lat. Reprezentu-
ją klub MAKO Sulejówek trenując pod 
okiem Pani Magdaleny Kołtuniuk. Jak do-
tychczas są jedyną parą posiadającą tak 
wysoką klasę w tańcach latynoamerykań-
skich w powiecie mińskim. W tym roku 
osiągnęli już półfinał Mistrzostw Polski  
w 10T w kategoriach Youth.

• W układzie duo - oboje tancerze są oso-
bami niepełnosprawnymi i poruszają się 
na wózkach. Para prezentuje  zarówno 
tańce standardowe jak i latynoame-
rykańskie. Zawodników ocenia się po-
dobnie jak w znanym nam wszystkim  
tańcu towarzyskim, zwracając uwagę 
na zachowanie rytmu, osadzeniu w mu-
zyce i interpretacji tańca. Paweł Kar-
piński i Joanna Reda tańczą ze sobą od 
2005 roku.  Na swoim koncie mają wie-
le znaczących sukcesów rangi krajowej  
i międzynarodowej. Wielokrotnie zdoby-
wali tytuł Mistrzów Polski. pięciokrotnie 
zdobyli Puchar Świata. Do ich największy 
sukcesów należy zdobycie Mistrzostwa 
Europy w obu stylach tanecznych oraz 
Mistrzostwa Świata w tańcach standar-
dowych. Występowali prezentując kilka 
tańców latynoamerykańskich.

Stowarzyszenie Ad-Astra, fot. z arch. UM

Pełne wyniki są  dostępne na stronie turnieju: 
http://www.puchar-mazowsza.ad-astra.org.
pl/pl/text/30-WYNIKI_2014.php

We wrześniu Mińsk Mazowiecki wzboga-
cił się o trzy nowe tablice informacyjne  
z planem miasta. Głównym ich elemen-
tem jest mapa Mińska Mazowieckiego 
zawierająca opisy najważniejszych 
miejsc w mieście m.in. zabytków i in-
stytucji użyteczności publicznej. 

Stanęły one w newralgicznych punktach 
(ul. Topolowa, ul. Kościuszki), zastępu-
jąc zniszczone, nieaktualne plany mia-
sta. Dzięki tej inwestycji, sfinansowanej  
w znacznej mierze przez Bank Spółdziel-
czy w Mińsku Mazowieckim oraz Lucchi-
ni Poland Sp. z o.o., mieszkańcy i osoby 
przyjezdne mogą korzystać z  produktu 
łączącego w sobie elementy praktyczne  
i historyczne, podnoszącego jednocześnie 
walory estetyczne miasta. 

red., fot. z arch. UM

Nowe tablice z planem miasta
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Trwające od początku 2014 r. obchody stu-
lecia Szpitala Powiatowego w Mińsku Mazo-
wieckim zwieńczone zostały 18 września 
uroczystością, na którą przybyło ponad 200 
zaproszonych gości, wśród nich przedstawi-
ciele administracji, służby zdrowia oraz wie-
lu innych instytucji  z terenu województwa 
mazowieckiego, a także delegacja z białoru-
skiego powiatu oszmiańskiego, gdzie pocho-
wany jest patron Szpitala Jędrzej Śniadecki.

W uroczystości, która rozpoczęła się mszą 
świętą  w kościele pw. Narodzenia Najświęt-
szej Maryi Panny, celebrowaną przez Ks. Arcy-
biskupa Henryka Hosera, Ordynariusza Diecezji 
Warszwsko – Praskiej, udział wzięli m.in. Poseł 
na Sejm RP Bartłomiej Bodio, Podsekretarz Sta-
nu w Ministerstwie Zdrowia Aleksander Sopliń-
ski, Wicemarszałek Województwa Mazowiec-
kiego Janina Ewa Orzełowska, Wicewojewoda 
Mazowiecki Dariusz Piątek, przedstawiciel Na-
czelnej Rady Lekarskiej dr Konstanty Radziwiłł, 
przedstawicielki Naczelnej Izby Aptekarskiej  
i Okręgowej Izby Aptekarskiej, dyrektorzy pla-
cówek służby zdrowia z sąsiednich powiatów, 
wójtowie i burmistrzowie gmin i miast z tere-
nu powiatu mińskiego, radni Powiatu Mińskiego  
z Przewodniczącym Rady Mirosławem Krusie-
wiczem, Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński 
wraz z członkami Zarządu Powiatu, przedsta-
wiciele administracji oraz instytucji współ-
pracujących z SPZOZ w Mińsku Mazowieckim, 
służb mundurowych, jak również obecni i eme-
rytowani pracownicy Szpitala Powiatowego. 
W składzie delegacji białoruskiej znaleźli się: 
Dziekan Dekanatu Oszmiańskiego ks. Jan Puzy-
na, Wicedyrektor Szkoły Średniej, opiekującej 
się grobami rodziny Śniadeckich w Kolczunach, 
Tatiana Dawidowicz oraz Wicedyrektor Szpitala 
Powiatowego w Oszmianie Lilia Bojko. Uroczy-
stość prowadził Prezes Mińsko - Mazowieckiego 
Stowarzyszenia „Nasz Szpital” Czesław Gągol,  

nad jej prawidłowym przebiegiem czuwał tak-
że Wiceprezes Stowarzyszenia Marian Makow-
ski. Współorganizatorami obchodów byli Sta-
rosta Miński Antoni Jan Tarczyński, Burmistrz 
Miasta Mińsk Mazowiecki Marcin Jakubowski, 
Dyrektor Samodzielnego Publicznego Zespo-
łu Opieki Zdrowotnej w Mińsku Mazowieckim  
Mieczysław Romejko oraz Zarząd Mińsko – Ma-
zowieckiego Stowarzyszenia „Nasz Szpital”.

Po mszy zebrani udali się na teren Samodziel-
nego Publicznego Zespołu Opieki Zdrowotnej, 
gdzie dokonano posadzenia „Dębu Pamięci” 
z okazji 100-lecia Szpitala.  Najważniejszym 
elementem drugiej części uroczystości, która 
odbyła się w Zespole Szkół Nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego było wręczenie medali i odznaczeń 
zasłużonym pracownikom oraz osobom i insty-

tucjom wspierającym funkcjonowanie służby 
zdrowia w powiecie mińskim.
 
Sztandar Szpitala Powiatowego udekorowany 
został odznaką przyznaną SP ZOZ przez Zarząd 
Główny Związku Kombatantów Rzeczypospoli-
tej Polskiej i Byłych Więźniów Politycznych za 
wytrwałość i skuteczność w społecznym dzia-
łaniu na rzecz rozwoju ruchu kombatanckiego  
i krzewienia jego tradycji. Odznaczenia  
w imieniu Związku dokonał Prezes Koła ZKRP  
i BWP w Kałuszynie Eugeniusz Kulesza.
 
Medale za Długoletnią Służbę, przyznane przez 
Prezydenta RP, otrzymali: dr Andrzej Poziemski 
i Pani Marianna Kaim, starszy rejestrator me-
dyczny w SP ZOZ w Mińsku Mazowieckim.

tekst: Starostwo Powiatowe, fot. z arch.UM 

Sto lat Szpitala Powiatowego im. Jędrzeja Śniadeckiego w Mińsku

Wolności oddać nie umiem…
W piątkowy wieczór 26 września br. przy 
Pomniku Szarych Szeregów uczniowie kla-
sy 3c Gimnazjum Miejskiego nr 1 wspar-
ci przez absolwentów i pod opieką pani 

Obchody 75. rocznicy powstania Polskiego Państwa Podziemnego

Małgorzaty Roguskiej zaprezentowali 
spektakl upamiętniający członków Pol-
skiego Państwa Podziemnego, którego 75. 
rocznicę utworzenia obchodzimy w tym 
miesiącu.

Wśród publiczności byli m.in.: kombatan-
ci, burmistrz miasta - pan Marcin Jaku-
bowski, dyrekcja ZSM nr 1 - pan Tomasz 
Ciechański oraz pani Iwona Dróżdż, dy-
rektorzy szkół, nauczyciele, gimnazjaliści 
i ich rodzice. Wieczór rozpoczęło złożenie 
wiązanki kwiatów i zapalenie zniczy przy 
płytach z nazwiskami młodych członków 
Szarych Szeregów. 

Przedstawienie, które na chwilę przenio-
sło wszystkich w czasy II wojny świato-
wej, składało się głównie z fragmentów 
wspomnień ludzi żyjących w zniewolonym 
kraju, wierszy oraz piosenek opowia-
dających o tamtym okresie. Spektakl 
zakończył współczesny utwór z wiele 
mówiącymi słowami: „Wolność kocham  
i rozumiem. Wolności oddać nie umiem” *.

*Chłopcy z Placu Broni „Kocham wol-
ność”.

Tekst i fotografie
Magdalena Dąbrowa
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W poniedziałek 22 września br rozpoczęli-
śmy realizację projektu powszechnej na-
uki pływania „Umiem Pływać”. Podstawą 
realizacji zadania jest podpisane w dniu 
12 czerwca br. porozumienie nr 17/2014 
z Unią Związków Sportowych Warszawy  
i Mazowsza, która działa na zlecenie Mini-
sterstwa Sportu i Turystyki jako Operator 
Wojewódzki projektu.

Uczniowie klas trzecich mińskich 
szkół podstawowych, których rodzice  
zadeklarowali uczestnictwo w projekcie 
i złożyli stosowne oświadczenia, uczęsz-
czają  na lekcje nauki pływania pod okiem 
wykwalifikowanych instruktorów. Łącznie 
projektem objętych zostało 105 dzieci  
z miejskich szkół podstawowych, któ-
re podzielono na 7 piętnastoosobowych 
grup. Realizacja zadania zaplanowa-
na jest w okresie od 22.09.2014 r. do 
02.12.2014 r. Dla każdego uczestnika 
łącznie przewidziano 20 godzin lekcyj-
nych z częstotliwością 2 razy w tygodniu. 
Pamiątką związaną z udziałem w projek-
cie będą profesjonalne okulary do pływa-
nia, które otrzyma każdy z uczniów regu-
larnie uczęszczających na zajęcia.

Projekt dofinansowany ze środków Fun-
duszu Zajęć Sportowych dla Uczniów  
w ramach dotacji Ministerstwa Sportu  
i Turystyki.

red., fot. z arch. UM

Ruszył projekt „Umiem pływać”

Ogłoszony konkurs plastyczny, będący 
elementem projektu  pn. Wykop Śmiecia 
spotkał się z bardzo dużym zaintereso-
waniem uczniów mińskich szkół. Po burz-
liwych obradach, komisja konkursowa 
wybrała trzy najlepsze prace. Wręczenie 
nagród odbyło się 23 września br. w sali 
konferencyjnej Urzędu Miasta Mińsk Ma-

zowiecki. Burmistrz Miasta Marcin Jaku-
bowski podziękował za zaangażowanie  
i aktywne działania mające na celu posze-
rzania świadomości w zakresie segregacji 
odpadów i ochrony środowiska. Wszystkie 
prace wykonane były bardzo starannie  
i w ciekawy sposób prezentowały tema-
tykę związaną z segregacją odpadów.

Wyniki konkursu przedstawiają się nastę-
pująco:

I miejsce
Weronika Królak, klasa 3A, Szkoła Pod-
stawowa nr 4
 
II miejsce
Natalia Wysocka, klasa 3G, Gimnazjum 
Miejskie nr 2

III miejsce
Piotr Chłopik, klasa 6B, Szkoła Podstawo-
wa nr 6

Autorzy najlepszych prac otrzymali  
dyplomy pamiątkowe oraz upominki, ale 
co najważniejsze zdobyli nagrody dla 
szkół, które reprezentowali. Na ręce Dy-
rektorów Burmistrz przekazał pojemniki 
do segregacji odpadów oraz mikroskopy.

Zadanie „Wykop śmiecia” dofinansowa-
no przez Wojewódzki Fundusz Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej  
w Warszawie, w formie dotacji, w kwo-
cie 2.602,00 zł.

red., fot. z arch. UM

Z ŻYCIA MIASTA

Konkurs plastyczny „Wykop Śmiecia” rozstrzygnięty
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Od 5 września br. Straż Miejska w Mińsku 
Mazowieckim ma nowego komendanta.

Janusz Wiaterek jest absolwentem Wy-
działu Prawa i Administracji Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach. Ukończył studia 
podyplomowe na Uniwersytecie Śląskim w 
Katowicach — kierunek: samorząd teryto-
rialny oraz na Uniwersytecie Ekonomicz-
nym w Krakowie — kierunek: zarządzanie 
w administracji publicznej. Zrealizował 
szereg kursów i szkoleń. Od ponad 20 lat 
związany zawodowo ze Strażą Miejską 
m.in. w Zabrzu, Krakowie i Konstancinie 
Jeziornej. Pełnił też funkcję doradcy Mar-
szałka Województwa Śląskiego.

 Autor krakowskiego programu „strażnika 
rejonowego” doskonale przyjętego przez 
mieszkańców dzielnic i osiedli, inicjator 
wdrożenia w krakowskiej straży miej-
skiej systemu zarządzania jakością we-

14 września br. o godz. 12.00 w Pałacu 
Dernałowiczów przy Warszawskiej 173 
odbył się Wielki Test Języka Angielskie-
go, w którym uczestniczyło ok. 170 osób. 
Mieszkańcy Mińska Mazowieckiego znają 
angielski na poziomie B2 w skali CEFR 
Rady Europy.

Wielki Test Języka Angielskiego jest ogól-
nopolską inicjatywą edukacyjną, która  
w 2014 r. miała swoja trzecią edycję. 
Jednego dnia, w jednym miejscu, miesz-
kańcy naszego miasta, podobnie jak  
i wielu innych miast Polski, napisali test, 
który określił ich poziom znajomości języ-
ka angielskiego.

Celem imprezy było:
- sprawdzenie kompetencji języka angiel-
skiego mieszkańców naszego miasta,
- przedstawienie wyniku testu wraz z opi-
sem poziomu,
- przedstawienie uśrednionego wyniku dla 
naszego miasta do publicznej wiadomości 
w mediach, - zachęcenie do ustawicznej 
nauki języka angielskiego.

Po raz pierwszy w historii Wielkiego  
Testu Języka Angielskiego, tysiące Pola-
ków miały jedyną i niepowtarzalną szan-
sę bezpłatnego przetestowania się przy 
pomocy fragmentów najbardziej presti-
żowych egzaminów na świecie – TOEIC  
i TOEFL.

Podczas tegorocznej edycji WTJA opra-
wę muzyczną zapewnił Łukasz Nalazek 
młody, niezwykle utalentowany muzyk  
z naszego miasta, uczestnik III edycji pro-
gramu X Factor. Organizatorem ogólno-
polskim testu był Homeschool, natomiast 

Wielki Test Języka Angielskiego

lokalnie Euro-School Szkoła Języków Ob-
cych sp. z o.o. oraz Miejski Dom Kultury. 
Patronat merytoryczny sprawowała ETS 
Global. Ponadto test został objęty ho-
norowym patronatem Starosty Mińskiego 
oraz Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki. 
Impreza nie mogłaby się odbyć bez me-

dialnego wsparcia oraz pomocy licznych 
sponsorów. Zachęcamy do nauki języka 
angielskiego i zapraszamy za rok.

 Oprac. na podst. mat. Euro-School Szkoła 
Języków Obcych Sp. z o.o.

fot. Izabella Walewska - Ogrodnik

dług normy ISO 9001:2008, pomysłodawca 
wielu rozwiązań organizacyjno-prawnych  
w obszarze porządku i bezpieczeństwa 
publicznego. Autor projektu przekształ-
cenia straży miejskich w policję municy-
palną. W latach 2010-2012 członek Zespo-
łu ds. Współpracy ze Strażami Gminnymi 
przy Ministrze Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji, członek Komisji Administracji 
i Bezpieczeństwa Związku Miast Polskich.

Odznaczony przez Prezydenta Bronisława 
Komorowskiego Złotym Krzyżem Zasługi 
„Za zasługi w działalności na rzecz spo-
łeczności lokalnej”, przez Prezydenta 
Lecha Kaczyńskiego Srebrnym Medalem 
„Za długoletnią i wzorową służbę”, przez 
Ministra Sprawiedliwości Złotą Odzna-
ką „Za zasługi w pracy penitencjarnej”, 
przez Ministra Spraw Wewnętrznych  
i Administracji Brązowym Medalem „Za 
zasługi dla Policji”. W 2008 roku pod-

Nowy Komendant Straży Miejskiej

czas uroczystości na Rynku Głównym  
w Krakowie odznaczony uroczyście Zło-
tym Medalem „Serce za Serce” za pomoc 
udzieloną osobom dotkniętym przez los, 
przede wszystkim zaś dzieciom niepełno-
sprawnym, podopiecznym domów dziecka 
i ośrodków specjalnych.

red., fot. z arch. UM

Z ŻYCIA MIASTA
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4. Miński Zlot Pojazdów Zabytkowych „WARKOT”
W Mińsku Mazowieckim na zlocie WAR-
KOT 2014 pojawiło się ponad 180 aut  
i ok. 100 zabytkowych motocykli. Doli-
czając do tego pojazdy organizatora, Klu-
bu Dawnych Motocykli MAGNET, ogólnie  
w zlocie uczestniczyło ok. 300 pojazdów. 
Otwarcie odbyło się o godz. 10:30, a po 
nim odbył się Bieg Białych Kołnierzyków, 
który wygrała drużyna Szlachetnej Paczki.  
Po biegu motocykliści rywalizowali  
w Konkursie Wolnej Jazdy, gdzie zwycię-
żył mińszczanin Daniel Kowalczyk na mo-
tocyklu Honda CX 500 z 1976 roku. Roz-
strzygnięto Konkurs Elegancji o Puchary  
Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki 
Marcina Jakubowskiego w którym nagro-
dy otrzymali:

1 miejsce - Marlena Chrzanowska, Citroen 
2CV z 1989r.
2 miejsce - OSP Budy Wielgoleskie, Star 20 
z 1955r.
3 miejsce - Artur Rembowski, Nysa 521  
z 1976r.
Wyłoniono najstarsze pojazdy zlotu, w ka-
tegorii aut zwyciężył Dodge z 1926 roku, 
a w kategorii motocykli DKW Lux Sport  
z 1930 roku. Najładniejszym polskim  
motocyklem wybrano WSK 150.

Po godzinie trzynastej kolumna leciwych 
pojazdów wyruszyła do miejscowości Kału-
szyn, gdzie odbyła się druga część imprezy. 
W Kałuszynie do ekipy zlotowej dołączyło 
ok. 30 aut i ponad 100 współczesnych mo-
tocykli. Najszybszymi autami podczas pró-
by sprawnościowej w klasach pre 45, pre 
65 oraz post 65 okazały się odpowiednio: 

Gaz 67 z 1943r. kierowany przez Dariusza 
Świniarskiego, Opel Rekord z 1960r. kie-
rowany przez Jarosława Zalewskiego oraz 
Trabant z 1971r. kierowany przez Mariusza 
Wójcika. Przyznano też nagrody w katego-
riach:

Najlepiej warkoczące auto - Chevrolet 
Impala z 1960r. należące do Antoniego  
Kotomskiego.
Najlepiej warkoczący motocykl - Junak 
M10 z 1961r. należący do Izabeli Zalew-
skiej.

Najładniejszy motocykl - Matchles z 1958 
roku.
Najładniejsze auto - Triumph Spitfire  
z 1976 roku.

Przyznano również nagrody w konkuren-
cjach sprawnościowych na najszybsze 
skręcenie silnika do motoroweru, wkrę-
canie świec do głowic, slalom rikszą oraz 
najdłuższe utrzymanie ręką 8 kilogramo-
wego wału motocyklowego.

Organizatorami IV Mińskiego Zlotu Pojaz-
dów Zabytkowych WARKOT 2014 byli Klub 
Dawnych Motocykli MAGNET i Muzeum 
Ziemi Mińskiej a partnerem w organizacji 
stowarzyszenie Bikiniarze.pl. Zlot odbywał 
się pod Patronatem Honorowym Burmistrza 
Miasta Mińsk Mazowiecki Marcina Jakubow-
skiego i został dofinansowany ze środków 
budżetu miasta Mińsk Mazowiecki.

Piotr Wojdyga
fot. z arch. UM
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            „Dzisiejszy dzień dzięki błogo-
sławieństwu dobrego Boga i opiece Ma-
ryi Wspomożycielki Wiernych był pięk-
nym dziękczynieniem za dwadzieścia 
lat pracy edukacyjno - wychowawczej  
w Szkołach Salezjańskich w Mińsku  
Mazowieckim”.
                 
 Te słowa, jakże trafnie podsu-
mowujące niedzielną uroczystość, za-
mieścił na stronie internetowej Szkół 
Salezjańskich w Mińsku Mazowieckim ks. 
dyrektor Ryszard Woźniak. Pierwszego 
września bieżącego roku minęło 20 lat od 
chwili, w której księża salezjanie przyby-
li do Mińska Mazowieckiego i rozpoczęli 
swoją trudną, a jednocześnie owocną, 
niosącą wiele radości i satysfakcji pracę 
wychowawczą i dydaktyczną wśród mło-
dzieży. Nie byłoby to możliwe, gdyby nie 
ks. Zbigniew Malinowski, pełniący w 1994 
r. funkcję Inspektora oraz p. Zbigniew  
Grzesiak – ówczesny burmistrz miasta. 
To w ich głowach  zrodziła się myśl, aby 
salezjanów sprowadzić do Mińska. Obu 
pomysłodawców tego wielkiego dzieła nie 
mogło zabraknąć na niedzielnej uroczy-
stości. 
            Radością z powodu tak pięknego 
święta dzielili się wspólnie z księżmi sale-
zjanami pracującymi obecnie w Mińsku, 
gronem pedagogicznym, pracownikami 
szkół, uczniami, ich rodzicami oraz przy-
jaciółmi Szkół Salezjańskich znamienici 
goście, wśród których znaleźli się: ks. In-
spektor Inspektorii im. Stanisława Kostki 
w Warszawie  Andrzej Wujek wraz z Za-
rządem, ks. Dariusz Matuszyński – radca 
ds. Szkół Salezjańskich w Inspektorii War-
szawskiej  i dyrektor szkoły w Sokołowie 

Podlaskim, ks. Andrzej Hołownia – eko-
nom inspektorialny, ks. Krzysztof Lis - 
pierwszy dyrektor, księża salezjanie  pra-
cujący w różnych latach w Mińsku, siostry 
loretanki, siostry kapucynki z Siennicy, 
dyrektorzy zaprzyjaźnionych szkół i in-
stytucji w Mińsku Mazowieckim, pani Bar-
bara Czartoryska – przedstawicielka rodu 
patrona Salezjańskiego Liceum Ogólno-
kształcącego bł. Augusta Czartoryskiego,  
pan Starosta Miński Antoni Jan Tarczyński, 
pan Marcin Jakubowski – Burmistrz Mia-
sta Mińsk Mazowiecki, p. Renata Łapiuk – 
przedstawicielka rodziny porucznika Sta-
nisława Bakuły, któremu poświęcony jest 
dąb katyński w szkolnym ogrodzie, przed-
stawiciele Szkół Salezjańskich z Łodzi, 
Ostródy i Lutomierska, p. Jacek Lipiec 
– prezes Zarządu Banku Spółdzielczego 
w Mińsku p. ppłk Jarosław Chachnowski  
z Centrum Szkolenia Żandarmerii, p. Ro-
bert  Żebrowski – Komendant Powiatowej 
Komendy Policji w Mińsku p. płk Marek 
Heller z 23. Bazy Lotnictwa Taktycznego 
w Mińsku, p. Emilia Piotrkowicz - Naczel-
nik Wydziału Oświaty i Promocji  w Sta-
rostwie Powiatowym p. Wanda Izabella 
Rombel - Przewodnicząca Komisji Oświaty 
i Wychowania Rady Miasta, p. Krzysztof 
Komorowski  - młodszy brygadier, przed-
stawiciel  Komendy Powiatowej  Państwo-
wej Straży Pożarnej w Mińsku oraz przed-
stawiciele lokalnej prasy.
            Uroczystości rozpoczęły się mszą 
świętą koncelebrowaną przez zaproszo-
nych księży. Przewodniczył jej ks. In-
spektor  Andrzej Wujek. W czasie wygło-
szonego kazania przypomniał zebranym  
o pięknym marzeniu św. Jana Bosko, któ-
ry wierzył, że księża  salezjanie będą pro-

wadzić swoje dzieło w wielu zakątkach 
świata. Jego marzenie od 20 lat spełnia 
się również w Mińsku Mazowieckim.
            Po mszy św. ks dyrektor Ryszard 
Woźniak i ks. Inspektor Andrzej Wujek 
wręczyli Medal wdzięczności burmistrzo-
wi seniorowi Zbigniewowi Grzesiakowi, 
następnie medale i statuetki z podzięko-
waniem za 20 lat pracy w Szkołach Sale-
zjańskich.
       Słowa  podziękowania za wspieranie 
działalności edukacyjno - wychowawczej 
Szkół Salezjańskich w Mińsku skierowano 
do instytucji publicznych oraz placówek 
oświatowych na terenie miasta i powiatu.
            Po części oficjalnej ks. dyrektor 
Ryszard Woźniak zaprosił wszystkich do 
uczestnictwa w pikniku jubileuszowym. 
Zgromadzeni na boisku szkolnym goście, 
pracownicy szkół, rodzice i uczniowie 
skosztowali urodzinowego tortu, podzi-
wiali występy artystyczne w wykonaniu 
uczniów i nauczycieli Szkół Salezjańskich. 
Mogli próbować pysznych dań grillowych, 
wypieków oraz przetworów domowej ro-
boty - przygotowanych przez rodziców 
uczniów, a także grochówki serwowanej 
wprost z wojskowej kuchni polowej. Inne 
atrakcje, jak: ognisko, loteria fantowa, 
malowanie twarzy, wóz strażacki, wy-
stawa zdjęć i kronik szkolnych oraz kon-
cert zespołu „Tamarysze” wypełniły czas 
uczestnikom pikniku do późnych godzin 
popołudniowych.
           Modlitwą, śpiewem, tańcem oraz 
niezwykle świąteczną atmosferą wspólno-
ta Szkół Salezjańskich  wyraziła wdzięcz-
ność Bogu i ludziom za 20 lat owocnej 
pracy w Mińsku Mazowieckim

oprac. na podst. mat. Małgorzaty  Szczęsnej,
 polonistki w Szkołach Salezjańskich

fot. z arch. UM

Jubileusz 20 – lecia Szkół Salezjańskich 
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5 września br. na obiekcie MOSiR przy  
ul. Sportowej 1 doszło do bardzo ważnego 
i niecodziennego wydarzenia sportowego. 
W tym dniu odbył się bowiem event pił-
karski podczas którego, doszło do pod-
pisania umowy trójstronnej, dotyczą-
cej objęcia szkoleniem metodą Coerver  
Coaching grupy 25 młodych piłkarzy dru-
żyny MOSiR 2003/2004.

Oficjalne podpisanie umów nastąpiło 
podczas uroczystej konferencji, w której 
uczestniczyli: Burmistrz Miasta Mińsk Ma-
zowiecki M. Jakubowski, Dyrektor MOSiR 

R. Smuga, Vice prezes PZPN R. Kosecki, 
Prezes MZPN Z. Łazarczyk, Dyrektor Co-
erver Coaching Ł. Budzyński, Prezes MKS 
Mazovia A. Kuć oraz właściciele firmy DE-
FRO (głównego sponsora) Państwo Justy-
na i Robert Dziubeła. Uroczystość podpi-
sania umowy prowadził znany dziennikarz 
radiowy i telewizyjny Michał Olszański.

Po konferencji odbyły się pokazowe tre-
ningi z udziałem ok. 100 dzieci z grup mo-
sirowskich. Po treningach każde dziecko, 
które było obecne na stadionie (ok. 200 
dzieci) mogło wziąć udział w dowolnej 

W poniedziałek 15 września, w siedzibie 
Mińskiego Klubu Sportowego TAEKWON – 
DO, miała miejsce inauguracja jesiennej 
edycji kursu samoobrony dla kobiet pod 
nazwą „Bezpieczna i aktywna kobieta 
- PLUS”. Kurs organizowany jest przez 
MKS TAEKWON-DO we współpracy z Bur-
mistrzem Miasta Marcinem Jakubowskim.

Bezpłatne zajęcia dla mińszczanek reali-
zowane są w ramach wspierania zadania 
publicznego „Porządek i bezpieczeństwo 
publiczne” i będą się odbywać od wrze-
śnia do grudnia.

„Bezpieczna i aktywna kobieta - PLUS” 
stanowi kolejny poziom zaawansowania  
z zakresu nauki samoobrony dla pań – 
jako kontynuacja jest dedykowany dla 
uczestniczek poprzednich edycji kursu, 
które odbywały się w latach 2012 - 2013.

Kurs podzielony jest na rozszerzone pa-
nele tematyczne stanowiące całościowy 
systemem nauki obrony przed przemocą 
- obejmuje on zajęcia z Pierwszej Pomocy 
Przedmedycznej, a także praktyczną na-
ukę metod samoobrony i zajęcia FITNESS.

Zajęcia z samoobrony prowadzi trener Ja-
cek Łuniewski (VI DAN) wraz z asystenta-

Inauguracja kursu samoobrony

mi - Iloną Wilk i Igorem Koczyrkiewiczem 
(oboje 1 KUP), zajęcia z Pierwszej Pomo-
cy Przedmedycznej prowadzi ratowniczka 
medyczna Katarzyna Szubińska, a zajęcia 
FITNESS Joanna Ochal – Wasilewska.

Celem zajęć jest zwiększenie poczucia 
bezpieczeństwa, utrwalenie nabytych 
wcześniej wiadomości i umiejętności  

z zakresu postępowania w sytuacji zagro-
żenia zdrowia i życia oraz zachęcenie do 
aktywnego trybu życia poprzez zaintere-
sowanie zajęciami sportowymi.

MKS TAEKWON-DO
fot. z arch. UM

konkurencji i wygrać atrakcyjne nagrody.
Ważnym wydarzeniem, które towarzy-
szyło całej imprezie, było także I Forum 
Dla Piłki Nożnej w Mińsku Mazowieckim. 
Podczas forum poruszone zostały istotne 
kwestie związane z rozwojem tej najpo-
pularniejszej w naszym mieście, dyscy-
pliny sportu. Mówiono m.in. o budowie 
boiska na ul. Budowlanej, poruszano tak-
że kwestie stworzenia odpowiednich wa-
runków dla młodych zawodników, którzy  
w przyszłości, mają stanowić o sile druży-
ny seniorskiej MKS Mazovia.

red., fot. z arch. UM 

Rozpalamy sportowe pasje
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Z IMPREZ MDK
KULTURA

 Za nami kolejny, szósty już Festiwal 
Himilsbacha. Wzorem lat ubiegłych było to kil-
kudniowe święto sztuki. 
 Rozpoczął się 3 września w Punkcie 
Miejskich Palet przy ul. Wyszyńskiego 16 – miej-
scu nieprzypadkowym, ponieważ niedaleko był 
Hotel Borenszteina, w którym urodził się Jan Hi-
milsbach. W klubokawiarni odbyła się promocja 
książki pod redakcją Piotra Siły „Mój Himilsbach, 
czyli wspomnienia o Janku H.”. O mińskim na-
turszczyku opowiadają w niej znajomi, przyja-
ciele, rodzina, m.in. Antoni Fałat, Jerzy Ant-
kowiak, Feridun Erol, Władysława Frąckiewicz, 
Irena Wiśniewska (siostra Barbary Himilsbach), 
Andrea Axt. Bezcenną wartość mają niepubli-
kowane dotąd fragmenty dzienników pisanych 
przez Barbarę Himilsbach, żonę Jana Himilsba-
cha. Zapiski te są jej subiektywnym świadec-
twem o tym, jaki był Jan Himilsbach i jak wyglą-
dało prawdziwe życie z nim. Ponieważ była ona 
nie tylko jego wielką miłością, ale i opiekunką, 
pierwszym czytelnikiem i recenzentem. Spotka-
nie literackie uświetnił występ krakowskiego 
barda Aloszy Awdiejewa.
 W czwartek, 4 września w Galerii 
Miejskiego Domu Kultury odbył się wernisaż fo-
tografii Feriduna Erola, reżysera i scenarzysty 
wykonanych podczas kręcenia „Rejsu”. Wernisaż 
był również okazją do promocji albumu „Rejs”, 
do którego wstęp napisał projektant mody Jerzy 
Antkowiak. 
 Piątek, 5 września był dniem filmo-
wym. W amfiteatrze MDK wyświetlony został 
film „Jedenaste przykazanie” w reżyserii Janu-
sza Kondratiuka, według scenariusza Jana Hi-
milsbacha. Projekcję poprzedziło spotkanie ze 
Zbigniewem Buczkowskim, laureatem Monidła 
2009, aktorem i reżyserem. Wspólnie z mińskim 
kronikarzem i kolekcjonerem Mariuszem Dzienio 
wspominali Jana Himilsbacha.
 W sobotę, 6 września w południe 
rozpoczął się happening „Portret Himilsbacha”. 
Na Starym Rynku i w okolicach ławeczki Himils-
bacha rozstawiono specjalną prasę drukarską. 
Każdy mógł własnoręcznie nadrukować na ko-
szulce lub torbie festiwalową grafikę, wykonaną 
na podstawie obrazu Antoniego Fałata „Portret 
Himilsbacha”. 

 Wieczorem w MDK odbył się koncert 
„Duchy Poetów”. Marcin Styczeń z zespołem wy-
konali aranżacje wierszy m.in. Twardowskiego, 
Przybosia, Grochowiaka i Broniewskiego. Kon-
cert poprowadził, uzupełniając go wspomnie-
niami o Himilsbachu, Ernest Bryll.
 Pięciodniowe święto sztuki miało 
swój finał w niedzielę, 7 września. Dopisała 
pogoda i publiczność, o czym przekonać mogli 
się mieszkańcy całego Mazowsza. A to za spra-
wą relacji na żywo w TVP Warszawa. Finałowy 
koncert poprowadził aktor Tomasz Sapryk. Przed 
godziną 17 na scenę wkroczył włoski wokalista  
i kompozytor Dave Nilaya z zespołem. Pełen po-
zytywnej energii zaprezentował utwory z płyty 
„Conexus”. 
 Festiwal Himilsbacha to również kon-
kursy nierozerwalnie z nim związane - Monidło 
- na najlepszego aktora niezawodowego oraz 
KAFEL - Konkurs Absolutnie Frywolnych Etiud 
Literackich. Pierwsza z nagród trafiła do Aloszy 
Awdiejewa. Obowiązki zawodowe nie pozwoli-
ły jednak artyście odebrać nagrody osobiście, 
ale przesłał swoje podziękowania, w których 
ze skromnością powiedział o tym, że wcale nie 
czuje, aby zasługiwał na takie wyróżnienie. 
Podkreślił także swój podziw dla dokonań arty-

stycznych Himilsbacha. Na tegoroczny Konkurs 
Absolutnie Frywolnych Etiud Literackich „Kafel 
2014” wpłynęły 63 prace. Kapituła konkursu,  
w skład której wchodzili Krystyna Gucewicz, 
Piotr Dobrołęcki i Marcin Szczygielski w kategorii 
poezja nagrodziła pracę Tadeusza Dejneckiego, 
w  kategorii proza Kafel otrzymał Damian Dawid 
Nowak. Laureatom statuetki projektu profesora 
Adama Myjaka wręczyli burmistrz miasta Marcin 
Jakubowski i dyrektor MDK Piotr Siła.  
 Po konkursowych emocjach przyszła 
pora na muzykę. Coraz liczniej gromadząca się 
publiczność usłyszała najpierw gwiazdę czeskiej 
alternatywy – grupę Please The Trees, zespół 
święcący triumfy w Czechach, a polskiej pu-
bliczności znany z ubiegłorocznego  Open’era. 
Po godzinie 19 dziedziniec MDK był już szczelnie 
wypełniony. Stało się tak za sprawą młodzieżo-
wej widowni i ich idoli z zespołu  Happysad. Ar-
tyści zaprezentowali utwory z płyty „Jakby nie 
było jutra”, w tym oczywiście hit „Zanim pój-
dę”. 6 Festiwal Himilsbacha zakończył występ 
grupy Lao Che. 
 Przez cały finałowy dzień Festiwalu 
wokół pałacowego dziedzińca odbywał się przy-
gotowany przez Muzeum Ziemi Mińskiej „Jano-
wy Jarmark” - kiermasz ludowej twórczości. 

Festiwal Jana Himilsbacha

Agnieszka Boruta , fot. z arch. UM
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W MIEJSKIEJ BIBLIOTECE
Publicznej

KULTURA

Kochane 
Lato z Radiem 
Na zakończenie wakacji w Miejskiej Bi-
bliotece Publicznej zagościło Lato z Ra-
diem i Roman Czejarek - dziennikarz, 
radiowiec, publicysta, fotograf, konfe-
ransjer i od blisko ćwierć wieku szef kul-
towej audycji. 28 sierpnia br. spotkaliśmy 
się na leżakach, wyposażeni w tranzysto-
rek i książkę „Kochane Lato z Radiem”. 
Było wesoło, za sprawą licznych anegdot 
i nostalgicznie, bo odwiedziła nas Pani 
Jadzia, mińszczanka, która od lat wędro-
wała po Polsce razem z koncertami Lata 
z Radiem.  Roman Czejarek był wzruszony 
tym spotkaniem i podarował słuchaczce 
tegoroczną maskotkę audycji – Pszczołę, 
bo jak powiedział: „To właśnie słuchacze 
są esencją „Lata z Radiem”.

Narodowe Czytanie
6 września, już po raz drugi, Miejska Bi-
blioteka Publiczna zaprosiła mińszczan do 
wspólnego udziału w Narodowym Czyta-
niu, które z inicjatywy Prezydenta Broni-
sława Komorowskiego odbyło się w  całej 
Polsce. Bohaterem tegorocznej edycji był 
Henryk Sienkiewicz i "Trylogia". 
 Wystartowaliśmy o godzinie 
10.00. Przebrani w stroje z epoki czyta-
liśmy ulubione fragmenty „Pana Wołody-
jowskiego”, „Potopu” i „Ogniem i mie-
czem.” Nasze Narodowe Czytanie trwało 
do godziny 21.20, tym samym, czytaliśmy 
dłużej niż rok temu. Wspólnie z nami 
czytali Burmistrz Mińska Mazowieckiego 
Marcin Jakubowski, Radni Miejscy Wanda 
Izabella Rombel, Waldemar Mirecki, Kazi-
mierz Markowski i Jerzy Gryz, przedsta-
wiciele Stowarzyszenia Radość Trzeciego 
Wieku i Mińskiego Uniwersytetu Trzecie-
go Wieku, a także dyrektor, nauczyciele  
i uczniowie Miejskiego Gimnazjum nr 2  

w Mińsku Mazowieckim, uczniowie Szkoły 
Podstawowej nr 6 oraz pracownicy Biblio-
teki Pedagogicznej. Szczególnie jesteśmy 

wdzięczni za wsparcie i wspólne czytanie 
dyrekcji i pracownikom mińskiego oddzia-
łu Polskiego Banku Spółdzielczego w Wy-
szkowie.

Nie obyło się także bez miłych niespo-
dzianek - oprócz naszych czytelników  
i sympatyków byli z nami pisarka Małgo-
rzata Kalicińska, aktor Wojciech Machnic-
ki i aktorka Adrianna Biedrzyńska. Słucha-
nie ich to była prawdziwa uczta.

Serdecznie dziękujemy wszystkim czyta-
jącym i słuchaczom za udział w Narodo-
wym Czytaniu oraz portalowi Wirtualny 
Mińsk Mazowiecki za umożliwienie trans-
misji on-line.

Dziennikarski 
wrzesień
Leniwe lektury na leżaku już za nami, 
jednak jesień to wprost idealny czas na 
czytanie. Pod ciepłym kocem, z kubkiem 
gorącej herbaty wspaniale będą się czy-
tać „Opowieści radiowe i telewizyjne. 
Alicja po drugiej stronie lustra” Alicji 
Resich-Modlińskiej, która była naszym 
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Miejska Biblioteka Publiczna,  fot. z arch. MBP

gościem 11 września. Wyjątkowo wszech-
stronna postać radiowego i telewizyjnego 
dziennikarstwa, przed wieloma czytelni-
kami po raz pierwszy ukazała wspaniałe 
literackie oblicze. Jej teksty z  audycji 
„Nie tylko dla orłów”, napisane z nutą 
absurdalnego humoru wprowadzą każde-
go w dobry nastrój, a nieco satyryczne, 
ale wysmakowane felietony, komentarze 
do telewizyjno-radiowej rzeczywistości 
mogą być szkołą dziennikarstwa dla mło-
dzieży, która licznie przybyła na spotka-
nie. Jak się uczyć, to od najlepszych.
 O trudnej sztuce pisania felie-
tonu i o umiejętności obserwacji najbliż-
szej nam rzeczywistości rozmawialiśmy  
z kolei  z Agatą Passent. 30 września spo-
tkała się z czytelnikami promując swoją 
książkę „Kto to pani zrobił?”, w której 
zebrano jej felietony publikowane na ła-
mach "Twojego stylu". Błyskotliwe i czę-
sto zabawne opowieści o pracy w „Two-
im Stylu”, o temperamencie felietonisty  
i sposobach na lenistwo stworzyły wspa-
niałą atmosferę spotkania. 

Z cyklu 
Biblioteka Podróży
W wrześniu  nie zabrakło także Biblioteki 
Podróży. Już tradycyjnie po zakończeniu 
nowego projektu odwiedził nas Kamil 
Bodziony, by tym razem opowiedzieć  
o podróżowaniu bez pieniędzy. Dzielił 
się wrażeniami ze swojej podróży przez  
29 krajów Europy. Opowiadał o trudach 
nawiązywania relacji, o szukaniu pomo-
cy i o wspaniałej otwartości z jaką się  
spotykał podczas realizacji wyjazdu „Dre-
ams for Free”. Czym jeszcze nas Kamil 
zaskoczy?

Spotkanie z Panem 
Kuleczką
Młodzi czytelnicy, uczniowie klas I-III 
mińskich szkół podstawowych mieli 
okazję poznać pisarza Wojciecha Wi-
dłaka - autora kultowej serii dla dzieci  
o panu Kuleczce, kaczce Katastrofie, psie 
Pypciu i muszce Bzyk Bzyk. Wojciech 
Widłak zawładnął publicznością. Dzieci 
wzięły udział w kreatywnych zabawach, 
dowiedziały się też, co jest potrzeb-
ne do powstania książki, grały postacie  
z czytanego wspólnie  opowiadania  
i zadawały mnóstwo pytań. Na pamiąt-
kę dostały zakładki, naklejki i kartki  
z autografem. Jakby to powiedziała kacz-
ka Katastrofa było „fan-tas-tycz-nie!” 

Pandy w biegu
Po raz pierwszy nasza reprezentacja 
wzięła udział w biegu Białych Kołnierzy-
ków organizowanym 14 września podczas 
„Warkotu”. Karolina, Asia, Tomek i Dyrek-
tor Elżbieta Sieradzińska dzielnie sobie 
poradzili i fantastycznie wyglądali nawią-
zując strojem do naszego logo pandy.
 

Gościnnie w MBP
25 września Miejski Ośrodek Pomocy Spo-
łecznej  przeprowadził u nas warsztaty 
„Uśmiech dziecka” dla dzieci z rodzin do-
tkniętych przemocą.

Zapowiedzi
• 16 października zapraszamy na spotkanie z Małgorzatą Kalicińską i promocję jej najnow-

szej książki „Kochana moja”.
• 21 października odwiedzi nas Zbigniew Buczkowski ze swoją biografią ”Pisz pan książkę!”
• 27 października wyjątkowy spektakl „Księga Hioba” w wykonaniu Stanisławy Celińskiej, 

przy akompaniamencie Tomasza Bajerskiego.
• 30 października z cyklu Biblioteka Podróży ze Stefanem Czernieckim „Szepty Amazonii”.
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MJEJSKA SZKOŁA ARTYSTYCZNA 
NOWA SZKOŁA W MIŃSKU
Pierwszego września o godzinie osiem-
nastej rozpoczął się rok w szkolny  
w nowej mińskiej szkole. Nowej, gdyż 
Miejska Szkoła Artystyczna została za-
szczycona przyjęciem patronatu Kon-
stantego Ryszarda Domagały-założyciela 
szkoły, gorliwego twórcy idei wychowa-
nia młodego pokolenia poprzez sztu-
kę. Na mocy Uchwały Nr XXXIX/376/14 
z dnia 10 marca 2014 od pierwszego 
września Miejska Szkoła Artystyczna to 
Miejska Szkoła Artystyczna I stopnia im. 
Konstantego Ryszarda Domagały w Miń-
sku Mazowieckim.
 Dyrektor Wenanty Maciej Doma-
gała przywitał wszystkich zebranych już 
trzydziesty dziewiąty raz - szczególnie zaś 
gorąco - grono czterdziestu dwóch pierw-
szoklasistów, którzy w tym roku rozpoczę-
li swoją profesjonalną przygodę z muzyką. 
 Rok szkolny 2014/2015 ser-
decznie powitał też   dwóch nowych 
nauczycieli, gdyż w poczet  pedagogów 
zostali przyjęci: pani Marta Sosińska 
(klasa fletu ) i pan Tomasz Bereda (kla-
sa gitary). Oprócz przepięknej oprawy 
muzycznej, którą stworzyli  nauczycie-
le i uczniowie szkoły występując solo  
i w duetach - uroczystość rozpoczęcia 
roku szkolnego należała do patrona szko-
ły - Konstantego Ryszarda Domagały, bez 
którego obecni nigdy nie spotkaliby się  
w tym kształcie i dla idei wspólnego mu-
zykowania oraz edukowania sztuką.
 Podczas krótkiego pokazu zo-
stał przedstawiony film o Patronie szkoły, 
by przybliżyć najmłodszym jak ważnym  
i wielkim człowiekiem był Konstanty  
Ryszard Domagała. Postać Patrona wspo-
minali niezwykle ciepło  bliscy mu ludzie, 
którzy opowiadali zgromadzonym, jakim 
szlachetnym był człowiekiem i  jak po-
strzegał rzeczywistość.
 Zaprezentowana została rów-
nież książka pod redakcją Ewy Talachy, 
wydana przez Siedleckie Stowarzyszenie 
Społeczno-Kulturalne „Brama”. Zapeł-
niona archiwalnymi zdjęciami publikacja 
z dołączonym  do niej  półtoragodzinnym 
filmem, w którym pan Konstanty, space-
rując po Siedlcach - opowiada o prze-
szłości. Ukazuje  bogate, twórcze życie 
Patrona szkoły, a także jego pasję do 
muzyki. 
 Miejska Szkoła Artystyczna od 
lat zajmuje trwałe i znaczące miejsce  
w życiu kulturalnym naszego miasta oraz 
regionu mazowieckiego. Oby więc rok 
2014/2015 przyniósł wiele twórczych wy-
darzeń i artystycznych radości zarówno 
uczniom, rodzicom jak i kadrze szkoły. 

Jagoda Jabłonowska, fot. z arch. MSA  
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23 września br. w Gimnazjum Miejskim 
nr 1 w Mińsku Mazowieckim odbyła 
się niezwykła lekcja historii. Szko-
łę odwiedziła pani Anna Maria Anders 
Costa - córka generała Władysława An-
dersa oraz pani Ligia Krajewska, Poseł 
na Sejm RP i pan Marcin Jakubowski, 
Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki. Na 
spotkanie z udziałem honorowego go-
ścia przyszli również uczniowie z miń-
skich gimnazjów oraz absolwenci GM1.

Córka generała Władysława Andersa - 
Anna Maria - urodziła się w Wielkiej 
Brytanii już po zakończeniu II wojny 
światowej, obecnie mieszka w Stanach 
Zjednoczonych, jednak - jak przyznaje 

- w głębi serca zawsze czuła się Polką. 
Obecnie kontynuuje dzieło zmarłej mat-
ki i pielęgnuje pamięć o swym ojcu.

Goście złożyli kwiaty przed pomnikiem 
Patrona Szkoły oraz obejrzeli eksponaty 
w Izbie Pamięci poświęconej Generałowi 
Andersowi i żołnierzom II wojny świa-
towej. Zgromadzone tam pamiątki oraz 
pokonkursowa wystawa prac uczniów 
(Cichy Bohater – edycja 2014), jak rów-
nież prezentacja przedstawiająca dzia-
łania GM1 w zakresie wychowania patrio-
tycznego wywołały wiele wzruszających 
wspomnień u pani Anny Marii Anders, 
która chętnie dzieliła się nimi ze zgro-
madzoną w hali widowiskowo - sporto-
wej młodzieżą.

 - Każdy przyjazd do Polski bardzo mnie 
wzrusza. Szczególnie zależy mi na spo-
tkaniach z młodymi ludźmi, którzy są 
przyszłością kraju - powiedziała Anna Ma-
ria Anders do mińskich gimnazjalistów.

Uczniowie z zainteresowaniem słuchali 
opowieści o tym, jakim szokiem były dla 
generała Andersa postanowienia konfe-
rencji jałtańskiej, jak bardzo wierzył, że 
Polska kiedyś będzie wolna oraz jakim był 
troskliwym i kochającym ojcem.
Na zakończenie spotkania pani Anna Ma-
ria Anders, dziękując za ciepłe przyjęcie, 
obiecała, że na kolejną lekcję historii 
do Mińska Mazowieckiego przyjedzie we 
wrześniu 2015 roku. GM1 jest organizato-
rem Sejmiku szkół noszących imię gene-
rała Andersa.

Iwona Dróżdż ZSM nr 1
fot. z arch. ZSM nr 1 i UM

„Zawsze wierni wartościom, podążając śladami patriotyzmu…” 
- niecodzienna lekcja w GM1 i Muzeum Ziemi Mińskiej

 Kolejnym punktem wizyty p. Anders w na-
szym mieście było spotkanie z kombatan-
tami, uczestnikami wydarzeń wojennych. 
Spotkanie w Muzeum Ziemi Mińskiej Dział 
7. Pułku Ułanów Lubelskich zorganizowa-
ne w charakterze rodzinnej pogawędki 
przyniosło wiele wzruszeń, przywołało 
bolesne lecz rzeczywiste wspomnienia. 
Pani Anders swą wizytę zakończyła pono-
wieniem obietnicy o rychłym powrocie do 
naszego miasta i złożeniem kwiatów pod 
pomnikiem Prezydenta Ryszarda Kaczo-
rowskiego.     
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16 września w Specjalnym Ośrodku Wycho-
wawczym w Ignacowie prowadzonym przez 
Zgromadzenie Sióstr Miłosierdzia Św. Wincen-
tego a’Paulo odbyły się Igrzyska Sportowe, któ-
re zostały zorganizowane przez pracowników 
MOSiR. Dzieci zostały podzielone na 4 grupy  
i miały do pokonania osiem konkurencji sporto-
wo-rekreacyjnych, których celem było nie tyl-
ko sprawdzenie własnych umiejętności, często 

przełamanie strachu ale również szeroko po-
jęta integracja. Zaangażowanie, radość oraz 
uśmiech stają się nieodłącznym elementem 
towarzyszącym tego typu inicjatywom.

Podczas tegorocznych wakacji Miejski Ośrodek 
Sportu i Rekreacji zapewnił wiele atrakcji dla 
dzieci, młodzieży i dorosłych. W ramach akcji 
Wakacje z MOSiR pracownicy Ośrodka przygo-

towali szeroki wachlarz aktywności sportowych 
w formie grand prix (siatkówka plażowa, pił-
ka nożna, koszykówka uliczna), wakacyjnych 
sekcji (aquaaerobiku, nordic walking, wakacje 
z rakietką, szkółki pływackie, aerogrupa oraz 
water zumba) oraz wydarzeń jednorazowych 
(Wakacyjny Turniej Dzikich Drużyn Szkół Pod-
stawowych, 7 Piknik Sportowo-Rekreacyjny).

Z IMPREZ MOSIR

Zawodnicy 3 drużyn młodzieżowych: rocznik 
1999, 2000 i 2001 (razem 55 chłopców), wzię-
li udział w obozie piłkarskim zorganizowanym 
przez MOSiR Mińsk Mazowiecki w dniach 3-14 
sierpnia. Uczestnicy obozu to uczniowie klas 
I-III w gimnazjum nr 1 przy ul. Kopernika,  
w cieszącej się od kilku lat dużym zaintereso-
waniem klasie sportowej o profilu piłka nożna.

Obóz po raz pierwszy zorganizowany został 
poza granicami Polski – w Bułgarskim kurorcie 
St. Konstantin i Elena (20 km od Varny). Wraz  
z zawodnikami wyjechali czterej trenerzy 
MOSiR (Robert Stelmach, Alan Grabek, Walde-
mar Osica oraz Łukasz Stelmaszczyk – trener 

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji był organi-
zatorem Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w te-
nisie ziemnym. Zawody odbyły się na kortach 
MOSiR przy ul. Wyszyńskiego 30a przy rekor-
dowej frekwencji – 48 tenisistek i tenisistów. 
W dniach 6-7 września odbył się turniej elimi-
nacyjny, a tydzień później – 13-14 września do 
walki przystąpiło szesnastu zawodników wyło-
nionych z eliminacji. 

Zanotowano następujące rezultaty:
Piątek Wojciech – Sowa Tomasz  9-3
Słodownik Cezary- Bauć Janusz  9-7
Kalinowski Dariusz-Jarzębski Jacek  9-2

Igrzyska w Ignacowie

Mistrzostwa Powiatu Mińskiego w Tenisie Ziemnym
Wiśniewski Rafał- Zawadka Karol - walkower 
dla Wiśniewskiego
Gołowicz Dariusz – Budek Augustyn  9-3
Wróblewski Irek – Kowalczyk Artur  9-6
Lis Andrzej – Wojdak Dariusz  9-3
Piotrowski Waldek – Szuba Marek  9-3

Ćwierćfinały:  Piątek – Słodownik  9-6
                     Wiśniewski – Kalinowski  9-8
                     Gołowicz – Wróblewski  9-4
                     Lis – Piotrowski  9-4
Półfinały:  Piątek – Wiśniewski  6-2, 6-1
                Lis – Gołowicz  9-5
FINAŁ: Piątek – Lis - walkower dla Piątka

Wojtek Piątek zwycięstwem w mistrzostwach 
potwierdził pozycję lidera tegorocznego cyklu 
grand prix, którego kolejność ukształtowała się 
po tym turnieju.

Bardzo pozytywnym akcentem zakończenia po-
wiatowej rywalizacji była obecność honorowe-
go patrona mistrzostw – Starosty Jana Antonie-
go Tarczyńskiego, który wspólnie z Dyrektorem 
MOSiR  - Robertem Smugą, Radnym Miejskim 
– Jerzym Gryzem oraz działaczami MMTT wrę-
czył puchary, statuetki i pamiątkowe koszulki.

bramkarzy). Zajęcia prowadzone były 2 razy 
dziennie na świetnie utrzymanym obiekcie 
pierwszoligowej bułgarskiej drużyny Cherno 
More  Varna. Warunki sportowe były wręcz 
perfekcyjne, choć klimat w tym kraju dość 
wymagający - temperatury w dzień z rzadka 
spadały poniżej 30 stopni. Chłopcy podczas 
obozu poza treningami rozegrali sparingi  
z rówieśnikami z młodzieżowej drużyny Cherno 
More Varna, oraz mecze kontrolne pomiędzy 
sobą. Poza zajęciami sportowymi nie brako-
wało również typowo wakacyjnych rozrywek: 
kąpiele w hotelowym basenie, spacery po pięk-
nej piaszczystej plaży, zwiedzanie miasta oraz 
wizyta w jednym z największych aquaparków 

w okolicy. Doskonałe warunki, pogoda jak na 
zamówienie, świetne humory które dopisywały 
przez cały czas obozu sprawiły, że wyjazd na-
leży uznać za udany. Ogromna nauka rzemiosła 
piłkarskiego dla  młodych piłkarzy z Mińska, 
która z pewnością zaprocentuje w przyszłości. 
Młodym zawodnikom MOSiR życzymy sukcesów 
piłkarskich w nadchodzącym sezonie ligowym.
Chłopców z Mińska Mazowieckiego i okolic 
(roczniki od 1999 do 2008), którzy chcieliby 
dołączyć do drużyn młodzieżowych szkolonych 
w strukturach miasta oraz wszystkich tych, 
którzy chcieliby dowiedzieć się więcej o uta-
lentowanej mińskiej młodzieży - zapraszamy 
na stronę www.mosirek.com.pl.

Obóz piłkarski - sierpień 2014

SPORT
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Pikniki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekre-
acji od kilku lat odbywają się przy pięknej 
słonecznej pogodzie. Tak było i tym razem. 
Tłumy ludzi przyszły świętować Miński Dzień 
Rodziny, który w rekreacyjno-sportowej 
oprawie odbył się na obiekcie MOSiR – Sta-
dionie Miejskim przy ul. Sportowej 1.

O 13.10 oddano uroczyście do użytku nową 
część budynku MOSiR z pomieszczeniami biuro-
wymi, szatniami, natryskami, kuchnią i maga-
zynami oraz symbolicznie przekazano do użyt-
ku mieszkańcom siłownie plenerowe (jedna  
z nich znajduje się właśnie na miejskim sta-
dionie przy ul. Sportowej 1). Obok gospodarza 
obiektu Roberta Smugi i gospodarza miasta 
Marcina Jakubowskiego w uroczystości uczest-
niczył Wiceminister Obrony Narodowej Czesław 
Mroczek, Burmistrz Miasta  Mrozy Dariusz Jasz-
czuk, mińscy Radni oraz przedstawiciel wyko-
nawcy budynku  Andrzej Kłosiński. Po otwarciu 
obiektu odbył się turniej z udziałem Gwiazd Te-
lewizji, Samorządowców i Służb Mundurowych. 
Grający to lista kilkudziesięciu „gorących na-
zwisk”: Jakimowicz, Jachimek, R. i M. Mroczek, 
Chorosiński, Cypryański, Kalczyński,  Buchalski  
i Jurkowski (Drużyna Znanych), Cz.Mroczek 
(Wiceminister Obrony Narodowej był gwiazdą 
formacji obronnej drużyny Samorządowców), 
Jaszczuk, Kuć, Płochocki, Cyran, Gałązka, 
Gryz, Lipiński, Patoka, Łagowski, Płachecki, 
Parchomenko (Samorządowcy) oraz Wojda, R.  
i M. Pałdyna, Mucha, Binkowski, Alwas, Pod-
stawka, Fabisiak, Matasek, Cyran, Lipski, Ga-
łązka. Po turnieju, który okazał się sukcesem 
Mundurowych zaprezentowały się drużyny 
piłkarskie MOSiR – przeprowadzono pokazowe 
treningi oraz rozegrano kilka konkurencji pił-
karskich z nagrodami. Widok tak wielu młodych 
adeptów piłki nożnej (ponad 100 zawodników), 
grających (z sukcesami!) w barwach MOSiR 
Mińsk Mazowiecki natchnął wszystkich optymi-
zmem, że z mińską piłką będzie coraz lepiej. 
Wymienione atrakcje to nawet nie połowa  
z tego, co działo się tego dnia na stadionie. 

Można było podziwiać m.in.: pokazy taekwon-
do zorganizowane przez MKS TAEKWON-DO 
Mińsk Mazowiecki Państwa Łuniewskich, pokaz 
Klubu Walki GRAPPLER Państwa Frankiewiczów 
oraz pokaz kickboxingu prowadzony przez 
WALLHALA Wight Club Kamila Chłopika. Atrak-
cyjny dla oczu i uszu był pokaz tancerek ze 
Szkoły Podstawowej nr 2 prowadzonych przez 
trenera Pasztora i opiekującą się dziewczyn-
kami p. Ciechańską. O oprawę muzyczną dbał 
zespół Kwiaty Rocka, a tańcem, czyli gorącą 
kolumbijską zumbą zajęła się Pani Ewelina  
Kaska-Łobodowska i Studio Pas a Pas. Nasz mini 
maraton zumby okazał się piknikowym hitem  
i przyciągnął na start ponad 60 osób. 

Przez cały czas trwania Pikniku pracowni-
cy Miejskiego Ośrodka z pomocą ochotników  
z TKKF Albatros i harcerzy z ZHP Mazowsze 
prowadzili konkurencje zarówno sportowe jak 
i rekreacyjne, ale też i te umysłowe. Dzie-
ciom, dorosłym, w rodzinach i indywidualne 
rozdano ponad pół tysiąca nagród. Przez cały 
dzień nieodpłatnie udostępniliśmy dmuchaną 
zjeżdżalnię, plac zabaw, bramkę celnościową, 
piłkarzyki, siłomierz kopacz, euro-bungee, 

gigantyczne piłkarzyki, przejażdżki kucykiem 
oraz cieszące się ogromnym zainteresowaniem 
malowanie buziek. Do akcji dołączyła się rów-
nież Straż Pożarna, Policja i Żandarmeria Woj-
skowa, która obok pokazów swoich umiejętno-
ści zorganizowała konkurencje sprawnościowe 
z nagrodami.  Do całej masy zdarzeń dodaliśmy 
jeszcze szachy i warcaby plenerowe oraz punkt 
pomiaru glukozy i ciśnienia.

7 Piknik Sportowo-Rekreacyjny pod hasłem 
Miński Dzień Rodziny przeszedł do historii jako 
sukces organizatorów, czyli MOSiR i Miasta 
Mińsk Mazowiecki oraz Miejskiej Komisji Roz-
wiązywania Problemów Alkoholowych. Nic nie 
uda się jednak bez udziału widzów, a tego dnia 
ich nie brakowalo. Serdecznie dziękujemy za 
obecność i dobrą zabawę. Jesteśmy przeko-
nani, że daliśmy Państwu moc atrakcji, któ-
re pozwoliły na aktywne spędzenie niedzieli,  
a tym samym pożegnanie tego najpiękniejsze-
go (szczególnie dla dzieci) okresu w roku, czyli 
wakacji.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Rodzinny PIKNIK
SPORT
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23 września br. na boiskach wielofunkcyj-
nych MOSiR odbyły się Integracyjne Igrzyska 
Sportowe, których organizatorem było Gim-
nazjum Miejskie nr 2 im. Jana Pawła II oraz 
Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji. 

 Punktualnie o godzinie 9.30 na 
boiskach zebrali się uczniowie: Gimnazjum 
Miejskiego nr 2 w Mińsku Mazowieckim im. 
Jana Pawła II, Gimnazjum Miejskiego nr 3  
w Mińsku Mazowieckim im. Janusza Kusociń-
skiego, Szkoły Podstawowej nr 6 w Mińsku Ma-
zowieckim im. H. Sienkiewicza, Zespołu Szkół 
w Ignacowie, członkowie Stowarzyszenia KROK 

27 września br. na terenie Zespołu Szkół Za-
wodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy  
w Mińsku Mazowieckim miało miejsce wyda-
rzenie, które już na stałe wpisało się do tra-
dycji OSŻW i miasta Mińsk Mazowiecki.

Dla uczczenia pamięci poległych żandarmów w 
Afganistanie, z inicjatywy Klubu Sportowego 
„Zielono-Czarni’’ zorganizowano tego dnia „ΙI 
Bieg Pamięci Poległych Żołnierzy im. sierż. Mar-
cina Pastusiaka i kpr. Grzegorza Bukowskiego’’.
Tego roku został również zorganizowany bieg 
w PKW KFOR w Kosowie, w którym to w tym 
samym dniu, o tej samej godzinie wystartowa-
ło 26 polskich żołnierzy pełniących misję w ra-
mach XXXI zmiany w tym rejonie

Żołnierze Oddziału Specjalnego Żandarmerii 
Wojskowej w Mińsku Mazowieckim polegli pod-
czas misji wojskowej w Afganistanie. Sierż. 
Marcin Pastusiak miał 26 lat. Zginął 22 stycznia 
2011 r. w wyniku eksplozji ładunku wybuchowe-
go podczas patrolu w prowincji Ghazni. Z kolei 

kpr. Grzegorz Bukowski zginął w wyniku ostrza-
łu bazy Warrior 15 czerwca 2010 r. Miał 29 lat.
Honorowy patronat nad biegiem objęli:
- Sekretarz Stanu w Ministerstwie Obrony Naro-
dowej p. Czesław Mroczek,
- Komendant Główny ŻW gen. dyw. dr Mirosław 
Rozmus,
- Starosta Miński p. Antoni Jan Tarczyński,
- Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki p. Marcin 
Jakubowski.

Bieg przeprowadzono na dystansie 10 km  
w trudnym lesistym terenie, budowniczymi tra-
sy w tym roku byli: Sebastian Reczek i Mariusz 
Ludkowski. Cechą odróżniającą go od innych 
tego typu biegów był ubiór jego uczestników. 
Żołnierze pokonywali  trasę w mundurach, na-
tomiast środowisko cywilne w strojach sporto-
wych. W biegu wystartowało 170 zawodniczek 
i zawodników. Oprócz żandarmów uczestniczyli 
w nim przedstawiciele Policji, Straży Gra-
nicznej oraz różnych jednostek wojskowych, 
a także reprezentacja uczniów Zespołu Szkół 

Zawodowych nr 2 im. Powstańców Warszawy 
z Mińska Mazowieckiego. Gośćmi specjalnymi 
imprezy były matki poległych żandarmów p. 
Barbara PASTUSIAK i Bożena BUKOWSKA wraz 
z córką.

W tej edycji biegu start ogłosił Prezes KS Zielo-
no-Czarni Mariusz Murawski i wraz z zarządem 
klubu: Sebastianem Reczkiem i Leszkiem Nie-
wińskim wystartowali i ukończyli Bieg Pamięci 
uzyskując na mecie - tak jak wszyscy zawodni-
cy tego trudnego terenowego crossu - okolicz-
nościowe medale, zaś zwycięzcy w poszczegól-
nych kategoriach pamiątkowe puchary, które 
wręczyli:
- Komendant Główny ŻW gen. dyw. dr Mirosław 
ROZMUS,
- Komendant OSŻW w Mińsku Mazowieckim płk 
Tomasz SZOPLIK,
- Pani Barbara PASTUSIAK,
- Pani Bożena BUKOWSKA wraz córką,
- Starosta Miński p. Antoni Jan TARCZYŃSKI,
- Dyrektor Zespołu Szkół Zawodowych nr 2  
p. Tomasz PŁOCHOCKI.

Po wyczerpującym biegu, a przed ogłoszeniem 
wyników, wszyscy uczestnicy mogli skosztować 
przysłowiowej „wojskowej grochówki”.

Organizatorzy zapewnili, że „Bieg Pamięci Po-
ległych Żołnierzy im. sierż. Marcina PASTUSIAKA 
i kpr. Grzegorza BUKOWSKIEGO’’ odbędzie się 
także w roku przyszłym. Już dziś zapraszamy 
do udziału oraz wsparcia kolejnego III-go Biegu 
Pamięci organizowanego w 2015 r.
 

Przemysław LEŃSKI, Mariusz MURAWSKI
fot. z arch.  KS „Zielono-Czarni’’ 

Bieg dla uczczenia pamięci poległych żandarmów

DALEJ, Specjalnego Ośrodka Wychowawczego 
w Ignacowie. 

 Po uroczystym rozpoczęciu, któ-
remu przewodził Burmistrz Miasta Pan Mar-
cin Jakubowski, Dyrektor GM nr 2 Pana 
Grzegorz Wyszogrodzki, Dyrektor Muzeum 
Ziemi Mińskiej Pan Leszek Celej, Pani Emi-
lia Piotrkowicz Naczelnik Wydziału Oświaty  
i Promocji Starostwa Powiatowego w Mińsku 
Mazowieckim oraz Pani Edyta Ludwiniak Dy-
rektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej  
w Mińsku Mazowieckim oraz nastąpił przemarsz 
dzieci z flagą i ogniem olimpijskim.

 Po ceremonii otwarcia przyszła pora 
na pokaz gry w unihokeja prowadzony przez 
Pana Pawła Aniszewskiego.
 
 Godzina 10.00 to start siedmiu, przy-
gotowanych specjalnie dla dzieci, konkurencji. 
Pierwszą z nich były rzuty do zawieszonych  
w bramce kręgli, następnie slalom z kijem ho-
kejowym, slalom z zamkniętymi oczami, sla-
lom z nitką, zakładanie/zdejmowanie ringo  
z pachołków, przeciąganie liny oraz podawa-
nie piłki oburącz. Oprócz gorącej, wspaniałej 
atmosfery, która rozgrzewała zawodników  
w ten chłodny jesienny dzień dzieci i opieku-
nów rozgrzewał również specjalnie przygoto-
wany na tę okazję grill, który nie tylko sprzyjał 
integracji różnych środowisk, ale był smacz-
nym urozmaiceniem igrzysk.

 Najważniejszym i najbardziej pod-
niosłym elementem programu igrzysk była 
również ceremonia dekoracji czyli rozdanie 
dyplomów dla szkół oraz pamiątkowych medali 
uczestnikom imprezy.

 Pracownicy MOSiR chcą serdecznie 
podziękować Dyrekcji GM nr 2 w Mińsku Mazo-
wieckim, że mogli uczestniczyć w organizacji 
tak wspaniałego przedsięwzięcia.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Integracyjne Igrzyska Sportowe

SPORT
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VI Kolarskie Kryterium...więc 6 gołę-
bi, które na starcie rundy honorowej 
wypuścili m.in. Burmistrz Marcin Jaku-
bowski oraz Ryszard Szurkowski - zna-
komity niegdyś kolarz, mistrz świata  
i wielki autorytet. Runda honorowa na-
zywana w powiecie mińskim „Rowerową 
RekreAKCJĄ” zgromadziła dzieci, mło-
dzież i dorosłych rowerzystów. Do tej 
grupy chętnie dołączyli sami kolarze, 
a cały mieszany peleton poprowadził 
„Mistrz Szurkowski” wspierany przez 
najmłodszych rowerzystów oraz gospo-
darzy naszego miasta.

Imprezę zaszczycili swoją obecnością we-
terani mińskiego kolarstwa: bracia Stani-
sław i Rafał Śpiewakowie oraz bratanek 
Feliksa Rawskiego pan Ryszard Rawski.

Tegoroczny kolarski spektakl z wielu po-
wodów był ukłonem w stronę historii. Zna-
komici goście z Ryszardem Szurkowskim na 
czele oraz liczba kibiców pamiętających 
m.inn. czasy „Wyścigu Pokoju” obok pięk-
nej sportowej walki zobaczyli też obrazki 
ze swojego dzieciństwa. Gra w kapsle na 
odrysowanej na asfalcie kredą przyciągnę-
ła wszystkich. Swoich sił w tej konkuren-
cji próbowali Starosta Miński Antoni Jan 
Tarczyński, Przewodniczący Rady Powiatu 
Mińskiego - Mirosław Krusiewicz, Dyrektor 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji - Ro-
bert Smuga oraz wszyscychętni widzowie. 
„Pstrykane ślizgi kapsli” podpisanych jak 
niegdyś nazwiskami największych bohate-
rów polskiego peletonu komentował sam 
Ryszard Szurkowski.

Kolejną atrakcją była jazda po 10 metro-
wej szynie kolejowej ułożonej tuż przed 
mińskim magistratem. To historia dawne-
go wyczynu patrona mińskich kolarzy - Fe-
liksa Rawskiego. Ten interesujący wątek 
z wielką dokładnością co roku kultywuje 

i Leszek Celej - Dyrektor Muzeum Ziemi 
Mińskiej. Chociaż pretendentów do wyko-
nania tej ewolucji było wielu, nikomu nie 
udało się przejechać do końca.

Zmagania kolarskie jak zawsze bardzo 
podniosły temperaturę tłumu. Charakter 
takich wyścigów w centrum miast wyzwala 
wielkie emocje widzów a samym zawod-
nikom dostarcz olbrzymiej adrenaliny. 
To połączenie dynamiki, techniki i całe-
go kunsztu szosowego ścigania. Walka na 
mińskiej pętli to typowe „kolarskie sza-
chy”. Pikanterii dodawała świetna jazda 
kolarzy mińskiego klubu V-MAX skupionego 
przy Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. 
Podopieczni trenera Jacka Tomkiewi-
cza - jak zawsze ambicjonalnie podeszli  
do występów przed własną publicznością 
i w większości kategorii wiekowych zdo-
minowali rywalizację. W kategoriach dla 
dzieci i młodzieży - V-MAX pokazał wielką 
klasę. Największe zainteresowanie skupia-

ły dwa ostatnie wyścigi mężczyzn roze-
grane tuż przed wieczorem. W pierwszym  
z nich perfekcyjnie współpracowali Ma-
stersi z mińskiego V-MAXu Tomek Czyżkow-
ski i Jacek Tomkiewicz, którzy skutecznie 
ujarzmili szybki peleton zajmując czołowe 
lokaty. W ostatnim wyścigu Elity - ciężko 
było wskazać lidera. Decydującą rolę znów 
odegrała zespołowa praca naszej drużyny 
która po prostu zamęczała po kolei wszyst-
kich rywali. Na mecie znów - dwa czołowe 
miejsca dla naszych. W geście zwycięstwa 
uniósł do góry ręce Darek Kołakowski a za 
nim Adam Borkowski. Obaj nie zapomnieli 
na mecie wskazać na pięknych koszulkach 
herbu Mińska Mazowieckiego.

Tego dnia wszyscy kibice w Mińsku i ca-
łej Polsce mieli jeszcze jeden powód 
do radości i dumy. Kiedy na ulicach Miń-
ska rozgrywany był VI Memoriał Feliksa 
Rawskiego w dalekiej Hiszpanii jechał 
po tytuł Mistrza Świata - Michał Kwiat-
kowski !!! Wiadomość dotarła do kibiców  
z ust komentatora mińskiej imprezy kiedy 
nasi kolarze toczyli jeszcze swoją walkę. 
Niektórzy w tym momencie - podnieśli  
w górę ręce... W takich chwilach - czuje-
my że wszyscy jesteśmy zwycięzcami.

Organizatorami wyścigu byli Miejski Ośro-
dek Sportu i Rekreacji, Klub Kolarski V-MAX 
oraz Muzeum Ziemi Mińskiej a całą impre-
zę patronatem honorowym objął Burmistrz 
Marcin Jakubowski.

Galerie zdjęć, materiał filmowy oraz wyni-
ki - dostępne na www.vmaxkolarze.pl

VI Kolarskie Kryterium Rawskiego
SPORT
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Akcja wakacyjna MOSiR

Szkółka pływacka
Największym zainteresowaniem od kilku 
lat cieszy się bezpłatna szkółka pływacka 
zarówno dla początkujących jak i dzieci 
chcących podnieść swoje umiejętności 
zdobywając kartę pływacką. 
 W tym roku byliśmy organizato-
rem pięciu szkółek pływackich – dla ma-
luchów w wieku 4-6lat, dla początkują-
cych (2 grupy), dla zaawansowanych oraz 
szkółka z możliwością zdobycia karty pły-
wackiej.
 Z dwutygodniowych kursów od-
bywających się od poniedziałku do sobo-
ty skorzystało 75 dzieci. Uczestnicy pod 
okiem wykwalifikowanych instruktorów 
doskonalili swoje umiejętności pływac-
kie, skoki do wody, ale również posze-
rzały wiedzę na temat bezpiecznego ko-
rzystania z akwenów wodnych zarówno 
otwartych jak i zamkniętych. Na ostat-
nich zajęciach uczestnicy otrzymywali 
certyfikaty potwierdzające udział w zaję-
ciach oraz słodkie upominki ufundowane 
z budżetu MOSiR.

Zajęcia z rakietką
W dniach 30.06 - 12.07 oraz 14.07-
25.07.2014 na kortach przy ul. Wyszyń-
skiego 56 odbywały się również zajęcia 
z rakietką, w których uczestniczyły dwie 
piętnastoosobowe grupy: dzieci w wieku 
6-11 lat oraz 12-16 lat. 
 Dzieci podczas zajęć doskonaliły 
technikę gry w tenisa zimnego oraz zma-
gały się z ćwiczeniami szybkościowymi, 
kondycyjnymi oraz wytrzymałościowymi, 
co stanowiło specjalnie przygotowany 
program półtoragodzinnych zajęć prze-
znaczonych dla miłośników rakietki. Na 
ostatnich zajęciach obie grupy dzieci 
otrzymały certyfikaty uczestnictwa oraz 
słodkie upominki za wytrwałość.

Aquaaerobik 
i water zumba
W tegorocznej ofercie nie zabrakło rów-
nież aktywności dla dorosłych mieszkań-
ców miasta. 
 W dniach 30.06-12.07 oraz 
18.08-29.08 ok. 30 pań modelowało syl-
wetkę w rytm muzyki na zajęciach aqu-
aaerobiku. Podczas sześciu godzinnych 
spotkań, które odbywały się w poniedział-
ki, środy i piątki, uczestniczkom towarzy-
szył uśmiech i wielka radość, co z pew-
nością jest bodźcem do organizacji tego 
typu aktywności w przyszłości. 
 W dniach 14.07-25.07 na miń-
skiej pływalni odbywały się zajęcia zum-
by w wodzie. Piętnaście pań tańczyło  
w wodzie podczas godzinnych zajęć na 
łapiąc bakcyla na kolejne tego typu spo-
tkania w wodzie.

SPORT
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Grand Prix 
w siatkówce 
plażowej
Grand prix w siatkówce plażowej prze-
prowadzone było dla uczniów szkół  
gimnazjalnych oraz dla kategorii open  
z podziałem na kobiety i mężczyzn. 
 Obie kategorie spotkały się 4 
razy. W przypadku  gimnazjum: 27.07, 
3.08, 10.08, 24.08 grupę regularnie gra-
jących tworzyło 6 dwuusobowych zespo-
łów, spośród których najlepszymi okazali 
się Kamil Urban i Dawid Melaniuk. Spo-
śród  jedenastu drużyn męskich i sześciu 
damskich, które spotykały się w niedzie-
lę: 29.07, 5.08, 12.08, 19.08 najlepszymi 
okazali się zawodnicy z Mrozów: Na Far-
cie - Kamil Ptaszyński, Marcin Kuźniarski, 
zaraz przed Beach Boys - Piotr Rutkowski, 
Krzysztof Kalisz oraz Są gorsi - Michal Szu-
ba i Paweł Jaroszek. Wśród kobiet trium-
fowały dwie drużyny Ja - Joanna Wąsak  
i Adrianna Pacewicz oraz STN Błonie Aneta 
Jaroń i Martyna Chromińska. Na każdym 
turnieju zawodnicy mieli zapewniony po-
siłek regeneracyjny w postaci kiełbasek  
z grilla bądź słodkiego poczęstunku przy-
gotowanego przez pracowników MOSiR, 
a za swoje zmagania zostali nagrodzeni 
cennymi nagrodami w postaci statuetek 
i talonów do sklepów ze sprzętem spor-
towym.

Grand Prix w koszy-
kówce ulicznej
Kolejną inicjatywą od wielu lat praktyko-
waną jest wakacyjne grand prix w koszy-
kówce ulicznej. W tym roku było to pięć 
spotkań 30.07, 6.08, 13.08, 20.08 oraz 
27.08, podczas których kategoria gim-
nazjum oraz open rywalizowała o miano 
najlepszego zespołu. Wśród gimnazjali-
stów triumfowała drużyna Pod dachem 

Jakub Woźnica, Jakub Piasecki, Łukasz 
Patoleta oraz Kamil Daśko. Wśród męż-
czyzn grających w open pierwszy miejsce 
zajęli zawodnicy z Mrozów Tomasz Bere-
da, Andrzej Abramowski, Marcin Kuźniar-
ski oraz Maciej Pukianiec. 
 Coroczną atrakcją ostatniego 
turnieju w koszykówkę uliczną jest kon-
kurs BIG SHOT. Tak było i w tym roku. Po 
czwartej próbie Michalowi Tkaczykowi 
udało się trafić do kosza z połowy boiska. 
Najlepsze drużyny w obu kategoriach 
otrzymały cenne nagrody rzeczowe oraz 
statuetki, a każda drużyna uczestnicza-
ca w tegorocznych zmaganiach otrzyma-
ła talon na pizzę ufundowany z budżetu 
MOSiR.

Aerogrupa
Mieszkańcy miasta mieli również szansę 
zapisać się do aerogrupy – również no-
wej propozycji w ofercie MOSiR, która 
bezsprzecznie była strzałem w dzie-
siątkę. Kobiety, bo to one tworzyły tą 
grupę, uczęszczały na godzinne zajęcia  
w dniach 28.07-8.08. W programie zajęć 

znalazły się takie aktywności jak: joga, 
zumba, tae-bo,FAT  burning, pilaste, 
cardio.
 Ostatnią aktywnością przezna-
czoną dla osób, które ukończyły 16 r.ż. 
były zajęcia z nordic walking prowadzo-
ne na ścieżkach wokół obiektu przy ul. 
Sportowej 1 w Mińsku Mazowieckim. Od 
28.07-8.08 w poniedziałki, środy i piąt-
ki grupa przemiłych pań spotykała się 
podczas dwugodzinnych zajęć. Kobiety 
podczas zajęć nie tylko opanowywały 
technikę chodzenia z kijkami ale również 
spędzały miło czas            
 Miejski Ośrodek Sportu i Rekre-
acji był również organizatorem turniejów 
w piłkę siatkową, koszykówkę oraz piłkę 
nożną, które rozgrywane były na obiekcie 
MOSiR przy ul. Sportowej 1 oraz na bo-
iskach przy ZSZ nr 2 w Mińsku Mazowiec-
kim. Spotkania rozgrywane w formule 
grand prix co roku cieszą się równie dużą 
popularnością.

Grand Prix 
w piłce nożnej
Ostatnią atrakcją specjalnie przygoto-
waną dla gimnazjalistów było wakacyjne 
grand prix w piłce nożnej. W tegorocz-
nych rozgrywkach wzięły udział łącznie 4 
drużyny z terenu miasta i powiatu miń-
skiego. 
 Regularnie w cyklu grały 3 ze-
społy złożone z 9 zawodników. Jako że 
frekwencja nie była wysoka wydłużyliśmy 
czas meczów z 7 do 10 minut i zmienili-
śmy system na każdy z każdym. Już po 
pierwszych spotkaniach na prowadzenie 
wyszła drużyna pod nazwą Konary. Za-
wodnicy z tej drużyny nie oddali prowa-
dzenia do ostatniego turnieju zdobywa-
jąc  cztery razy 1 miejsce i raz drugie. 

SPORT
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Na drugiej pozycji uplasowali się piłkarze 
z zespołu Chleb z Masłem, natomiast na 
3 stopniu podium stanęła drużyna No to 
ładnie. Prowadzona była również  klasy-
fikacja strzelców, wybrano też najlep-
szego bramkarza i zawodnika turnieju. 
Najwięcej bramek zdobył Damian Filipek 
strzelając w całym cyklu grand prix 36 
bramek. Najlepszym bramkarzem został 
Kowalczyk, a piłkarzem Piotr Jackiewicz. 
Na ostatnim turnieju wszystkie drużyny 
zostały nagrodzone pamiątkowymi pucha-
rami i nagroda mi rzec zowymi.

Turniej 
dzikich Drużyn
Dodatkowo, w ramach wakacyjnej akcji 
MOSiR, pracownicy Ośrodka przygotowali 
również Wakacyjny Turniej dzikich Drużyn 
Szkół Podstawowych. W zawodach wzięły 
udział cztery dziewięcioosobowe składy 
spośród których najlepszym okazał się 
zawodnicy z Athletico Mińsk Mazowiecki: 
Idźkiewicz, Zdzieborski, Majewski, Ko-
walczyk, Śledziewski oraz Skup. Podczas 
turnieju wyłonieni zostali również naj-
skuteczniejszy zawodnik Michał Szuba, 
bramkarz Łukasz Jurek oraz król strzel-
ców czyli Sebastian Zdzieborski. Za wy-
czerpujące zmagania wszyscy uczestnicy 
zostali nagrodzeni medalami, pucharami, 
dyplomami, talonami na pizzę, a po ce-
remonii dekoracji mogli nie tylko zajadać 
się specjalnie dla nich przygotowanym 
grillem, ale również wziąć udział w kon-
kursie z nagrodami w którym do wygrania 
były talony do sklepu empik.

MOSiR, fot. z arch. MOSiR

Zgodnie z prognozami, po zakończonych 
letnich zgrupowaniach jeszcze bardziej 
rozkręcili formę młodzi kolarze z mińskie-
go MOSiRu. Już w pierwszej części sezonu 
najmłodsi  kolarze z ekipy trenera Jacka 
Tomkiewicza bardzo często stawali na 
podium największego ogólnopolskiego cy-
klu wyścigów crossowych Merida Mazowia 
MTB Marathon gdzie postanowili powalczyć  
o najwyższe miejsca w rocznej klasyfikacji 
generalnej.
 Ostatnie występy naszych za-
wodników w Brodnicy, Orzyszu i Olsztynie 
sprawiły że młodzi mińszczanie znaleźli 
się wśród głównych pretendentów do naj-
wyższych miejsc w „ogólnopolskiej gene-
ralce”. Ewelina Nowak, Zuzia Sierhej, Iza 
Wiercioch, Przemek Nowak i Kuba Soszka 
solidnie zapracowali na takie wyniki. Bez 
najmniejszych kompleksów i tremy roz-
prawiają się z rywalami a to co zrobili na 
ostatnim maratonie w Rawie Mazowieckiej 
nie pozostawia wątpliwości że ekipa z Miń-
ska Mazowieckiego celuje bardzo wysoko. 
Iza, Ewelina i Kuba stanęli na najwyż-
szych stopniach podium w swoich katego-
riach wiekowych a Przemek zajął dobre 5 

miejsce !!! Nasi młodzi kolarze zostawili 
za plecami wielu utytułowanych zawodni-
ków z klubów całego kraju i w dzisiejszym 
świecie amatorskich wyścigów MTB są już 
bardzo znani i szanowani. Wyniki wszyst-
kich występów oraz klasyfikację generalną 
można na bieżąco śledzić na stronie 
www.mazoviamtb.pl  

V-MAX „pod lupą”
Czołowi zawodnicy Klubu Kolarskiego 
V-MAX Mińsk Mazowiecki w Warszawskim 
Instytucie Sportu drugi raz w tym sezonie 
przeszli specjalistyczne badania wydolno-
ściowe. Tutejsi fachowcy dokładnie ana-
lizowali możliwości kolarzy z ekipy Jacka 
Tomkiewicza. Kolarstwo jest dyscypliną, 
gdzie zawodnicy niemal przez cały rok 

poddawani są olbrzymim 
obciążeniom mięśniowym  
i organicznym. Specjali-
styczna wiedza dotycząca 
aktualnej dyspozycji jest 
więc niezbędna. Wyniki te-
stów pozwalają sądzić, że 
jest dobrze ale będzie za-
pewne jeszcze lepiej.

Wszystko to po to by jeździć 
jeszcze szybciej i częściej 
wygrywać.

 Jacek Tomkiewicz, 
fot. z arch. V-MAX

Mobilizacja w Klubie Kolarskim V-MAX
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Sukces, jaki odnieśli w poprzednim se-
zonie brydżyści „Mazovii” uzyskując po 
ciężkim sezonie ligowym i barażowym 
meczu z zespołem AZS Politechnika II 
Wrocław awans do I Ligi przeszedł już do 
historii mińskiego sportu.
 Czas szybko mija i  w październiku 
br. rozpocznie się I ligowa  rywalizacja   
w ramach sezonu 2014/2015.  W grupie 
„Południe”, do której zakwalifikowano 
brydżystów „Mazovii” wystąpią bardzo 
silne zespoły: TS Wisła Kraków, Cracovia 
Kraków, Sfora Cibora Kraków, SPS Con-
struction Kielce, Spójnia Warszawa, Katok 
SL Mińsk /Białoruś/, Hotel Senator RAF 
Starachowice, Jocker Oświęcim, Skobud 
Tarnobrzeg, Skórbut Łęczna, Synergia Lu-
blin, Petroactiv Piast Skawina oraz 4SPB 
Honesta Przasnysz. Rozgrywki odbywają 
się w ramach dwudniowych zjazdów, a ich 
miejsce to prawdopodobnie Starachowice.
 Występując w rozgrywkach ligo-
wych wśród 48 najlepszych drużyn w Pol-
sce na ogólną liczbę 548 zarejestrowanych 
zespołów zrzeszających 4946 zawodników 
nasza ekipa w tej umysłowej rywalizacji 
sportowej jest doskonałym ambasado-
rem naszego miasta promującym zarówno 
Mińsk Mazowiecki jak również Powiat Miń-
ski. W najbliższym sezonie zespół wystąpi 
w niezmienionym składzie, przedstawia 
się on następująco:   Krzysztof Roguski – 
kapitan drużyny, Krzysztof Kulka, Jan Na-
daj, Andrzej Ogłoblin, Cezary Przasnek, 
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Maciej Modrzejewski, Andrzej Potyński, 
Jerzy Orzeł, Zbigniew Szostak, Kazimierz 
Samoder. Po rocznej przerwie do druży-
ny powrócił Władysław Izdebski, a debiu-
tantem w drużynie będzie Marek Dalec-
ki. Mamy nadzieję iż w pierwszoligowej   
rywalizacji osiągnięte przez  drużynę wy-
niki zadowolą zawodników oraz klub, a ki-
bicom sprawią wiele radości i satysfakcji.

ZAPRASZAMY NA
OTWARTE MISTRZOSTWA MAZOWSZA 
SENIORÓW W BRYDŻU SPORTOWYM

Z OKAZJI DNIA NIEPODLEGŁOŚCI
9 listopada 2014r., godz. 10.30

ZESPÓŁ SZKÓŁ Nr 1 im. Kazimierza 
Wielkiego, ul. Budowlana 4

kontakt: 501 475 134
Opracowano na podstawie

materiałów Klubu MKS „Mazovia’’
Sekcja Brydża Sportowego

MKS TAEKWON-DO – rozpoczęcie sezonu sportowego 2014/15
 2 września br., Miński Klub Sportowy TAEKWON – DO zainaugurował już swój 21.sezon treningowo – startowy w historii klubu. Tym 
samym, po wakacyjnej przerwie, zawodnicy i zawodniczki z Mińska Mazowieckiego oraz sekcji w Mariance i Latowiczu rozpoczęli przygoto-
wania do swoich startów w sezonie 2014/15.  
 Przed wakacjami reprezentanci naszego miasta i powiatu dwanaście razy stawali na podium najważniejszych imprez krajowych i między-
narodowych w Taekwon-Do ITF w swoich kategoriach wiekowych - przywożąc osiem medali Mistrzostw Polski, dwa medale Mistrzostw Europy oraz 
po jednym medalu z Pucharu Polski oraz z Pucharu Świata. Już w październiku mińscy zawodnicy udadzą się na Węgry do Budapesztu na VI Puchar 
Europy, następnie będą brali udział w tradycyjnym jesiennym cyklu turniejów warszawskich. W pierwszym półroczu przyszłego roku zawodnicy 
wystartują w zawodach Pucharu Polski i Grand Prix Polski oraz w międzywojewódzkich turniejach eliminacyjnych do Mistrzostw Polski - klubowicze 
którzy zdobędą kwalifikacje wystąpią w finałowych zawodach Mistrzostw Polski. 
 Początek września w mińskim klubie jest sygnałem do rozpoczęcia systematycznych treningów nie tylko dla kadry startującej w zawo-
dach, ale także dla starszych wiekiem klubowiczów, którzy wykorzystują zdrowotny aspekt ćwiczenia Taekwon – Do i uczęszczają na zajęcia dla 
podtrzymania dobrej kondycji fizycznej.
 Wszystkich chętnych do rozpoczęcia swojej przygody z tą koreańską sztuką walki serdecznie zapraszamy na zajęcia do klubu w Mińsku 
Mazowieckim oraz w sekcjach w Mariance i Latowiczu. Więcej informacji na stronie klubu: www.mks-taekwondo.com.

Krzysztof Roguski, fot. z arch. MKS Mazovia

Igor Koczyrkiewicz, fot. z arch. MKS TAEKWON-DO
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Na Torwarze w Warszawie, w dniach  
27-28 września br. odbył się XVI Warsaw 
Judo Open (Międzynarodowy Puchar 
Polski) w kategorii młodzików, junio-
rów młodszych i juniorów. W zawodach 
uczestniczyło 1200 zawodniczek i za-
wodników z 19 państw.

UKS Judo KONTRA Mińsk Mazowiecki re-
prezentowało 4 zawodniczki i 5 zawod-
ników. Wspaniały sukces w kategorii U20 
kobiet, rocznik 95-98, odniosła Paulina 
Przyczyna w kategorii wagowej 70kg, 
zdobywając złoty medal. W kategorii U14 
dziewcząt, rocznik 2001-2002, V miejsce 
zajęła Aleksandra Polkowska w kategorii 
wagowej 40kg a w wadze 52kg IX miejsce 
zajęła Dominika Adamczyk.

W kategorii U14 chłopców VII miejsca za-
jęli Jakub Kretowicz - 55kg, Patryk Pszon-
ka - 66kg. W kategorii U20 mężczyzn, 
95-98 rocznik, VII miejsce zajął  Robert 
Rybczyński, waga 90kg a IX miejsce To-
masz Sternicki, waga 60kg. W kategorii 
U20 kobiet VII miejsce zajęła Katarzyna 
Przyczyna w wadze 52kg. Zawody odby-
wały się na 9 matach tatami.

13 września w Warszawie odbyły się Mię-
dzywojewódzkie Mistrzostwa Młodzików i 

SPORT

W bieżącym roku Mińsko-Mazowiecki 
Klub Karate Kyokushin obchodzi 30. 
lecie swojej działalności.

Z tej okazji, w piątek 12 września, trener 
Jacek Łuniewski (VI DAN) oraz Igor Ko-
czyrkiewicz (1 KUP) odwiedzili mińskich 
karateków na ich treningu aby złożyć im 
gratulacje, przekazać słowa uznania oraz 

Wizyta w Mińsko-Mazowieckim 
Klubie Karate Kyokushin

wyrazić szacunek i wręczyć jubileuszowe 
pamiątki w imieniu Mińskiego Klubu Spor-
towego TAEKWON-DO.

W sali treningowej przedstawiciele Ta-
ekwon-Do zostali ciepło powitani przez 
panią Anetę Bartnicką oraz trzech sensei: 
Tomasza Bartnickiego (3 dan), Macieja 
Wójcickiego (2 dan) i Pawła Galanta (1 

dan), a także ćwiczących klubowiczów.
Po prezentacji oraz krótkim wprowadze-
niu trener Jacek Łuniewski złożył na ręce 
gospodarzy gratulacje oraz przekazał pa-
miątki od Mińskiego Klubu Sportowego TA-
EKWON-DO – pamiątkowy certyfikat oraz 
grafikę z archiwalnymi zdjęciami z histo-
rycznego spotkania w Korei w 1967 roku 
twórcy Karate Kyokushin Masutatsu Oyamy 
z twórcą Taekwon-Do generałem Choi Hong 
Hi. Następnie wszyscy zebrani pozowali do 
wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Dele-
gacja Taekwon-Do otrzymała także klubo-
we koszulki mińskich karateków.

Klub Karate Kyokushin to wielka tradycja 
sztuk walki w Mińsku Mazowieckim, wspa-
niałe osiągnięcia, setki ćwiczących któ-
rzy przewinęli się przez salę treningową  
w ciągu tych wszystkich lat, a także oso-
by pana Macieja Wójcickiego – prawdziwej 
ikony sztuk walki w naszym mieście – za-
łożyciela klubu i instruktora, który ćwiczy 
Karate nieprzerwanie od kilkudziesięciu 
lat oraz Tomka Bartnickiego, który także 
od lat wytrwale naucza adeptów tej sztuki 
walki pokonywania własnych słabości.  

MKS TAEKWON-DO życzy kolegom z Mińsko-
Mazowieckiego Klubu Karate Kyokushin sa-
mych sukcesów oraz kolejnych pięknych 
jubileuszy. Pozdrawiamy!!!

Igor Koczyrkiewicz 
fot. z arch. MKS TAEKWON-DO

Młodziczek w Judo. Z UKS Judo KONTRA 
startowało 6 osób. Srebrny medal zdoby-
ła Aleksandra Polkowska w kategorii wa-
gowej 40kg. Brązowy medal zdobył Jaku 
Kretowicz w kategorii wagowej 55kg. 
V miejsca zdobyli: Franciszek Zieliński, 
kategoria wagowa 42kg i Dominika Adam-

czyk, kategoria wagowa 52kg. W zawo-
dach uczestniczyli zawodnicy z regionu 
II (woj. mazowieckie, łódzkie, podlaskie, 
lubelskie). Tego samego dnia w Sobótce 
k/Wrocławia odbyły się Mistrzostwa Pol-
ski MASTERS, w których startowało dwóch 
rodziców z naszego Klubu. Złoty medal w 
wadze +100kg zdobył Tomasz Czyżewski  
a brązowy w wadze 73kg - Paweł Sternic-
ki. Zachęcamy dzieci i młodzież do upra-
wiania judo w naszym Klubie. Tel. kontak-
towy trenera - 511 896 399

6 września w Sochaczewie odbył się VI 
Otwarty Międzynarodowy Puchar Polski 
Juniorek i Juniorów w Judo.Z UKS Judo 
KONTRA startowało 4 osoby. Najlepiej wy-
padła juniorka młodsza Katarzyna Przy-
czyna, która w wadze 52 kg wywalczyła 
brązowy medal. Na piątych miejscach 
uplasowali się Paulina Przyczyna, 70kg  
i Robert Rybczyński 90kg. VII miejsce za-
jął Tomasz Sternicki, waga 60kg. Były to 
pierwsze zawody po wakacjach.

Trener Zdzisław Wiącek
fot. z arch. UKS Judo KONTRA 

Sukcesy UKS Judo Kontra
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 31 sierpnia br. podczas  
pikniku rodzinnego i Mińskiego Dnia  
Rodziny  został rozstrzygnięty konkurs 
plastyczny pt.: „MIŃSK MAZOWIECKI - 
MIASTEM DUŻEJ RODZINY”. Na konkurs 
wpłynęło osiem prac, które zostały oce-
nione według następujących kryteriów: 
a) oryginalności pomysłu i wykonania  
pracy, 
b) jakości wykonania, 
c) dopasowania się pracy w koncepcję 
konkursu, 
d) czytelności przekazu. 

 Burmistrz Miasta Marcin Jaku-
bowski ogłosił wyniki konkursu i wręczył 
trzy nagrody główne dla następujących 
rodzin wielodzietnych objętych Progra-
mem „Rodzinny Mińsk”:
• Państwa Pieńkowskich za pracę pt. 
„Miasto na Piątkę!”,
• Państwa Wawrzeńczak za pracę pt.  
„W Mińskiej Rodzinie siła!”,
• Państwa Wierzbowicz za pracę pt.  
„Wesoła koszulka”,
oraz pięć wyróżnień dla następujących 
rodzin:

• Państwa Sitkowskich za pracę pt. „Mińsk 
Mazowiecki – moim Miastem dla rodziny”,
• Państwa  Greckich za pracę pt. „Mińsk 
Mazowiecki – Miastem dużej rodziny”,
• Państwa Szczęsnych za pracę pt. „Po co 
rodzina wielodzietna przychodzi na plac 
zabaw?”,
• Państwa Rogala za pracę pt. „Rodzina 
pod mińskim parasolem”,
• Państwa Prędota za pracę pt. „Rodzinny 
spacer”.
 Wszystkie prace konkursowe zo-
stały wyeksponowane podczas obchodów 
Mińskiego Dnia Rodziny.

„MIŃSK MAZOWIECKI - MIASTEM DUŻEJ RODZINY”
URZĄD MIASTA INFORMUJE

fot. z arch. UM
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„Mińsk Mazowiecki – Miastem dużej rodziny”

„Po co rodzina wielodzietna przychodzi 

na plac zabaw?”

„Rodzinny spacer”

„Rodzina pod mińskim parasolem”
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Lista Partnerów, którzy przystąpili do Programu „Rodzinny Mińsk” i wspólnie 

Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA 
MIARY

% ZNIŻKI UWAGI

1 Przedszkole Prywatne 
„KRASNALEK”

ul. Paderewskiego 8 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-714-327 
(25)759-10-56

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

50% zniżki Zniżka obliczana jest 
 od kwoty 350 zł 

2 Przedszkole Prywatne 
„MINI RAJ”

ul. Warszawskie Przedmieście 32 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
602-471-741

usługa  
oświatowa 

czesne  
z wyżywieniem

100% zniżki Zniżka dotyczy trzeciego  
i kolejnych dzieci 

3 Apteka ul. Konstytucji 3 Maja 2 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-62-05

zakup leków 10% zniżki

4 „Szkoła Pływania Delfin” ul. Wyszyńskiego 56 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
530-777-537

www.delfin-club.pl

rekreacja  
– nauka  
i doskonalenie 
pływania

opłata miesięczna 20% zniżki Zniżka obowiązuje przy 
zapisie minimum dwóch 
członków rodziny  
wielodzietnej

5 Gabinet Lekarski 
lek.med. Halina Pajk 
lek.med. Anna Pajk 
lek.med. Krzysztof Pajk

ul. Kazikowskiego 42 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-48-89 
602-330-616

usługa  
medyczna

wizyta lekarska +

badanie USG

50% zniżki Zniżka przysługuje  
wszystkim członkom  
rodziny wielodzietnej

6 Euro – School Szkoła 
Języków Obcych

ul. Piękna 7A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)759-69-69

www.euroschool.edu.pl 
www.facebook.com/euroschool.
edu

Kursy języka 
angielskiego

Pozostałe kursy

opłata miesięczna

 
opłata miesięczna

25%zniżki – pierwsza osoba 
50% zniżki – druga osoba 
75% zniżki - trzecia osoba 
 
 
20% zniżki dla każdego członka 
rodziny wielodzietnej

7 Przedszkole Prywatne 
Montessori  
„DELFINEK”

ul. Świętokrzyska 23 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
662-955-685

usługa  
oświatowa 

czesne 25% zniżki

8 Poradnia Stomatologicz-
na „STOMAX” 
lek. stom. Ewa Gusiew 
lek. stom. Małgorzata 
Kucharska

ul. Cicha 2 lok. 1 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
601-413-488

usługa  
stomatologiczna

25% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów mlecznych 
10% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów stałych 
50% zniżki - usuwanie zębów  
mlecznych 
25% zniżki - profilaktyka  
(lakowanie) 
100% zniżki - przeglądy uzębienia

9 Punkt Przedszkolny 
„PUCHATKOWO”

ul. J. Łupińskiego 2A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-27-62

www.przedszkole-puchatkowo.pl 
www.facebook.com/puchatko-
wo.przedszkole

usługa  
oświatowa 

czesne 50% zniżki Zniżka obliczana jest  
od kwoty 350 zł

10 Salon Fryzjersko –  
Kosmetyczny 
„FRYZULA”

ul. Gen. Sosnkowskiego 12 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
668-338-580

usługa fryzjerska 15% zniżki -strzyżenie dzieci  
10% zniżki – strzyżenie męskie 
i damskie

11 Prywatna Praktyka  
Lekarska 
Gabinet Ginekologiczno – 
Położniczy 
Małgorzata Szpetnar

ul. Cicha 15 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
503-385-875

usługa  
medyczna

wizyta lekarska 20% zniżki

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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Lp. FIRMA ADRES, 
NR TELEFONU

NAZWA USŁUGI 
(TOWARU)

JEDNOSTKA MIARY % ZNIŻKI UWAGI

12. AKS „SAMIR” 
Sławomir 
 Ambroszczyk

ul. Warszawska 239 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
602-364-212 
www.samir.pl

rekreacja – 
siłownia

10% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 1 miesiąc

15% zniżki przy zakupie karnetu 
pełnego na 3 miesiące

20% zniżki przy zakupie wejścia 
jednorazowego (1,5h)

Zniżka obliczana jest 
od kwot:
130 zł - cena karnetu 
pełnego na 1 miesiąc,
390 zł - cena karnetu 
pełnego na 3 miesiące,
20 zł – cena wejścia 
jednorazowego (1,5h)

13. Przedszkole 
Niepubliczne  
„MICHAŁEK”

ul. Dąbrówki 41A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
604-515-306

usługa  
oświatowa

całodzienny pobyt 
w przedszkolu wraz 
z wyżywieniem  
i zajęciami dodat-
kowymi

50% zniżki

100% zniżki

Zniżka dotyczy  
pierwszego 
i drugiego dziecka 

Zniżka dotyczy 
trzeciego 
i kolejnych dzieci

14. Gabinet  
Stomatologiczny 
Stanisława Miłkowska

ul. Florencja 8a 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25) 758-36-59

usługa  
stomatologiczna

50% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów (plomba) 
50% zniżki - leczenie zachowawcze 
zębów (kanałowe) 
25% zniżki – ekstrakcja zęba 
25% zniżki – badanie jamy ustnej  
i inne zabiegi

15. PERSS 
T. Zybała,  
E. Drabarek Sp. J.

ul. Miodowa 4 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-66-50 
(25)758-88-34 
602-487-496

10% zniżki na cały asortyment  
(nie objęty innymi promocjami)

15% zniżki na usługę szycia

16. Przedszkole 
 Niepubliczne 
KLUB MALUCHA

ul. Nadrzeczna 22 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)759-32-57 
510-077-550

www.klubmalucha.edu.pl

usługa  
opiekuńczo 
- dydaktyczno- 
wychowawcza

czesne 20% zniżki

17. Sklep wielobranżowy-
FOR YOU 
B. Kowalik 

ul. Warszawska 90 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
698-685-999

obuwie dla dzieci 
do rozmiaru 35 
obuwie damskie  
i ubiory 
obuwie męskie 
torby i dodatki

10% zniżki

5 % zniżki

5 % zniżki 
5 % zniżki

18. KULTURALNY 
BAR    KEBAB 
W. Wesołowski

ul. Kościuszki 2  lok. B 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
516-929-930

usługa  
gastronomiczna

zestaw obiadowy

zupa

Kebab „L”

10% zniżki

10% zniżki

5 % zniżki

19. MAZOWIANKA 
BAR & RESTAURACJA
M. Kostusiewicz

ul. Piłsudskiego 32 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-26-16 
793-323-222

www.facebook.com/Mazowianka

usługa  
gastronomiczna

dania z karty - 
porcja

20% zniżki

20. OFFICE 1 
ARTYKUŁY BIUROWE 
I SZKOLNE

ul. Warszawska 163 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)758-19-21

zakup artykułów 
papierniczych

artykuły  
papiernicze

10% zniżki

21. LA BELLA ul. Piłsudskiego 21 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(25)749-29-09

usługa  
gastronomiczna

dania z karty 20% zniżki Zniżka dotyczy dań 
spożywanych 
w lokalu o łącznej 
wartości 
powyżej 30 zł

z Samorządem Miasta Mińsk Mazowiecki realizują cele i wartości tego Programu 

URZĄD MIASTA INFORMUJE

cd. str. 30



30 MIM wrzesień 2014www.minsk-maz.pl

22. KLUB WALKI  
GRAPPLER

ul. Piłsudskiego 11A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
692-238-240 
793-298-095 
www.klub-grappler.pl

rekreacja fitness (karnet 
miesięczny)

sztuki walki (kar-
net miesięczny)

zajęcia sportowe 
dla dzieci (karnet 
miesięczny)

25% zniżki

 
25% zniżki

 
25% zniżki

23. BARTEK S.A. ul. Warszawska 63A 
Stojadła 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
506-397-953

buty dziecięce 
BARTEK

10% zniżki przy zakupie dwóch lub 
więcej par butów

Promocje nie 
łączą się

Dotyczy wybranych 
modeli z kolekcji

24. KWIAT LOTOSU 
STUDIO PIĘKNEJ 
SYLWETKI

ul. Kościuszki 25 lok. 16 (II piętro) 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
696-052-122 
(25)-756-10-21

rekreacja, usługa  
kosmetyczna

masaż

 
siłownia – karnet

 
kosmetyka-zabieg

30% zniżki

 
30% zniżki

 
30% zniżki

25. NIEPUBLICZNA  
PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO - 
PEDAGOGICZNA 
STREFA ROZWOJU

ul. Kościuszki 14 lok. U17 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-070-413

wszystkie usługi 
z oferty usług 
pomocy  
psychologiczno 
- pedagogicznej

opłata za usługi 15% zniżki

26. AKADEMIA SZTUK 
WALKI

Zajęcia prowadzone  
w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 
ul. Siennicka 17 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Kickboxingu

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

27. MIŃSKIE CENTRUM 
TAEKWON-DO  
TRADYCYJNEGO

Zajęcia prowadzone  
w Gimnazum Miejskim Nr 2 
ul. Budowlana 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Taewon-do

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

28. SKLEP TEKSTYLNY ul. Piłsudskiego 31 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-149-011

- pościel, ręczniki, 
kołdry

- pozostały asor-
tyment

5% zniżki

 
3% zniżki

29. WALHALLA FIGHT 
CLUB

ul. Warszawska 178 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(róg Nadrzecznej – wejście od 
podwórza) 
692-410-323

Kickboxing dla 
młodzieży

Kickboxing dla 
dorosłych

Kickboxing dla 
dzieci

Box

Cross Fit Kick

karnet miesięczny 

karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

karnet miesięczny

10% zniżki

 
10% zniżki

 
15% zniżki

 
15% zniżki

15% zniżki

30. AVAILO Sp. z o.o. Jasionka 954 
36-002 Jasionka 
17/785-26-09

1/ Pakiet Mece-
nas Direct

2/ Pakiet Mece-
nas Direct  dla 
Rodziny 

10% zniżki na zakup pakietu

 
10% zniżki na zakup pakietu

Zakupu pakietów 
można dokonać 
dzwoniąc pod numer 
infolinii Availo 
22/228-08-00

URZĄD MIASTA INFORMUJE
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22. KLUB WALKI  
GRAPPLER

ul. Piłsudskiego 11A 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
692-238-240 
793-298-095 
www.klub-grappler.pl

rekreacja fitness (karnet 
miesięczny)

sztuki walki (kar-
net miesięczny)

zajęcia sportowe 
dla dzieci (karnet 
miesięczny)

25% zniżki

 
25% zniżki

 
25% zniżki

23. BARTEK S.A. ul. Warszawska 63A 
Stojadła 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
506-397-953

buty dziecięce 
BARTEK

10% zniżki przy zakupie dwóch lub 
więcej par butów

Promocje nie 
łączą się

Dotyczy wybranych 
modeli z kolekcji

24. KWIAT LOTOSU 
STUDIO PIĘKNEJ 
SYLWETKI

ul. Kościuszki 25 lok. 16 (II piętro) 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
696-052-122 
(25)-756-10-21

rekreacja, usługa  
kosmetyczna

masaż

 
siłownia – karnet

 
kosmetyka-zabieg

30% zniżki

 
30% zniżki

 
30% zniżki

25. NIEPUBLICZNA  
PORADNIA  
PSYCHOLOGICZNO - 
PEDAGOGICZNA 
STREFA ROZWOJU

ul. Kościuszki 14 lok. U17 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-070-413

wszystkie usługi 
z oferty usług 
pomocy  
psychologiczno 
- pedagogicznej

opłata za usługi 15% zniżki

26. AKADEMIA SZTUK 
WALKI

Zajęcia prowadzone  
w Zespole Szkół Miejskich Nr 2 
ul. Siennicka 17 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Kickboxingu

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

27. MIŃSKIE CENTRUM 
TAEKWON-DO  
TRADYCYJNEGO

Zajęcia prowadzone  
w Gimnazum Miejskim Nr 2 
ul. Budowlana 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
507-145-636, 504-744-131 
www.asw-tkd.pl

treningi  
Taewon-do

nauka pływania 
 
obozy letnie  
i zimowe

karnet miesięczny

 
opłata za kurs

opłata za turnus

30% zniżki (dwie osoby) 
40% zniżki (trzy osoby) 
50% zniżki (cztery i więcej osób) 
10% zniżki za osobę

10% zniżki za każdą osobę

Zniżka liczona jest od 
ceny karnetu

28. SKLEP TEKSTYLNY ul. Piłsudskiego 31 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
502-149-011

- pościel, ręczniki, 
kołdry

- pozostały asor-
tyment

5% zniżki

 
3% zniżki

29. WALHALLA FIGHT 
CLUB

ul. Warszawska 178 
05-300 Mińsk Mazowiecki 
(róg Nadrzecznej – wejście od 
podwórza) 
692-410-323

Kickboxing dla 
młodzieży

Kickboxing dla 
dorosłych

Kickboxing dla 
dzieci

Box

Cross Fit Kick

karnet miesięczny 

karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

 
karnet miesięczny

karnet miesięczny

10% zniżki

 
10% zniżki

 
15% zniżki

 
15% zniżki

15% zniżki

30. AVAILO Sp. z o.o. Jasionka 954 
36-002 Jasionka 
17/785-26-09

1/ Pakiet Mece-
nas Direct

2/ Pakiet Mece-
nas Direct  dla 
Rodziny 

10% zniżki na zakup pakietu

 
10% zniżki na zakup pakietu

Zakupu pakietów 
można dokonać 
dzwoniąc pod numer 
infolinii Availo 
22/228-08-00

Dziękuję za przystąpienie przez Państwa 
do Partnerstwa Programu „Rodzinny 
Mińsk” i jednocześnie bardzo doceniam 
Państwa wkład w promowanie modelu 
rodziny wielodzietnej i pozytywnego jej 
wizerunku oraz wymierną pomoc jaką 
świadczycie na rzecz mińskich rodzin 
wielodzietnych.

Szanowni Państwo, Partnerzy Programu „Rodzinny Mińsk”
Uprzejmie informuję, że do dnia 30 
września br. Programem „Rodzinny 
Mińsk”  zostało objętych 265 rodzin tj. 
1354 osoby.

Mińsk Mazowiecki, dn. 01.10.2014r.

Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski

Więcej informacji na www.minsk-maz.pl w zakładce Sprawy społeczne 
/Program Rodzinny Mińsk.

31. KRASNAL 

Kraina ubranek dla 
dzieci

ul. Warszawska 114B 
05-300 Mińsk Mazowiecki 

510-103-215

zakup odzieży 
dziecięcej  
i niemowlęcej

rozmiary:

56cm – 170cm

10% zniżki

33. Sklep chemiczny

EXTRACHEMIA

Plac Jana Kilińskiego 5

05-300 Mińsk Mazowiecki

604-812-035

zakup produktów 
chemicznych  
i drogeryjnych

5% zniżki

Mińsk Mazowiecki, dn. 1.10.2014r.

 Zniżki przewidziane Mińską Kartą Dużej Rodziny obejmują wyłącznie członków rodziny wielodzietnej. Niedopuszczalne są sytuacje, aby mogły z niej  
korzystać inne osoby.  Odnosi się to do ulg oferowanych przez Miasto Mińsk Mazowiecki oraz do ulg oferowanych przez Partnerów Programu „Rodzinny 
Mińsk”.
 Informację o posiadaniu Mińskiej Karty Dużej Rodziny należy zgłaszać przed dokonaniem zakupu lub przed zamówieniem usługi.

URZĄD MIASTA INFORMUJE

OFERTA MIŃSKIEGO PUNKTU INFORMACYJNO – KONSULTACYJNEGO NA 2014 ROK
MIEJSKA KOMISJA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH

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

Wszystkie osoby zainteresowane świadczeniami Mińskiego Punktu Informacyjno – Konsultacyjnego z siedzibą przy ul. Wyszyń-
skiego 30A w Mińsku Mazowieckim zapraszamy na dyżury specjalistów, którzy udzielają bezpłatnych porad codziennie w godzi-
nach 16.00-19.00:
PONIEDZIAŁEK – specjalista ds. przeciwdziałania przemocy 
WTOREK – psycholog (przeciwdziałanie alkoholizmowi) 
ŚRODA – psycholog (przeciwdziałanie uzależnieniom)  
CZWARTEK – psycholog (przeciwdziałanie uzależnieniom)  
PIĄTEK – prawnik 

Ponadto w Mińskim Punkcie Informacyjno – Konsultacyjnym kontynuowane będą w 2014 roku zajęcia w następujących grupach 
terapeutycznych:
SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
 Grupa edukacyjno – terapeutyczna poświęcona zapobieganiu nawrotom picia - dla osób uzależnionych od alkoholu  
i innych środków zmieniających świadomość
  Program psychoterapii– dla kobiet współuzależnionych
Terminy  spotkań:  04-05.X, 08-09.XI, 06-07.XII.2014 r. 
SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
 Grupa dalszego zdrowienia z elementami treningu konstruktywnych zachowań „Mój problem” – dla osób współuzależnionych 
oraz doświadczających przemocy
 Cykl warsztatów umożliwiających zdobywanie umiejętności potrzebnych do życia bez alkoholu – dla osób uzależnionych od 
alkoholu i innych środków zmieniających świadomość
Terminy  spotkań: 18-19.X, 22-23.XI, 20-21.XII.2014 r.  
SOBOTA 10.00-18.00, NIEDZIELA 9.00-16.00
 Grupa dla młodzieży eksperymentującej ze środkami psychoaktywnymi (papierosy, alkohol, narkotyki)
Terminy  spotkań: 25-26.X.2014 r. 

Grupy terapeutyczne prowadzi certyfikowany specjalista psychoterapii uzależnień i instruktor terapii uzależnień  
z Całodobowego Oddziału Terapii Uzależnień  od Alkoholu w Łukowie. 
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Pełna treść uchwał Rady Miasta oraz załączniki do uchwał, znajdują się do wglądu na stronie internetowej 
BIP  Urzędu Miasta http://www.bip.minsk-maz.pl/ oraz w Biurze Rady Miasta p. 115 w Urzędzie Miasta.

Uchwały podjęte  
na Sesji Rady Miasta 
Mińsk Mazowiecki 
w dniu 
22.09.2014r.  

Termin najbliższej sesji Rady Miasta Mińsk Mazowiecki:  27 października 2014 r.

Uchwały podjęte na XLIV sesji Rady Miasta:

a) Uchwała Nr XLIV/422/14 w sprawie uchwalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  
    miasta Mińsk Mazowiecki;
b) Uchwała Nr XLIV/423/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
    dzierżawy stanowiska garażowego (Nr 12);
c) Uchwała Nr XLIV/424/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
    dzierżawy stanowiska garażowego (Nr 18); 
d) Uchwała Nr XLIV/425/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
    dzierżawy nieruchomości miejskiej, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Zachodniej; 
e) Uchwała Nr XLIV/426/14 w sprawie wyrażenia zgody na odstąpienie od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy 
    dzierżawy nieruchomości miejskiej, położonej w Mińsku Mazowieckim przy ul. Stefana Kardynała Wyszyńskiego;
f) Uchwała Nr XLIV/427/14 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi 
    oraz zapobiegania bezdomności zwierząt w Mińsku Mazowieckim na 2014 rok; 
g) Uchwała Nr XLIV/428/14 w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w wyborach do Sejmiku Województwa
    Mazowieckiego, Rady Powiatu Mińskiego, Rady Miasta Mińsk Mazowiecki oraz Burmistrza Miasta Mińsk Mazowiecki;
h) Uchwała Nr XLIV/429/14 w sprawie zmian w budżecie Miasta Mińsk Mazowiecki na rok 2014; 
i) Uchwała Nr XLIV/430/14 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Mińsk Mazowiecki na lata 2014-2026 
j) Uchwała Nr XLIV/431/14 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych Miasta Mińsk Mazowiecki; 
k) Uchwała Nr XLIV/432/14 zmieniająca uchwałę Nr XXXIX/387/14 z dnia 10 marca 2014r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki;
    na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu Miasta Mińsk Mazowiecki;
l) Uchwała Nr XLIV/433/14 zmieniająca uchwałę w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami 
   komunalnymi oraz stawek opłat.

I N F O R M A C J A
 Informuję, iż w dniu 25  września 2014 r. ustaliłem, a w dniu 26 września  2014 r. podałem do publicznej wiadomości 
wykaz obejmujący nieruchomość lokalową położoną w Mińsku Mazowieckim przy ul. Siennickiej 7  (lokal nr 14)  przeznaczoną  
do sprzedaży w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców lokalu.
 Powyższy wykaz wywieszono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki przy ul. Konstytucji 3 Maja 1 na 
okres od dnia 26 września 2014 r.  do dnia 16 października 2014 r.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

Obowiązek przeprowadzenia deratyzacji
 Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki informuje o obowiązku przeprowadzenia deratyzacji wynikającego 
z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 grudnia  2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych 
u ludzi, zgodnie z którym: „właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są obowiązani utrzymywać 
ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szcze-
gólności zwalczać gryzonie, insekty i szkodniki”.
 Zgodnie z rozdziałem 7 Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie miasta Mińsk Mazowiecki zatwierdzone-
go uchwałą nr XXV/252/12 Rady Miasta Mińsk Mazowiecki z dnia 10 grudnia 2012 r. deratyzację przeprowadza się w okresie od 1 
października do 30 listopada każdego roku oraz w miarę potrzeb w miejscach zagrożenia gryzoniami. Obowiązkowi deratyzacji 
podlegają budynki oraz infrastruktura podziemnych urządzeń technicznych na terenie miasta.
 Treść uchwały dostępna jest na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta Mińsk Mazowiecki  
w zakładce Uchwały Rady Miasta.

Burmistrz Miasta Mińsk Mazowiecki

WYDZIAŁ GOSPODARKI KOMUNALNEJ  

URZĄD MIASTA INFORMUJE
Z PRACY RADY MIASTA
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WSPÓŁPRACA ZAGRANICZNA

Nasza Szkoła 
w Europie
Zespół Szkół Zawodowych nr 2 im. Po-
wstańców Warszawy w Mińsku Mazo-
wieckim w projekcie Szkoła w Europie.

W dniach 14.09-20.09.2014r. 15 - osobo-
wa grupa młodzieży naszej szkoły oraz 
trzech nauczycieli p. Marzena Staniszew-
ska, p. Marek Szczurowski oraz dyrektor 
Zespołu p. Tomasz Płochocki uczestni-
czyła w II etapie projektu w szkole  BbS 
1 „Eike von Repgow” w Magdeburgu,  
w ramach międzynarodowej organizacji 
„Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzie-
ży”. Tematem projektu była historia 
patronów dwóch współpracujących pla-
cówek.  W Polsce młodzież polska i nie-
miecka wspólnie przygotowała prezen-
tację patrona naszej szkoły, natomiast 
w Niemczech podczas drugiego etapu 
młodzież przygotowała z zebranego 
materiału prezentację patrona szkoły  
z Magdeburga. Przygotowanie materiału 
poprzedzone było studiowaniem źródeł 
historycznych, jak również wycieczka-
mi do miejsc związanych z patronem. 
Zajęcia projektowe odbywały się w ję-
zyku angielskim, jak również polskim  
i niemieckim. Dzięki wspólnej kolejnej 
wymianie, młodzież zapoznała się z sys-
temem oświatowym obu państw, mogła 
nawiązać nowe kontakty i przyjaźnie, 
a szkoły mogą czerpać dobre prakty-
ki dla własnego rozwoju i wzbogacania 
oferty edukacyjnej. Podczas pobytu,  
w czasie wolnym od zajęć projektowych, 
młodzież wspólnie zorganizowała mecze 
przyjaźni w piłkę siatkową oraz nożną. 
Zwiedziła nowoczesną śluzę wodną,  
podnośnię statków jak również jedyne 
w Europie skrzyżowanie dróg wodnych. 
Kolejnym owocem pobytu było przygo-
towanie nowego projektu zawodowego, 
który będzie realizowany przez obie pla-
cówki w roku 2015.  Wspólna wycieczka 
do Berlina podsumowała realizację pro-
jektu.   

Tomasz Płochocki
fot. z arch. ZSZ Nr 2

W piątek 12 września br. ze-
spół UKS PROBASKET Mińsk 
Mazowiecki (roczniki 2002  
i młodsi) pojechał na trzy-
dniowy Turniej Koszykówki do 
czeskiego Krnova rywalizować  
z drużynami z Czech i Polski.  
Po rozegraniu i porażkach, sła-
bych dwóch pierwszych spotkań  
z Ostrowem Wlkp. (późniejszy 
finalista) i BS Krnov „B” nasi 
chłopcy ocknęli się przed ko-
lejnym spotkaniem z drużyną  
z czeskiego Prostejova. Chłop-
cy rozegrali super mecz, gra-
jąc praktycznie non-stop pres-
singiem na całym boisku. Po 
przerwie wynik był 24:26, po 
trzeciej kwarcie również były 
tylko 2 pkt. naszej przewagi, 
ale czwarta kwarta to już po-
pis mińskich koszykarzy, którzy 
ostatecznie zwyciężają 13 pkt. 
wygrywając 62:49. Po tym zwy-
cięstwie dostaliśmy szansę gry  
o 3 miejsce z drużyną gospoda-
rzy BS KRNOV „A”. 

Mecz był niezwykle zacięty od 
pierwszego gwizdka, atmosfera na trybunach wspaniała, drużyny z Żyrardowa, Ostrowa 
Wlkp. i Opavy przekrzykiwały kibiców i bębny Krnova dopingując nasz zespół. Pierwsza kwar-
ta zakończyła się remisem 12:12, kwarta druga to zacięta walka obydwu drużyn, która koń-
czy się  przewagą 1  punktu dla drużyny z Krnova 28:27. Niestety trzecia odsłona powiększyła 
przewagę Czechów i na koniec kwarty wynik był 40:33, w połowie czwartej kwarty różnica 
wynosiła już 9 pkt. i po kolejnym czasie wziętym przez trenera Tomasza Wicik chłopcy się 
przebudzili pokazali determinację i wolę walki o zwycięstwo i zaczęli odrabiać straty. Na 
niecałą minutę do końca w końcu wyszliśmy na prowadzenie 47:46. Kolejna akcja to wejście 
zawodnika Czech pod kosz na 6 sekund przed końcem meczu i niestety nasz fau,l na szczęście 
zawodnik gospodarzy trafia tylko jeden osobisty i doprowadza do remisu. Wybicie piłki za 
końcowej linii zamieszanie w obronie Krnova i wyjście szybkim atakiem, po dwóch podaniach 
Mateusz Popowski otrzymuje piłkę i oddaje celny rzut za 2 pkt. na 1 sekundę przed końcem 
meczu wychodzimy na prowadzenie!!! Krnov bierze czas i przeprowadza ostatnią akcję za 
3 pkt., ale doskonała obrona naszych zawodników doprowadza, że gospodarze nie trafiają  
i WYGRYWAMY mecz o III miejsce 49:47.

I miejsce Opava (CZ), II Ostrów Wlkp., III UKS PROBASKET Mińsk Mazowiecki, IV Bs Krnov „ A” 
(CZ), V Bs Prostejov (CZ), VI Uks Trójka Żyrardów, VII Sk Bruntal (CZ), VIII Bs Krnov „ B” (CZ)

Tomasz Wicik, fot. z arch. UKS PROBASKET
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Projekt 
Wolontariatu Europejskiego 
w Mińsku Mazowieckim

Od lutego do sierpnia 2014 na terenie miasta 
Mińsk Mazowiecki i okolic realizowany był pro-
jekt Wolontariatu Europejskiego „SKY IS THE 
LIMIT” („Granicą jest niebo”). Organizatorem 
projektu była Fundacja Rozwoju Międzykulturo-
wego EBU, która jako jedyna organizacja w po-
wiecie mińskim posiada akredytację organizacji 
wysyłającej i goszczącej w ramach Wolontariatu 
Europejskiego. Koordynatorka – Eliza Bujalska, 
od 8 lat realizuje działania związane z rozwo-
jem dialogu międzykulturowego oraz edukacji 
pozaformanej we współpracy z wolontariuszami 
i partnerami zagranicznymi.

Podczas całego projektu Fundacja EBU gości-
ła 17 wolontariuszy zagranicznych z 9 krajów 
Europy. W lutym przyjechały do Mińska wolon-
tariuszki długoterminowe z Portugalii i Hiszpa-
nii. W czerwcu dołączyli do nich wolontariusze  
z Francji, Irlandii, Wielkiej Bry-
tanii, Portugalii, Hiszpanii, Ho-
landii, Rumunii, Cypru i Włoch. 
Fundację EBU tworzy grupa ok.50 wolon-
tariuszy polskich z Mińska Mazowieckie-
go i okolic, którzy byli bardzo aktywni  
i zaangażowani we wszystkie działania 
projektu pełniąc role mentorów, tłuma-
czy oraz animatorów kultury.

Przy realizacji projektu Fundacja EBU 
nawiązała oraz kontynuowała współpra-
cę z wieloma instytucjami publicznymi 
oraz placówkami oświatowymi, które 
chętnie zapraszały zagranicznych wolon-
tariuszy do prowadzenia zajęć, warsz-
tatów oraz dzielenia się swoją kulturą. 
Miejscem regularnych zajęć animacyj-
nych dla dzieci oraz spotkań między-
kulturowych dla dorosłych była Miejska 
Biblioteka Publiczna wraz z niezywkle 
życzliwymi pracownikami. Fundacja EBU 
oraz wolontariusze zagraniczni mogli 
również liczyć na wsparcie Burmistrza 
Miasta.

Luty – Czerwiec 2014

Podczas swojego 7-miesięcznego pobytu w Miń-
sku Mazowieckim, Filipa, Madalena i Clare roz-
winęły wiele regularnych wydarzeń dla dzieci, 
młodzieży i dorosłych.

Dla dzieci wolontariuszki prowadziły comie-
sięczne warsztaty międzykulturowe poświęcone 
kulturze Portugalii i Hiszpanii, cotygodniowe za-
jęcia animacyjne w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej, szkołach podstawowych oraz przedszoklach 
na terenie miasta, a także treningi koszykówki.

Dla nastolatków Fundacja EBU opracowała pro-
gram warsztatów na temat świadomości mię-
dzykulturowej, efektywnej komunikacji oraz 
idei wolontariatu. Wolontariuszki odwiedzały 
gimnazja i szkoły średnie, prowadziły zajęcia 
animacyjne umożliwiające uczniom bezpo-
średni kontakt z obcokrajowcami oraz szansę 
na praktyczne wykorzystanie oraz rozwinięcie 
umiejętności językowych. Wolontariuszki re-
alizowały również regularne spotkania „English 
Club” w dwóch gimnazjach, spotkania tandemo-

we oparte na wzajemnej nauce języków obcych 
oraz „hang out” czyli spotkania dające szansę 
lokalnej młodzieży na interakcję z zagraniczny-
mi wolontariuszami w nieformalnej atmosferze.
Fundacja EBU zadbała również o międzykultu-
rowe wydarzenia dla starszej grupy mińszczan. 
Co dwa tygodnie w Miejskiej Bibliotece Publicz-
nej odbywały się wieczory międzykulturowe dla 
dorosłych, podczas których wolontariuszki pre-
zentowały różne aspekty kultury hiszpańskiej 
i portugalskiej, a także serwowały tradycyjne 
przysmaki. Miłośnicy podróży mieli również oka-
zję uczestniczyć z wspotkaniach „Klubu Podróż-
nika”, stworzonego jako przestrzeń do dzielenia 
się doświadczeniami podróżniczymi, poradami  
i wskazówkami dotyczącymi ciekawego podró-
żowania.  

Międzykulturowe Lato 2014

Po przyjeździe grupy wolontariuszy krótkoter-
minowych na okres letni Fundacja EBU zwięk-
szyła różnorodność i zakres działań. Jak co roku  
w lipcu Fundacja EBU zorganizowała półkolnie 

dla dzieci prowadzone przez zagranicznych wo-
lontariuszy. Tym razem program „Międzykultu-
rowe Lato” trwał 4 tygodnie, był realizowany  
w czterech placówkach na terenie powiatu miń-
skiego oraz dla dwóch grup wiekowych. Dzieci  
w wieku 6-11 uczestniczyły w zajęciach realizo-
wanych w Zespole Szkół nr 2 przy ul. Siennic-
kiej, natomiast zajęcia dla nastolatków (12-15) 
były prowadzone w Gimnazjum nr.2 im. Jana 
Pawła II. Ponadto wolontariusze prowadzili za-
jęcia w Szkole Podstawowej w Cegłowie oraz 
w Domu Kultury w Chrośli. Polscy i zagraniczni 
wolontariusze, pracując w zgranych zespołach, 
tworzyli ciekawe warsztaty i umożliwili uczest-
nikom odkrycie różnych kultur, języków oraz 
sposobów komunikacji.

W czasie całych wakacji w każdy poniedziałek 
wolontariusze organizowali wieczory międzykul-
turowe zapraszając dorosłych i młodzież do od-
krywania kultury Portugalii, Hiszpanii, Francji, 
Irlandii, Północnej Irlandii, Wielkiej Brytanii, 
Holandii, Rumunii, Cypru oraz Włoch.

Wolontariusze prowadzili również „obłed-
ne warsztaty EBU-O!” dla dzieci w Miejskiej  
Bibliotece Publicznej oraz zajęcia animacyjne  
w przedszkolach.

„HAPPY MINSK”

W sierpniu zespół Fundacji EBU zaplanował 
akcję społeczną „Happy Minsk”, której podsta-
wowym założeniem było rozweselić mieszkań-
ców miasta. Wolontariusze polscy i zagraniczni 
pracowali w małych zespołach spacerując po 
mieście i oferując przechodniom drobne gesty 
życzliwości takie jak uśmiechy, pozdrowienia, 
darmowe uściski, malowanie twarzy, grzecz-
nościowe otwieranie drzwi biblioteki, życze-
nia miłego dnia po polsku i w innych językach. 
Wprowadzając po raz pierwszy pomysł „ludzkiej 
biblioteki” wolontariusze zorganizowali na mie-
ście punkty darmowej informacji turystycznej, 
gdzie mińszczanie mogli poznać ciekawostki 
oraz porady turystyczne na temat danego kra-
ju bezpośrednio od jego mieszkańców. Jedną  
z akcji wydarzenia „Happy Minsk” był również 
popularny współcześnie „flashmob”, zrealizo-
wany przy rondzie Hallera, po którym wolonta-
riusze otrzymali wiele pozytywnych reakcji ze 
strony przypadkowych przechodniów.

Kulminacyjnym wydarzeniem akcji „Hap-
py Minsk” było spotkanie sportowo - mię-
dzykulturowe „Basketball Show” zorgani-
zowane na hali sportowej w Zespole Szkół 
nr 1 (Kopernik). Udział w tym wydarzeniu 
wzięli zaproszeni goście z Portugalii oraz 
wielu przedstawicieli lokalnych insty-
tucji, a także Burmistrz Miasta Marcin  
Jakubowski. Z pasji do koszykówki, jed-
na z wolontariuszek portugalskich zaini-
cjowała organizację rozgrywek w kosza. 
Podczas „Basketball show” odbyły się dwa 
mecze. W pierwszym, „Meczu Gwiazd”, 
zagrali przedstawiciele lokalnych insty-
tucji publicznych (min. Burmistrz Miasta 
Marcin Jakubowski) oraz wolontariusze 
portugalscy. Drugi mecz „Portugalia – Pol-
ska” został rozegrany pomiędzy drużyną 
klubu sportowego ProBasket oraz drużyną 
portugalską. Podczas wydarzenia widzo-
wie mogli liczyć na wiele atrakcji przy-
gotowanych przez polsko-zagraniczny 
zespół min. występy mima z Francji oraz 
drakuli z Rumunii, tańce irlandzkie, flash-

mob, międzykulturowe przekąski.

Wydarzenie „Basketball show” było wspaniałą 
okazją do podsumowania i świętowania tego-
rocznych działań Fundacji EBU oraz ponownego 
spotkania osób, które w czasie minionych sied-
miu miesięcy miały okazję uczestniczyć w ak-
cjach projektu „Sky is the limit”.

Wsparcie polskich wolontariuszy oraz lokalnych 
instytucji i partnerów projektu było nieocenio-
nym elementem współtworzącym sukces projek-
tu. Bez ich pomocy i zaufania realizacja wielu 
szalonych pomysłów nie byłaby możliwa. Projekt 
„Sky is the limit” pogłębił dialog międzykultu-
rowy wśród lokalnej społeczności, wzmocnił po-
czucie tolerancji oraz świadomości kulturowej. 
Dzieciom i młodzieży dał możliwość wbogacenia 
wiedzy na temat innych kultur. Przyczynił się 
do wzmocnienia współpracy między sektorem 
społecznym a instytucjami publicznymi. A dla 
wolontariuszy polskich i zagranicznych stał się 
przestrzenią do intensywnego rozwoju osobiste-
go, zawodowego i kulturowego, a także niezwy-
kle wartościowym doświadczeniem i niezapo-
mnianą przygodą.

Tekst przygotowała wolontariuszka portugalska 
Filipa Ferreira, fot. z arch. Fundacji EBU

„SKY IS THE LIMIT”
OSTATNIA STRONA
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